
Термин „интертекстуалност“ се појављује у књи-
жевнотеоријском дискурсу 1966. године, када је Јулија 
Кристева упознала с теоријом Михаила Бахтина учеснике 
семинара који је водио Ролан Барт, а потом и објавила есеј 
Бахтин, реч, дијалог и роман 1967. године (Juvan 2013: 10, 
cf. Buržinjska i Markovski 2009: 363). Кристева сматра да је 
управо Бахтин открио да је „сваки текст изграђен од 
мозаика цитата“ и да настаје путем „апсорбовања и 
трансформације другог текста“ (Buržinjska i Markovski 
2009: 363 cf. Juvan 2013: 11). На другом месту, Кристева 
даје дефиницију интертекстуалности: „Интертек-
стуалност ће нам значити текстуалну интеракцију, која се 
производи унутар самог текста. Спознајном субјекту 
интертекстуалност значи појам који је индиција за начин 
како текст чита историју и укључује се у њу“ (Juvan 2013: 
11). Кристева у анализи „структурирања текста“ инси-
стира на истраживању „текста-процеса“, тј. на истра-
живању праксе кроз коју књижевни текст производи 
смисао (Buržinjska i Markovski 2009: 364). Књижевна 
стуктура која „није нешто затечено, већ се ствара у односу 
на друге структуре“ (ibid.), може се упоредити са 

1стваралачким принципом монтаже , где се структура 
изграђује у сукобу и судару различитих семантичких 
низова, при чему се њихова значења у овом процесу 
мењају. Овоме можемо додати и да Ролан Барт у есеју Од 
дела до текста текст посматра у складу са теоријом 
интертекстуалности, као текст који је сачињен од израза, 
односно текстова на које се позива, што је у вези са 
неограниченом производњом значења, односно 

2 „експлозијом значења“. Требало би нагласити и да 
концепције Јулије Кристеве узимају у обзир субјект, 
односно читаоца, од чијих општих знања, образовања и 
културног сећања  зависи уочавање текста унутар текста, 
и који има активну улогу као „саучесник и настављач 
интертекстуалног дијалога“ (Buržinjska i Markovski 2009: 
364, cf. Juvan, 2013: 52). Ове концепције Кристеве 

3допуњавале су се с Бартовим  из истог периода, у којима 
истиче улогу читаоца, кога види као новог аутора, а 
читање као поновно писање текста. Неколико година 
након појаве термина у интерпретацији Кристеве, 
књижевни теоретичари почињу да разликују два нивоа 
интертекстуалности – имплицитну и експлицитну. 
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Апстракт: У овом раду, одевни предмет и модна 
колекција посматрани су као дело, односно текст, док се 
мода у одевању посматра као уметнички медиј. Основна 
теза је да се у приказима моде XX века интермедијалност 
и интертекстуалност појављују упоредо. Ова два концеп-
та су готово неодвојива. Предмет рада је, пре свега, 
постмодерна мода, тј. стратегије и поступци којима се она 
служи, а који се могу упоредити са поступцима визуелних 
уметности, сликарства, архитектуре и вајарства који су 
примењивани у уметности авангарде, неоавангарде и 
поставангарде. У том смислу су, као студија случаја, 
издвојени радови концептуалне модне креаторке Реј 
Кавакубо (Rei Kawakubo) из осамдесетих и деведесетих 
година XX века. Рад се ослања, пре свега, на постструк-
туралистичко тумачење текста Јулије Кристеве (Julia 
Kristeva) и Ролана Барта (Roland Barthes), теорију цитат-
ности Дубравке Ораић Толић, као и на теорије Ирине 
Рајевски (Irina Rajewsky) и Павла Павличића.

Кључне речи: интермедијалност, интертекстуалност, 
цитатност, мода, постмодернизам, Реј Кавакубо

Текст, интертекстуалност, медији, интермедијалност

Критика структуралистичких теорија заснова-
них на моделу створеном по узору на општу лингвистику 
јавља се у другој половини шездесетих година XX века, 
када се појављују радови Ролана Барта, Мишела Фукоа 
(Michel Foucault), Жака Дериде (Jacques Derrida), Јулије 
Кристеве, који ће означити почетак постструктурализма. 
Ролан Барт и Јулија Кристева су у овом периоду подвргли 
критици традиционалну семиологију засновану на Де 
Сосировом (Ferdinand de Saussure) моделу, оријентисану 
пре свега ка комуникацијској теорији знака, данас по-
знату као „семиологија комуникације“, и окренули се ка 
„семиологији значења“ (Buržinjska i Markovski 2009: 358). 
У том периоду, Ролан Барт објављује есеје Смрт аутора 
(1968) и Од дела до текста (1971), док Јулија Кристева у 
тексту Проблеми структурирања текста (1968) доноси 
дефиницију текста као „својеврсне пермутације текстова 
(укрштања и неутрализовања у оквиру једног текста мно-
штва исказа који потичу из других текстова)“ (Buržinjska i 
Markovski 2009: 347, 349, 363). Начин на који ће бити 
схваћен појам интертекстуалности зависио је, пре свега, 
од дефиниције текста у теорији књижевности, а дефи-
ниције су се кретале од текста као затворене структуре у 
структурализму до отворене структуре знакова у пост-
структурализму.  
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Имплицитна интертекстуалност доведена је у везу са 
текстуалном реализацијом или преобликовањем жан-
ровских кодова и својствена је свим књижевним делима 
(Juvan, 2013: 49). С друге стране, експлицитна интертек-
стуалност се односи на „очигледну посебност уметности 
речи“ и сама упућује читаоца на текст на који се позива 
(ibid.). Дубравка Ораић Толић је експлицитну интертек-
стуалност назвала цитатношћу (Oraić Tolić 1990). Марко 
Јуван истиче да би, у контексту структуре и значења 
књижевног текста, поред имплицитног и експлицитног 
надовезивања на „већ изречено“, требало обратити 
пажњу и на односе „аутор–читалац“ и „текст–стварност“ 
(култура, друштво), и на крају на процесе књижевног 
развоја (Juvan 2013: 48–49). Поред тога, крајем 
шездесетих и почетком седамдесетих година XX века 
настао је појам опште интертекстуалности, који се не 
односи само на књижевност, већ се схвата као својство 
свих текстова.

У том смислу, моду у одевању ћемо посматрати 
као систем који признаје „памћење“ и одређује се у односу 
на „већ изречено“, на претходне моде, одриче се њених 
успостављених правила, кодова, али се истовремено 
позива на њу кроз цитате. На овај начин, мода, слично 
односу авангарде према традицији, ступа у дијалог с 
прошлошћу у покушају да редефинише однос према 
самој уметности. Треба напоменути и да се, према 
семиотичкој теорији моде Жарка Паића, морају разли-
ковати кôдови модерне, постмодерне и савремене моде, 
јер кôд није један и јединствен, дакле није општи (Paić 
2007: 167). Постмодернизам у моди, као и у осталим 
визуелним уметностима, у први план ставља цитатност, 
двоструку кодираност, хибридизацију. Може се рећи да 
интертекстуалност постмодернистичким појавама из 
уметничке праксе пружа легитимитет кроз теоријски 
дискурс. Укидање поделе на „високу“ и „ниску“ културу, 
уметност и популарну културу, као и проширивање поља 
визуелних уметности на, до тада, контроверзне, експери-
менталне, маргинализоване уметничке форме омогућило 
је да модна пракса добије легитимитет у свету визуелних 

4уметности.   

033

Јуван сматра да је проширивање значења интер-
текстуалности са међутекстовног односа на жанровске 
кодове, претпоставке и архетипове подстакнуто декон-
струкцијом опозиција кôд–текст, текст–контекст, текст – 
извантекстовна стварност. Због оваквог следа догађаја, 
према неким теоретичарима, међу којима је и К. Штирле 
(Stierle), појавила се потреба за проширивањем садржине 
израза, док су други упозоравали на опасност од оваквог 
растезања и ширења у односу на дефинисан појам интер-
текстуалности (Juvan, 2013: 53). Маркјевич (Markiewicz) 
скреће пажњу на појаву проширивања израза у правцу 
интердискурзивности (интеракција међу друштвеним 
дискурсима), интермедијалности (интеракција између 
медија) и интерсемиотичности (интеракција између раз-
личитих уметничких врста) (ibid.). 

Интермедијалност је релација између различи-
тих медија, односно уметности, при чему се познавањем 
дела из једне уметности успоставља веза са делом из 
другог медија, односно друге врсте уметности. У том 
смислу, Дубравка Ораић интермедијалност посматра 
кроз „интерсемиотичке цитате“ (ibid.). У високој моди 
ХХ века, као и у савременом модном дизајну, могу се 
препознати многи примери интермедијалности. Између 
осталих, добар пример је и модна колекција Бориса 
Николића Доручак на трави (2005), у ком присвајање 
наслова дела Едуара Манеа (Édouard Manet, Le déjeuner sur 
l'herbe, 1863), као и преузимање поза фигура приказаних 
на Манеовој слици у које поставља манекене при 
фотографисању модне колекције, уводи у простор 
концептуалне моде и извођења родних идентитета кроз 

5модну/уметничку праксу. Надаље, А. А. Хансен Леве (A. 
A. Hansen-Löve) посматра транспоновање наративних 
мотива у ликовна дела (на пример код Боша), као и 
интермедијалне врсте познате из традиционалних 
уметности и уметности авангарде (ibid.), док у постмо-
дернистичкој моди можемо навести пример контро-
верзне хаљине Карла Лагерфелда (KarlLagerfeld; 1994) на 
којој су исписани цитати из Курана. Ослањајући се на 
Јакобсонову типологију превода (унутарјезички, 
међујезички и међусемиотички), Улрих Вајсштајн (Ulrich  
Weisstein) посматра само цитатне елементе који 
алудирају на друга дела (ibid.). Павао Павличић представ-
ља „малу типологију интермедијалних ситуација“, кроз 
примере интермедијалних ситуација између књижев-
ности и других медија, уметничких, али и неуметничких 
(Pavličić 1988). По аналогији са типологијом интер-
медијалних ситуација, коју даје Павао Павличић, 
разматраћемо однос између модне праксе Реј Кавакубо  и 
других медија, превасходно уметничких. 

Ако посматрамо првенствено постмодерну 
6моду , и то кроз стратегије и поступке које она користи, 

можемо закључити да се они могу упоредити са 
поступцима визуелних уметности, сликарства, архитек-
туре и вајарства који су примењивани у уметности 

 

4 С развојем британских студија културе крајем педесетих и током 
шездесетих година XX века, популарна култура, култура 
свакодневице, као и нови медији масовних комуникација 
(фотографија, филм, радио, телевизија) постају предмет истраживања 
теоретичара бирмингемске школе. Нова теоријска кретања током 
наредних година, од структуралистичких, неомарксистичких, 
семиолошких, до постструктуралистичких и постмодерних теорија, 
обележила су и развој студија културе (Đorđević 2012: 11–34). 
Захваљујући развоју студија културе, одевање и мода доспевају у „сам 
центар културне дебате“ (Jestratijević 2011:19). С друге стране, 
шездесетих година XX века поље визуелних уметности се проширује 
(редимејд, инсталација, перформанс, видео-уметност, land art), а 
уметност се почела схватати као „активност, процес, форма 
'интервенције' унутар датог контекста или дискурса, или стварање 
новог контекста унутар којег се нешто може одиграти“ (Kostelo i Vikeri 
2013: 15). Сама уметничка пракса постајала је све више теоријска, а 
концептуални уметници обележили су овај период. Стратегије 
концептуалних уметника појавиле су се и у модној пракси, а посебно су  
изражене током осамдесетих година XX века (Мијаке (Miyake), 
Кавакубо, Јамамото, Маржела (Margiela)). Својеврсно признање 
уметничким формама из модне праксе пружио је и уметнички часопис 
Artforum, који је у фебруару 1982. године на насловну страну ставио 
Мијакеов модел (Svensen 2005: 97).

5 Приказ модне ревије Доручак на трави Бориса Николића дат је у 
српском издању часописа Elle, јун 2005. Фотографије са ревије налазе 
се на сајту www.borisnikolic.com [приступљено 11. јула 2018].

6  Термин постмодерна мода је преузет од Жарка Паића и односи се на  
кодове моде у постмодернизму.
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ношћу упоредива су и запажања и поделе које је дао 
Павао Павличић, а огледају се у релацијама између 
различитих медија, различитих уметничких, али и 
уметничких и неуметничких медија. У том смислу, у 
модном дизајну, односно модној пракси можемо посма-
трати преузимање стратегија из других визуелних умет-
ности, какво је, на пример, истицање материјала у први 
план, које је било својствено неким приступима 
коришћеним у сликарству (нпр. колаж). С друге стране, 
можемо посматрати и утицај теорије на модне дизајнере, 
на пример утицај феминистичке теорије на рад Реј 
Кавакубо. Посебна пажња биће посвећена медијској 
трансформацији њене модне колекције из 1997. године.

Одевне скулптуре Реј Кавакубо 

Реј Кавакубо (1942) рођена је у Токију, где је 1964. 
године дипломирала естетику (изучавала је и јапанску и 
западноевропску уметност; Polan and Tredre, 2009: 175). 
Након стеченог искуства у маркетингу, одлучила је да по-
крене сопствену робну марку Comme des Garçons (1969), 
која ће са њеним доласком у Париз осамдесетих година 
XX века прерасти у светски модни бренд (Polan and 
Tredre, 2009: 175–176; Steel 2010: 18–19). Већ од првих 
наступа у Паризу (1981) са Јамамотом (Yohji Yamamoto) 
било је јасно да се ови модни ствараоци баве, пре свега, 
превредновавањем устаљених модних правила, кодова, и 
поигравају са западноевропским схватањем тела. Читав 
опус Реј Кавакубо може се посматрати кроз интертекс-
туалност и интермедијалност, које се паралелно појав-
љују у њеним делима. Хибридни спој одевних елемената 
Јапана и западноевропске моде представља, како то 
Кристева каже, „начин како текст чита историју и 
укључује се у њу“. Тако на пример, 1992. године Кавакубо 
ствара хаљину од просеченог папирног шаблона који је 
коришћен за израду орнамената на тканини у процесу 

8производње.  Сам материјал који користи за одевни 
предмет – папир – може се посматрати у контексту прео-
бликовања модних кодова у процесу настанка одевног 
предмета, дакле као имплицитна интертекстуалност, или, 
због материјала који је са тачке гледишта западног 
читаоца својствен другом медију, као интермедијалност. 
У том смислу можемо посматрати папирну хаљину, на 
пример, као хибридну форму модног просторног цртежа. 
С друге стране, ако имамо у виду да се ауторка позива на 
хаљине направљене од папира које су се носиле у Јапану 
током епоха Камакура (1192–1333) и Едо (1603–1867) 
(Fukai et al. 2002: 664), што је мало познато западном 
читаоцу, овакав поступак можемо посматрати и као 
експлицитну интертекстуалност, односно као цитатност, 
према Дубравки Ораић. Другим речима, „цитатност је 
експлицитно памћење културе“ (Oraić 1988). Спој форме 
хаљине, читљиве и западном читаоцу, са кодовима 
културе Јапана можемо посматрати као илустративну 
или илуминативну цитатност. Дубравка Ораић сугерише 
да се постмодернистички ствараоци користе „илустра-

7  O границама медија у савременим уметничким формама више у тексту 
Ирине Рајевски: Rajewsky 2010: 55.

8 Ове хаљине се налазе у збирци Института за моду у Кјоту. видети: Akiko 
Fukai et.al. (eds.), 2002: 664–665. 

авангарде, неоавангарде и поставангарде. Бројни 
теоретичари моде потврдили су да је могуће посматрати 
као текст моду у одевању, коју ће средином шездесетих 
година XX века Ролан Барт (Систем моде) увести у 
теоријски дискурс. У ту групу теоретичара спадају и 
Малколм Барнард (Malcolm Barnard; Barnard 1996), 
Жарко Паић и Ива Јестратијевић (Jestratijević 2011). 
Међутим, када је у питању мода као визуелна уметност, 
као уметнички медиј, како то и Паић истиче, још увек се 
теоретичари не одлучују често да крену тим путем. У 
постмодерни, као и у савременој моди, модна пракса 
постаје изразито аутореференцијална и управо због тога 
је Жарко Паић одабрао да моду у одевању посматра по 
аналогији са визуелним уметностима. Изабрана студија 
случаја, модна/уметничка пракса Реј Кавакубо у 
потпуности оправдава овакав приступ високој моди. 

И дефиниција медија је, како примећује и Јирген 
Брун (Jǿrgen Bruhn), често проблематична. Полазимо од 
основне, најшире дефиниције медија као конкретног 
средства комуникације или изражавања које карактери-
ше употреба једног или више семиотичких система 
(Bruhn 2010). Уметнички медиј, схваћен у класичном 
смислу, као „чист“, (књижевност, музика, сликарство, 
вајарство, архитектура), не може се применити на модну 
праксу, која је у својој основи хибридна, вишемедијска, 
што је најлакше уочити на примеру самих презентација 
моде. Презентација моде, схваћена као театар, појавила се 
још у првој половини XX века, док се од осамдесетих 
година XX века усталила пракса презентације моде на 
модним ревијама-перформансима, у галеријама и музе-
јима. Овакви видови представљања моде упоредиви су са 
новим уметничким формама које се развијају од 
шездесетих година XX века и доводе у питање до тада 
успостављене границе између уметничких медија.

Када је реч о интермедијалности, Ирина Рајевски 
запажа да је критеријум прелажења граница медија током 
последњих деценија доведен у питање у разним перфор-
мансима и уметничким догађајима који демонстрирају 
све израженију тенденцију ка поништавању и разливању 

7граница између различитих уметничких форми.  Од 
Ирине Рајевски за потребе рада преузимамо поделу на 
три групе феномена који се могу сврстати у интер-
медијалне праксе: 1) медијске трансформације (нпр. 
филмска адаптација књижевног текста); 2) мулти-
медијалне форме, форме нових медија (позориште, 
опера, филм, компјутерске инсталације, стрипови, 
комбиновани и проширени медији); 3) интермедијална 
референтност – нпр. када постоји позивање на сликар-
ство у филму (можемо је упоредити са интермедијалном 
цитатношћу, слично екфрази – опису визуелног умет-
ничког дела у књижевном тексту). Сви ови феноме-ни 
могу се препознати и у стварању одевних форми. Наиме, 
уколико изолујемо приказе модних колекција (модне 
ревије, модне перформансе), можемо закључити да је у 
сценском приказу модне колекције увек заступљена 
мултимедијална форма. Са интермедијалном референт-
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тивном цитатношћу“, у којој се страни текст користи као 
узор за стварање новог текста, при чему се традиција 
схвата као благо, ризница (што је изузетно чест приступ у 
високој моди). У овом случају определићемо се за 
тумачење дела као текста који је понудила Кавакубо, 
преко „илуминативне цитатности“. Илуминативна цита-
тност је, према Д. Ораић, карактеристичан поступак 
авангарде, она у центар поставља нови текст, који 
призива само оне предлошке који му одговарају. Овај тип 
цитатности је полемичан према традицији и, као и 
Кавакубо, деконструише традицију, критички је проми-
шља и са њом се поиграва. Послужићемо се дефиницијом 
текста коју даје Џон Фроу (John Frow). Наиме, он текст 
„разуме као отворену, диференцијалну знаковну 
творевину, која садржи трагове другости, тј. одсутних 
структура и кодова, а друштвену реалност с њеним 
дискурсима вреднује – по аналогији с текстом – као 

9семиотичку структуру“.  Традиција с којом се пои-грава 
Кавакубо није традиција Јапана, већ традицио-нално 
виђење другог у западном, постколонијалном свету, што 
је видљиво и када је одевање у питању. Увођење јапанског 
кимона и веза на свили типичног за кимоно у европску 
одевну праксу, започело је још у XIX веку, а древна 

9 Џон Фроу у зборнику Intertextuality: Theories and practices (Still i 
Worton), према: M. Juvan 2013: 48. 

10култура Јапана виђена је као дах Оријента и егзотике.  Са 
овим стереотипима Кавакубо, кроз цитатност, суочава 
читаоца. Дубравка Ораић каже:

„У своја два основна типа, илустративном и 
илуминативном сусрету између властитог и 
туђег текста, цитатност чува културу од само-
заборава и самоуништења. Она то чини 
подједнако онда кад с туђим текстовима поступа 
као с апсолутном ризницом, као и онда кад с риз-
ницом води равноправан дијалог или од ње жели, 
а не може направити празну плочу.“ (Oraić, 1988: 
155) 

Уметнички рад Реј Кавакубо је временом 
постајао много смелији и експерименталнији, док 
Јамамото остаје веран традиционалној јапанској 
естетици. Модне колекције Реј Кавакубо су конципиране 
као концептуално уметничко дело, а најчешће су 
тумачене кроз феминистичка читања (Mendes and De la 
Haye 1999: 234). Теоријски концепт, као један од 
заступљених медија у стварању дела, може се ишчитати у 

1. 

1.

Жичана кринолина са уграђеним турниром, 
средина осамдесетих година XIX века. 

 Cage crinoline with inbuilt bustle, mid-1880s

2.

2.

 Хаљине Реј Кавакубо на изложби Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of 
the In-Between у Музеју Метрополитен, Њујорк 2017. 

 Dresses by Rei Kawakubo on display at the exhibition Rei Kawakubo / Comme des 
Garçons: Art of the In-Between at the Metropolitan Museum of Art, New York, 
2017.

10  Видети примере из збирке Музеја Метрополитен у Њујорку у публика-
цији/каталогу: Richard Martin and Harold Koda, Orientalism:Visions of 
the East in Western Dress, The Metropolitan Museum of Art, New York, 
1994.

ИНТЕРМЕДИЈАЛНОСТ И ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ
У МОДИ КРАЈЕМ XX ВЕКА.Студија случаја: Реј Кавакубо



изјави Реј Кавакубо: „Није симпатично или нежно и не 
уклапа се у представу коју мушкарац има о жени (It's not 

11 cute or soft and it doesn't fit a man's image of a woman)“.
Кавакубо успоставља критички, субверзиван однос 
према и даље актуелној патријархалној матрици по којој 
су жене пасивне, сведене на објекат, предмет погледа и 

12предмет жеље мушкарца.  Кавакубо критички посматра 
архитектурално „доње рубље“, жичане конструкције 
кринолина, додатке за турнир и корсете с краја XIX века 

13(модели  из 1990. и 1995. године – сл. 1). Она форму ових 
одевних предмета, некада скривених испод одеће у циљу 
обликовања тела / одевне форме, износи на светлост дана 
и нуди их кроз своје хаљине и одевне предмете. Овога 
пута користи паперјасте, ваздушасте материјале типичне 
за унутрашње облагање горњих одевних предмета, нпр. 
вателин. Дакле, поиграва се бинарним опозицијама 
споља–унутра, грубо–нежно, симпатично–антипатично. 

14Висока мода XIX века, мода корсета и турнира , 
наглашавала је дистинкцију полова, деформишући тело 
корсетом и додацима. Оваква мода проузроковала је 
стварање покрета који су се борили за редефинисање 
женске одеће, па је веома контроверзан био повратак на 
овај тип силуете пред почетак Другог светског рата и 
њено слављење кроз Диоров New Look педесетих година 

(Здравковић 2016), након постигнутог напретка у еман-
ципацији жена и дуго освајаног права да и жене могу да 
носе традиционално мушке одевне предмете, као што су 
панталоне. Кавакубо нам дакле нуди текст унутар текста, 
сама изабрана одевна форма је аутореференцијалног 
типа, а наглашен је и однос текст–контекст, аутор– 
читалац. С друге стране, у овом делу можемо уочити 
стваралачки принцип карактеристичан за постмодерни-
стичку архитектуру у којој унутрашња конструкција бива 
видљива споља, постаје део на нови начин пројектоване 
фасаде (на пример зграда Центра „Жорж Помпиду“, тзв. 
Бобура у Паризу). На основу Павличићеве теорије, по 
којој је интермедијалност „поступак којим се структуре и 
материјали карактеристични за један медиј преносе у 
други“ (Pavličić, 1988: 170), можемо закључити да 
Кавакубо примењује интермедијалне поступке у ства-
рању „одеће“/дела/текста.

Све поменуте поступке Кавакубо је применила и 
у модној колекцији из 1997. године Тело среће одећу, одећа 
среће тело (Body Meets Dress, Dress Meets Body; сл. 2 и 3). 
Према речима ауторке, покушај да одећа постане тело, а 
тело одећа, још једном у фокус ставља преиспитивање 
западне естетике лепог и другости. Некада су Пикти били 
прекривени сликама, тј. тетоважама, уместо одеће, а у 
неким племенима у Африци и данас се примењује пракса 
додавања прстенова око врата, чиме се постепено врат 
неприродно издужује (Kocareva Ranisavljev 2010: 35–36). 
Кавакубо је на један безболнији начин интервенисала на 
телу – распоредила је „јастучиће“ у унутрашњост одеће и 

15тиме створила „грбе“ на леђима, рамену или боку.  То 

3.

3.

 Поставка изложбе Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between у Музеју Метрополитен (детаљ), Њујорк 
2017.
 Detail of the Display, Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-Between at the Metropolitan Museum of Art, New 
York 2017
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11  Цитирано према: Polan and Tredre, 2009: 176.
12    Cf. Malvi 2002: 189–200.
13  Видети моделе који се налазе у збирци Института за моду у Кјоту у: 

Akiko Fukai et. al. (eds.) 2002: 654–655.
14    О моди турнира (1870–1890) видети: Prošić Dvornić 2006: 310–324. 
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„Метрополитен“ у Њујорку 2017. године, значајно место 
заузима пројекат Кавакубо-Канингем. На овој изложби је 
приказ сценског костима, у циљу што бољег докумен-
товања стваралаштва ове уметнице, употпуњен и видео 
инсталацијом која приказује снимак балета Сценарио.

Можемо закључити да се и у овом случају кроз 
интермедијалност/трансмедијалност, као и у претход-
ним, потврдило правило да је циљ успостављања релације 
између два уметничка медија придодавање нових значења 
превредновавањем постојећих кодова уз помоћ прин-
ципа и средстава позајмљених из другог медија. По-
менућемо још и да се у продавницама бренда Comme des 
Garçons види да Кавакубо свему приступа као концеп-
туалном делу, па је тако у простору продавнице остварен 
концепт галерије. У њеним продавницама-галеријама 
излагали су бројни уметници, међу којима је и Синди 
Шерман (Cindy Sherman). Реј Кавакубо сваки пут ствара 
нови контекст за одевни предмет, а у овом случају идеја је 
да купац купује уметничко дело, а не хаљину.

Закључак

Као једна од главних одлика постмодерне, 
интертекстуалност је, кроз цитатност, заступљена и у 
моди одевања. Одевни предмети и модне колекције Реј 
Кавакубо посматрани су као текст који успоставља 
релације са другим текстовима, унутар и изван система 
моде. Оваквим међутекстовним деловањем ствара се 
отворена структура текста, чија се значења умножавају у, 
како то Барт каже, експлозији значења. У том смислу, дела 
настала у интертекстуалним и интермедијалним релаци-
јама можемо тумачити у складу с теоријом отвореног дела 
Умберта Ека (Eco). 

Кључно сазнање које произилази из концепције 
цитатности јесте важност улоге читаоца за рецепцијски 
пут дела. Читалац долази до закључка да препознавање и 
подударање дела, тј. текста са његовим читалачким 
сећањима и знањима није случајно, већ је аутор свесно 
уградио друге текстове, створивши тиме полисемично 
дело. С друге стране, интермедијалност, релација између 
два уметничка медија, доводи до „позајмљивања“ 
стваралачких принципа и њиховог преношења из једног 
медија у други. У сваком случају, циљ интермедијалности 
и интертекстуалности је исти – успостављање везе која ће 
бити уметнички плодна, што се у случају Реј Кавакубо 
свакако потврђује. 

 

није први пут да се облик тела на неки начин мења 
одећом. Корсети су, на пример, у западноевропској моди, 
у викторијанско доба, доводили до подизања грудног 
коша, изазивали деформацију скелета и унутрашњих 
органа (Prošić Dvornić, 2006: 291–293). Ипак, одећа какву 
је Кавакубо понудила  не деформише тело на начин на 
који су то чинили корсети у прошлости, већ нуди читаоцу 
редефинисану слику тела, што је само по себи већ 
довољно радикална идеја у савременом дизајну одеће. 
Она, у ствари, конзументу моде нуди да понесе „одевне 
скулптуре“. Кавакубо често успоставља интермедијалну 
релацију са просторним медијима, сликарством, скулпту-
ром, архитектуром. Надовезујући се на Павличићеву 
теорију о видовима интермедијалних релација између 
књижевности и просторних медија (Pavličić, 1988: 
172–173), можемо рећи да у овом и сличним случајевима 
Реј Кавакубо користи средства или правила, односно 
принципе стварања, карактеристична за други медиј. 
Карактеристични принципи стварања скулптуре, 
принципи одузимања и додавања, налажу да се у грађењу 
структуре размишља о односу мâса. Може се рећи да ове 
одевне скулптуре, по начину грађења структуре, 
подсећају на скулптуре Хенрија Мура (Henry Moore). 

Оно што је посебно занимљиво у вези са овом модном 
колекцијом Реј Кавакубо јесте то да је она преведена у 
други медиј, у други семиотички систем. Такав приступ је 
упоредив са интерсемиотичким превођењем, које Јакоб-
сон дефинише као „тумачење вербалних знакова 
посредством невербалних“ (Eko 2011: 281). Овај ниво 
интермедијалности можемо окарактерисати и као 
медијску трансформацију, у складу са терминологијом 
коју користи Ирина Рајевски. Тачније, „одевне скулп-
туре“ Реј Кавакубо преведене су у сценски костим и 
постале су интегрални део балета Сценарио (Scenario, 
1997), за који је кореографију урадио Мерс Канингам
(Merce Kunningham). Због асиметричности модела и 
тежине додатака, ови костими су отежавали равнотежу 
играча, који су морали да се навикну и на нове границе 

16свога тела.  Канингам је кореографију градио у односу на 
захтевне „одевне скулптуре“, уместо да костим, као што је 
уобичајено, прати захтеве играча и либрета. Године 2012, 
Кавакубо и Канингам су поново сарађивали у пројекту 
Dance III, а костими Реј Кавакубо су се сада нашли у 
галеријском простору у виду инсталације (Carpenter 
2012). Такође, на изложби Реј Кавакубо / Comme des 
Garçons: уметност међупростора (Rei Cawakubo / Comme 

17des Garçons: Art of the In-Between) , одржаној у Музеју 

 

15 Неколико модела из колекције Body Meets Dress, Dress Meets Body 
налази се у Институту за моду у Кјоту. Видети: Akiko Fukai et.al. (eds.), 
658–659;http://www.kci.or.jp/archives/digital_archives/detail_212_ 
e.html, [приступљено 4. октобра 2016].

16 Видети текст кустоскиње Бести Карпентер: Dance Works III: Merce 
Cunningham / Rei Kawakubo, http://www.walkerart.org/calendar/ 
2012/dance-works-iii-merce-cunningham-rei-kawakubo [приступљено 
24. децембра 2014].
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17  Изложба је одржана од 4. маја до 4. септембра 2017. године у Музеју 
Метрополитен у Њујорку и обухватила је све фазе у стваралаштву Реј 
Кавакубо. Аутор каталога и кустос изложбе који је у сарадњи са Реј 
Кавакубо конципирао изложбу био је Ендрју Болтон (Andrew Bolton)
https : / /w w w.metmuseum.org/exhibit ions/ l i s t ings/2017/re i-
kawakubo/exhibition-galleries [приступљено 11. јуна 2018].
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Summary 

INTERMEDIALITY AND INTERTEXTUALITY IN FASHION 
thAT THE END OF 20  CENTURY. CASE STUDY: REI KAWAKUBO

JELENA ZDRAVKOVIĆ
College of Vocational Studies – Belgrade Politechnic, Belgrade, Serbia 

In this paper, garments and fashion collections are 
observed as a work of art or a text, whereas fashion itself is 
viewed as an artistic medium. The main hypothesis is that the 

th20 -century fashion shows simultaneously intermediality and 
intertextuality. These two concepts are almost inseparable. 
The subject matter of this paper is, first and foremost, 
postmodern fashion, i.e. its strategies and methods, which are 
comparable to the strategies and methods used in visual arts, 
such as painting, architecture and sculpture, during the avant-
garde, neo-avant-garde and post-avant-garde periods. 
Accordingly, the work of Rei Kawakubo, a conceptual fashion 
designer, during the 1980s and 1990s serves as a case study. 
The paper relies on the post-structuralist interpretation of the 
text, shaped by Julia Kristeva and Roland Barthes, Dubravka 
Oraić Tolić's quotation theory, as well as Irena Rajewsky's and 
Pavao Pavličić's theories.

The strategies of conceptual artists emerged in 
thfashion practice at the end of the 20  century. When Japanese 

fashion designers, among others Rei Kawakubo and Yohji 
Yamamoto, appeared on the Western European scene, they 
launched a reevaluation of accepted fashion rules and codes 
and the idea of toying with the Western European notions 
about the body. The hybrid created by joining elements of 
clothing from Japan and Western European fashion 
corresponds to what Julia Kristeva describes as the way in 

which the text reads history and incorporates itself into it. Rei 
Kawakubo uses Japan's heritage through quotations in order 
to make the reader face, among other things, the stereotypical 
representation of the Other in the Western post-colonial 
world. Kawakubo uses intermediality by applying structures 
and materials specific to a certain medium and transferring 
them to another medium, which is illustrated by the selected 
works. One of the selected examples is the collection Body 
Meets Dress, Dress Meets Body, which also provides an 
example of medial transformation.

The key conclusion derived from the concept of 
intertextuality is that the role of the reader is vital for the path 
the reception of the work will take. The reader finds that it is 
not a coincidence that they recognize the work/ text and that it 
coincides with their reading memories and knowledge, that 
the author has purposely planted other texts within the work, 
thereby creating a polysemic piece of art. On the other hand, 
intermediality, the relationship between two artistic media, 
leads to the “borrowing” of creating principles and their 
transfer into a different medium. In any case, the goal of both 
intermediality and intertextuality is the same – the 
establishment of a link that could be artistically productive, 
which the case of Rei Kawakubo certainly confirms.

                  Translated by the author / Превод аутора

040

Јелена Здравковић




