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English Summary 

 
Identity is a highly prominent subject in today’s society. Since the disappearance through 

postmodern influences of dominant institutions and ideologies which where dominant in 

shaping identity, identities can no longer be understood as a given. Identity has become 

something which is highly fragmented and fluid. These postmodern changes have led to a 

so-called ‘performative turn’ in theoretical discourse: everyday life is increasingly seen as a 

stage. Identity as such has become something which has to be constructed and the 

possibilities for such a construction are now in the hands of the individual: identity has 

become a performance. In this performance of identity, fashion has become increasingly 

important. Fashion offers everyday tools to play and experiment with the performance of 

identity. As such, the performance of identity through fashion provides a range of great 

freedoms to act out the fluidity that postmodernity entails.  

Even though fashion potentially offers the tools to experiment with the creation of a 

fluid identity, there are also many standards, codes and conventions connected to fashion 

and its contemporary (commercial) visual culture. These fixed identities freeze the potential 

for a liquid identity. In avant-garde fashion however, there are many examples that are 

moving away from this discours of representational thinking and related traditional 

authentic, essential subjectivity. These counterperformances in fashion prove the 

performative power of fashion in constructing identity: the power to bring identity in motion 

again. To reveal such a performative potential, it is necessary to adapt a non-representational 

discourse. I have used the French philosopher Gilles Deleuzes concept of ‘the fold’, to 

generate a fruitful way to release the performative powers of fashion. The fold as a 

connection between the in- and outside seems to fit the performance discourse seamlessly, 

challenges to rethink subjectivity, stimulates to break free from fixed identity and sets 

identity in motion. In this thesis I have analysed four examples of performative fashion 

which each challenge the notion of traditional subjectivity in a different way: breaking free 

from the standard body, providing an alternative relationship with the deviation of the 

norm, and experimenting with two important factors in shaping identity: the contexts of time 

and space. In showing these counterexamples I hope to show there are enough possibilities 

for everyone to break free from fixed identity to an everyday performance of identity which 

can be playful, experimental and fluid again.  
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Inleiding 
 

The Invisible Men, Auntie Never Ever, Meuf, Boubou Logo, Intellectuals, Holly Hobies en The Old 

Boys Network 

 

Gefronste wenkbrauwen? Verbaasde blikken? Niet veel mensen zullen direct een beeld 

krijgen bij deze termen die dienen als duiding van identiteitscategorieën in het bekende  

kunstwerk Exactitudes van het Nederlandse duo Arie Versluijs en Ellie Uytenbroek. Zodra 

echter de beelden erbij getoond worden, zullen voor velen de zaken opeens veel duidelijker 

worden: men krijgt direct een beeld welk soort persoon er wordt geduid in de foto’s. En dat 

beeld strekt, hoewel dit uiteraard helemaal niet waar hoeft te zijn, uit naar vele aspecten van 

het leven van de gefotografeerde personen: welke vrienden hij/zij heeft, welk soort werk, 

welke politieke voorkeur, van welke soort muziek hij/zij houdt, of hij/zij zou houden van een 

lekker dagje uitwaaien op het strand of van pittig Indiaas eten.  

 Exactitudes is naar mijn mening een typisch kunstwerk van deze tijd; het is kunst 

waarin het ik, ofwel identiteit centraal staat. Identiteit is iets dat tegenwoordig prominent op 

de agenda in de huidige maatschappij staat en waar velen zich op dagelijkse basis mee 

bezighouden. Sinds het verdwijnen van dominante instituties en ideologieën in de meesleep 

van de postmodernistische maatschappij, is ook de vanzelfsprekendheid rondom 

identiteitscategorieën verdwenen. Waar eerst duidelijk geijkte groepen op basis van geslacht, 

klasse, ed. gevormd werden, maakt Exactitudes als kunstwerk dat al jaren bezig is en dat nog 

steeds voortdurend aangevuld wordt, duidelijk dat identiteit tegenwoordig iets is dat 

zodanig gefragmenteerd is, dat er wel tientallen, honderden of misschien wel duizenden 

categorieën te duiden zijn. Of wellicht, zo gefragmenteerd is dat het helemaal geen zin meer 

heeft om identiteit in te delen in hokjes.  

Door de bevrijding van de zogenaamde ‘grote verhalen’ zijn de mogelijkheden tot het 

creëren van identiteit in handen van het individu terecht gekomen en is identiteit 

tegenwoordig iets dat zorgvuldig geconstrueerd wordt (Svendsen, 2007). De hedendaagse 

cultuur is zo steeds meer te zien als een podium waarop men zichzelf voor het voetlicht 

brengt, of in het geval van Exactitudes: voor de lens van de fotograaf. Sinds de zogenaamde 

‘performative turn’ in de jaren ‘90 bezien steeds meer theoretici onze cultuur, het alledaagse 

leven en het tot stand komen van identiteit als een ‘performance’ (Schechner 2002, 32; Taylor 

2003, 3). 

Bij deze performance van identiteit is, zoals Exactitudes ook toont, het uiterlijk cruciaal 

geworden, waarbij met name mode een steeds grotere rol is gaan spelen: ‘style as a do-it-

yourself identity’ (Marchetti & Quinz, 2007b: 5). Mode is zo in de performance van identiteit 

tot een tweede huid geworden. Hierbij moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden 

tussen de begrippen mode (in Engelstalige publicaties vaak aangeduid als fashion) en 

kleding. Kleding als koepelbegrip vervult vele sociale, esthetische en psychologische functies 

die niet allen relevant zijn voor het vraagstuk van de performance van identiteit. Mode is 

kleding (of het kledingsysteem) waarbij de nadruk ligt op snelle en continue verandering 

(Wilson, 1985/2003: 3).  

Dit laatste kenmerk van mode, de voortdurende veranderingsdrang, vormt tevens 

een grote belofte voor de potentie van de verandering van identiteit in een performance, 

namelijk de mogelijkheid tot het uitspelen van een vloeibare identiteit. Door het verdwijnen 
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van vaste structuren in de huidige maatschappij, is identiteit namelijk niet alleen op losse 

schroeven komen te staan, maar belangrijker nog: heeft het de potentie verworven om in 

beweging te komen. Er bestaat nu de mogelijkheid om van holly hobby (afb. 1), in moeuf (afb. 

2), in boubou logo (afb. 3) te veranderen. Verandering, transformatie en met name 

vloeibaarheid zijn dan ook termen die in het postmoderne theoretische debat gekoppeld 

worden aan de huidige omgang met identiteit. Identiteit wordt  dus niet alleen als een 

constructie gezien, maar met name als een gefragmenteerde, flexibele performance zonder 

vaste kern die door mode uitgespeeld kan worden. 

 

       
Afb. 1:  Holly Hobbies      Afb. 2: Moeuf           Afb. 3: Boubou Logo 

 

Zoals Exactitudes echter aantoont, is identiteit ondanks al het potentieel tot 

vloeibaarheid, nog steeds iets dat maar al te vaak in hokjes gestopt wordt. Identiteit is 

weliswaar ontworteld uit de traditionele structuren en heeft hiermee mogelijkheden 

verworven tot transformatie, maar is dikwijls nog niet daadwerkelijk in beweging gekomen. 

Met name in de commerciële beeldcultuur wordt identiteit regelmatig gefixeerd in één of een 

paar standaardbeelden, gevormd rond dominante codes en ideologieën. Identiteit is zo 

gereduceerd tot een betekenissysteem om ideeën en dan met name representaties over te 

dragen die in de cultuur regeren. Deze paradox is te herleiden tot het paradigma dat ons 

denken nog steeds doordringt: het representatiedenken. Dit representatiedenken staat voor 

een hiërarchisch geordende wereld, waarbij uit wordt gegaan van een authentieke vaste 

identiteit. Hoewel een dergelijke notie van identiteit door voorgenoemde veranderingen in 

de postmoderne samenleving al in feite ontmanteld is, blijkt het representatiedenken toch 

nog een grote invloed te hebben in de huidige (beeld)cultuur. De gefragmenteerde 

constructie van identiteit met al zijn potentiële vrijheden wordt zo nog vaak weer 

bijeengelijmd tot een essentiële identiteit, die zo makkelijk te duiden is en in een hokje 

weggestopt kan worden. 

Waar mode een centrale rol heeft in de constructie van identiteit, zou het met haar 

natuurlijke vluchtigheid bij uitstek het medium kunnen vormen voor het uitspelen van een 

performance van identiteit waarin beweging en verandering centraal staan. Door te 

concentreren op het belangrijkste kenmerk van mode, de constante verandering, kan er naar 

mijn mening gedacht worden voorbij het representatiedenken: ‘the beyond-representational’ 

(Marchetti & Quinz, 2007: 4). De performance van mode heeft zo een zogenaamde 

deconstruerende kracht: een kracht om identiteit in beweging te brengen. Waar mode in 
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wetenschappelijke kringen nog al te vaak beschouwd wordt als een verschijnsel dat te 

oppervlakkig is om gedegen onderzoek aan te wijden en het onderzoek naar mode daarom 

momenteel ook nog grotendeels in opkomst is, kan mode juist het medium zijn dat veel 

inzichten biedt omtrent de performance van postmoderne identiteit.  

Dit potentieel van mode is tot nu toe echter mijns inziens nog te weinig ingezet. Het 

spaarzame onderzoek naar mode heeft zich vooral geconcentreerd op een linguïstische, 

historische en semiotische inslag, die gestoeld is op het representatiedenken. Het potentieel 

van mode wordt hierdoor gereduceerd tot het label, het kaartje dat aan een ontwerp hangt, 

waarop de identiteit beschreven wordt in enkele hokjes zoals standaardmaten of -genres. 

Om het potentieel van mode tot een performance van vloeibare identiteit te onthullen is een 

andersoortig onderzoekskader nodig dat niet berust op representatiedenken. Hiertoe stel ik 

het begrip ‘de Vouw’ van de franse filosoof Gilles Deleuze (1925- 1995) voor.  

 

Deleuze biedt een nieuwe filosofische stijl. Filosofie is bij hem een creatieve, producerende 

activiteit die het mogelijk maakt om andere denkwegen in te slaan. Het denken moet bij hem 

in het teken staan van het anders-denken, het loslaten van standaarddenkwijzen en de 

exploratie van alternatieven in de breedste zin van het woord. Het werk van Deleuze geniet 

ondanks zijn uitgebreide oeuvre en de nog steeds voortdurende invloed op postmoderne 

filosofie in Nederland relatief weinig bekendheid. Dat komt wellicht doordat het door velen 

gezien wordt als notoir moeilijk. Deleuze hanteert namelijk een geheel eigen denk- en 

werkwijze die tot uiting komt in het creëren van een vreemdsoortige terminologie, waarvan 

bijna alle termen met elkaar in overlap zijn. Bovendien bezigt hij een schrijfstijl die als 

associatief en misschien zelfs onlogisch te karakteriseren is en zo compleet afwijkt van het 

traditionele academische werk. 

Deleuze’s oeuvre (dat gedeeltelijk in samenwerking met de psychoanalyticus Félix 

Guattari tot stand is gekomen) draait om het bevrijden van het denken van datgene dat het 

gevangen houdt om het zo weer in beweging te brengen: ‘[..]to free thought from the image, 

indeed to free thought from representation, from the “transcendental illusions of 

representation” to give it back its capacity to effect transformation or metamorphosis’ 

(Grosz, 2001: 63).  Deleuze’s denken behelst zo ten eerste een terugkeer naar de basis van 

identiteit, tracht het los te weken van alle gefixeerde beelden die door representatiedenken 

erop geplakt worden en probeert op deze manier de weg vrij te maken voor mogelijke 

transformaties. Een tweede belangrijk kenmerk van de filosofie van Deleuze is dan ook dat 

het een denken voorstaat waarin beweging en verandering centraal staat. De filosofie van 

Deleuze lijkt om deze redenen bij uitstek te passen in het vloeibare postmoderne tijdperk. 

Michel Foucault merkte zodoende al eens op dat de twintigste eeuw wellicht bekend zou 

staan als het Deleuzeaanse tijdperk (Semetsky, 2003: 211).  

Het Deleuzeaanse concept ‘de Vouw’ (le Pli)  lijkt in het bijzonder geschikt te zijn 

voor de analyse van de performance van identiteit door middel van mode. De Vouw staat 

namelijk voor een connectie tussen binnen en buiten. In een vouw ontmoeten binnen- en 

buitenkant elkaar en hierdoor wordt het mogelijk om iets over te dragen tussen innerlijk en 

uiterlijk (Colebrook, 2002: 66). Hierin meen ik een duidelijk verband te zien met mode als 

tweede huid in haar performance van identiteit. Deleuze gebruikt het concept van de Vouw 

om de notie van traditionele subjectiviteit die voortkomt uit het representatiedenken door te 

denken en hier een nieuwe identiteit tegenover te stellen als een continu proces van vouwen, 

ontvouwen en hervouwen: een vloeibare identiteit als een nomade. Omdat ik in deze scriptie 

te maken heb met vele vouwen, letterlijke vouwen in de kleding, de Barok vouw en Leibniz’ 
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conceptualisering van de vouw, heb ik uit het oogpunt van duidelijkheid ervoor gekozen om 

de Deleuzeaanse conceptualisering van de Vouw met een hoofdletter aan te geven.  

Aan de hand van de filosofie van Deleuze en in het bijzonder het concept ‘de Vouw’ 

zal ik in deze scriptie onderzoeken hoe mode als performance van identiteit kan dienen en 

dan met name, hoe het als performance van vloeibare identiteit kan dienen. Hoe kan er 

ontsnapt worden aan het representatiedenken en haar rigide visie op identiteit? Welke 

bijdrage kan mode hierin leveren? Welk potentieel heeft mode in het uitspelen van een 

vloeibare identiteit? En hoe kan het onderzoekskader van de Vouw dienen om een dergelijk 

potentieel te onthullen? De centrale vraagstelling van deze scriptie is dan ook: 

 

Hoe kan er door middel van de Deleuzeaanse Vouw inzicht worden verworven in de 

performatieve krachten van mode bij de vorming van vloeibare identiteit? 

 

Aan de hand van vier casussen zal ik onderzoeken hoe door middel van het 

onderzoekskader van de Deleuzeaanse Vouw de performance van identiteit door mode in 

beweging kan worden gezet. Deze vier casussen zijn gegroepeerd in twee hoofdstukken. Het 

eerste hoofdstuk ‘Transformatie’ zal zich richten op hoe een performance kan leiden tot het 

ontmantelen van de standaardidentiteiten die representatiedenken met zich meebrengt en 

vervolgens zoeken naar een alternatieve relatie met de afwijking van de standaard, het 

Andere. Het tweede hoofdstuk ‘Tijd en Ruimte’ richt zich op de categorieën tijd en ruimte, 

begrippen die ten grondslag liggen aan de productie van identiteit en die binnen een 

performance van identiteit op een hellend vlak komen te staan. In dit hoofdstuk onderzoek 

ik zo op een meer letterlijke manier de relatie tussen binnen en buiten waar de Vouw voor 

staat. Bij het vormen van deze hoofdstukken heb ik me laten leiden door de principes waar 

de Vouw voor staat: de ontmoeting met het buiten, waarin de relatie tot het zelf en tot deze 

Ander fundamenteel verandert. Tevens zijn de thema’s die ik aansnijd in mijn casussen ook 

principes die ten grondslag liggen aan de vorming van identiteit. Tot slot zou je ze met een 

beetje goede wil als elementen van een performance kunnen zien: de hoofdrolspeler, het 

publiek en het theater of de context waarin de performance plaatsvindt. De twee 

hoofdstukken ‘Transformatie’ en ‘Tijd en ruimte’ zullen vooraf worden gegaan door een 

inleidend theoretisch kader van twee casussen. In de eerste casus zal ik bespreken hoe mode 

als performance van identiteit kan dienen. De tweede casus zal het tweede gedeelte van mijn 

theoretisch kader tonen, namelijk het concept van de Deleuzeaanse Vouw en tegelijk een 

verbinding leggen met de performance van identiteit. Hoewel de noties van performance, 

identiteit en natuurlijk ook de Vouw doorlopen door mijn gehele scriptie, heb ik ervoor 

gekozen om deze begrippen eerst in een apart hoofdstuk uit te leggen. Zeker bij een 

complex, ongrijpbaar complex als de Vouw is dat geen overbodige luxe en immers ook de 

combinatie van performance met mode is geen welbekend discours. Ook heb ik hierbij 

gekozen voor casussen die respectievelijk dicht tegen performancekunst aanzitten en de 

vouw op letterlijke wijze tonen om duidelijk te maken hoe mijn opvatting van identiteit als 

performance, of identiteit als Vouw, verregaander is dan de letterlijke verbinding met 

performancekunst of de letterlijke vouwen in de kleding.  

 Als casussen is gekozen voor het werk van enkele vooraanstaande modeontwerpers, 

respectievelijk Viktor&Rolf, Issey Miyake, Martin Margiela (wiens werk centraal staat in 

twee casussen), Rei Kawakubo en Hussein Chalayan. Hierbij heb ik een welbewuste keuze 

gemaakt voor ontwerpers die tot de avant-garde gerekend worden. Allereerst is er in de 

avant-garde mode meer ruimte voor experiment en speelruimte met identiteit. Op de tweede 
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plaats zijn de grensverleggende ontwerpen in het bijzonder geschikt doordat ze als een soort 

vergrootglas kunnen dienen, zodat duidelijk te zien is hoe de performance elkaar steekt. 

Bovendien heb ik gekozen voor bekende, veelbesproken collecties en ontwerpen, die al vaker 

bediscussieerd zijn om zo aan te tonen hoe met behulp van het onderzoekskader van de 

Vouw tot een alternatieve, nieuwe interpretatie gekomen kan worden.  

 

De combinatie van de Deleuzeaanse filosofie met het cultuurwetenschappelijk kader van de 

performance van identiteit door middel van het medium mode vormt niet alleen een 

interdisciplinair onderzoekskader, maar ook een onderzoekskader dat een nieuwe 

combinatie van theorie vormt. De theoretische concepten die ik gebruik om een frisse blik op 

de totstandkoming van vloeibare identiteit te werpen, namelijk performance, mode en de 

Vouw, zijn begrippen die nog weinig met elkaar in verband zijn gebracht of in de context 

van identiteitsvorming zijn getheoretiseerd. Bovendien tracht ik met dit nieuwe 

onderzoekskader een alternatief te bieden voor het representatiedenken dat normaal 

gesproken het discours rondom de vorming van identiteit beheerst. Om dit innovatieve 

onderzoekskader tot stand te laten komen, heb ik mezelf dan ook enkele vrijheden 

toegestaan.  

Allereerst gebruik ik de Vouw in combinatie met andere theoretische begrippen uit 

de filosofie van Deleuze, aangezien bijna alle filosofische termen van Deleuze onlosmakelijk 

met elkaar verbonden zijn en in het begrip de Vouw in mijn ogen ook veel andere 

Deleuzeaanse concepten resoneren. In mijn optiek kan een theoretisch concept van Deleuze 

dan ook niet als een afgesloten geheel worden behandeld en moet het altijd in de bredere 

context van zijn denkwijze worden geplaatst. Bovendien is de Vouw één van Deleuzes meest 

ingewikkelde concepten, waardoor enkele aspecten van de Vouw makkelijker kunnen 

worden uitgelegd door een verbinding te leggen met duidelijkere en meer beeldende 

gerelateerde theoretische begrippen. Op de tweede plaats beoog ik met deze scriptie 

duidelijk geen gedegen systematische analyse van de Vouw. Ik gebruik de theorie van de 

Vouw alleen in zoverre zij relevant is voor de analyse van de performance van identiteit 

door mode. Hiertoe voel ik me aangemoedigd door Deleuze zelf, die immers de lezer van 

zijn filosofie aanspoort deze als een gereedschapskist te gebruiken: ‘Ja, neem ervan wat je 

wil!’ (Deleuze & Guattari, 2004/1980: 49). Bovendien is het proberen te vatten van de filosofie 

van Deleuze in een systematische methode ook iets, dat geheel tegen zijn denkwijze in zou 

gaan: ‘Indeed, the desire to outline a Deleuzian methology is to my mind somewhat wrong 

headed. One might be able to extract such a method or system but this would be to render 

Deleuze’s thought inoperative, to freeze it in, and as, a particular image of thought, to 

capture its movement, precisely to represent it‘ (O’Sullivan, 2006: 3). In mijn optiek is dan 

ook de enige manier om de filosofie van Deleuze ´juist´ te lezen, om haar te bedrijven, om 

ermee aan te slag te gaan en haar te laten resoneren met je eigen gedachten. Filosofe Rosi 

Braidotti duidt dit treffend met de formulering dat kennis ‘op doorreis’ moet zijn: theorie 

moet vooral gebruikt worden tot ‘het leggen van verbanden op een nieuwe manier, tot het 

slaan van bruggen tussen opvattingen’ (Braidotti, 2004: 56).  

Tot slot ben ik me ervan bewust dat het uiterst moeilijk is om identiteit door middel 

van mode te beschrijven, zonder daarbij te vervallen in beschrijvingen waarin vooral het 

lichaam centraal staat. Dat ligt enerzijds aan de gekozen casussen, mode van avant-

gardeontwerpers, waarbij geen duidelijk omschreven identiteit gecreëerd wordt zoals in 

bijvoorbeeld commerciële reclamecampagnes wel het geval is. Van de andere kant vormt het 

lichaam natuurlijk een onlosmakelijk onderdeel van identiteit en is het de plek waar 
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identiteitsvorming door middel van mode plaatsvindt.  Bovendien begint Deleuze met het 

bieden van een alternatief voor identiteit geregeerd door representatiedenken, bij het 

lichaam, wat een extra vervaging van de grenzen tussen identiteit en lichaam betekent. 

Hoewel ik me dus degelijk bewust ben van de nuances tussen identiteit en lichaam, heb ik 

me voor deze scriptie de vrijheid toegestaan om deze begrippen soms samen te pakken om 

zo de rode draad van mijn betoog vast te houden: hoe door middel van mode tot een 

bevrijding van het representatiedenken gekomen kan worden.  

 

Als een ware nomade waarvoor de reis belangrijker is dan een vastomlijnd einddoel, moet 

deze scriptie ook niet gelezen worden als een afgesloten, onomstreden, dichtgetimmerd 

betoog maar als een ontdekkingstocht, de eerste stappen naar een andere manier van 

denken. Ik verlaat de veilige haven van gevestigde identiteiten en trek de wijde zee met de 

allesomvattende horizon als enig referentiepunt in. Ik ga op zoek naar het andere, het 

onbekende, identiteiten die wellicht nu nog ons voorstellingsvermogen te boven zullen gaan. 

Want om met de woorden van Nederlands stijlicoon en modecolumniste Aynouk Tan te 

spreken, waarnaar ik eerder onderzoek deed en die me op het kronkelige pad van deze 

scriptie heeft gebracht: ‘Ik wil laten zien hoe het óók kan’ (Tan, 25 juli 2009). 
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Vouwen - Mode als vouw van identiteit 
 

 

Inleiding 

Als er één belangrijke letter is in het huidige tijdperk is dat wel de ‘I’. De markt wordt 

overstroomd met producten of merken die hun gelikte marketingcampagnes bouwen op 

deze letter. I-dentiteit is dan ook een hot topic in de huidige ‘ego-maatschappij’. Het ‘ik’ als 

kern van de huidige samenleving is een vast gegeven, maar dit lijkt meteen ook het enige 

consistente te zijn dat aan identiteit te ontdekken valt. Identiteit blijkt namelijk niet zozeer 

een onderwerp te zijn, als wel één groot vraagteken. In hun populaire boek en gelijknamige 

televisieserie Dus ik Ben stellen de filosofen Stine Jensen en Rob Wijnberg dan ook dat het 

‘dus’ van ‘dus ik ben’ niet meer zo vanzelfsprekend meer is en opperen ze een vervanging 

voor dat ‘dus’ in vele vragen, zoals: Wat betekent het ‘ik’ nog tegenwoordig? In hoeverre 

maakt mijn nationaliteit er deel van uit? Of tot welke groep ik behoor? Welke baan ik heb? 

En welke kleren ik draag?  

 De oorzaken voor het vervagen van de dikke streep van I-dentiteit zouden gezocht 

kunnen worden in allerlei condities die kenmerkend zijn voor het postmoderne tijdperk. Zo 

wordt de moderne geglobaliseerde consumptiemaatschappij gekenmerkt door een 

verzwakking van regulerende collectieve instituties en hiermee samenhangend de grotere 

automie van het individu ten opzichte van de groep. De filosoof Lipovetsky stelt dan ook dat 

deze modernisering van de samenleving heeft geleid tot een zogenaamde ‘mode-nisering’ 

van de samenleving. Hiermee bedoelt hij dat de postmoderne maatschappij waar de nadruk 

op innovatie en consumptie ligt, door de logica van de mode geregeerd wordt. Deze logica 

wordt gekenmerkt door drie aspecten: constante vernieuwing, verleiding en diversificatie 

(Lipovetsky, 2006). Hierdoor zou gesteld kunnen worden dat deze mode-nisering van de 

samenleving condities heeft verschaft waardoor de identiteit van het individu steeds 

vloeibaarder is geworden.  

Niet alleen de ‘mode-nisering’ van de samenleving, maar ook het medium mode zelf 

kan in mijn ogen gereedschap verstrekken aan het individu om zijn/haar identiteit vloeibaar 

te maken. Identiteit is een performance geworden, iets dat moet worden uitgespeeld, waarbij 

uiterlijke verschijning een steeds grotere rol is gaan spelen. Met de continue 

veranderingsdrang die aan de kern van mode ligt, kan mode zo als een belangrijk middel 

worden beschouwd waarmee met de constructie van vloeibare identiteit kan worden 

geëxperimenteerd. De collectie Show van de meesters van de creatieve performance, 

Viktor&Rolf, zal dienen om verdere uitleg te geven over deze postmoderne veranderingen in 

identiteit en de rol die mode hierbij speelt.  

Om deze nieuwe conceptualisering van identiteit als performance door middel van 

mode en de bijbehorende vloeibare subjectiviteit te analyseren, is een onderzoekskader 

nodig dat stimuleert om verder te denken dan de onwrikbare, dikke streep van I-dentiteit. 

Hiertoe richt ik me tot het concept van de ‘Vouw’ zoals getheoretiseerd door Deleuze in zijn 

boek Le Pli. Leibniz et le Baroque. Ik zal door middel van de vele vouwen in de collectie Pleats 

Please van de Japanse modeontwerper Issey Miyake dit filosofisch concept uitleggen, 

vervolgens tonen hoe de ‘Vouw’ gekoppeld kan worden aan de performance van identiteit 

door middel van mode en dan met name wat het oplevert om dergelijke theoretische 

discoursen met elkaar te koppelen. 
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Viktor&Rolf – Show (2010)   

De enfants terribles van de Nederlandse modewereld, het eigenzinnige duo Viktor&Rolf, 

toonden met hun Herfst/Winter collectie 2010, genaamd Show, een spectaculaire show die zo 

bol van beweging stond, dat het publiek niet meer wist waar het moest kijken. Tegen een 

achtergrond van talloze tandwielen, sleutels, hamers, bouten, moeren en cilinders en 

industriële muziek van dreunende machines kwam hun zogenaamde ‘Glamour Factory’ tot 

leven. Viktor&Rolf zelf vormden de noeste arbeiders van deze fabriek. Model Kristen 

McMenamy, die was gekleed in zoveel lagen jassen dat deze driemaal haar lichaamsgewicht 

vormden, werd door de ontwerpers als een uiterst stijlvolle ui laag voor laag afgepeld. Deze 

jassen werden vervolgens omgevormd tot een nieuwe creatie, bestemd voor de andere 

modellen die slechts gekleed in een huidskleurige body, de catwalk op kwamen lopen om 

hun kleding af te halen van de menselijke lopende band die Victor en Rolf vormden (afb. 4-

9). Het hoofdthema van de collectie was dan ook omkeerbaarheid: gilets werden omgekeerd 

van nylon materiaal naar luxe bont, trenchcoats werden omgevormd naar parka’s en 

verschillende koordjes dienden om nieuwe vormen te creëren, waardoor elke laag die van 

McMenamy werd afgepeld in een compleet nieuwe look werd omgevormd op het andere 

model (afb. 10-11). In het midden van de show werd dit proces omgedraaid en bracht elk 

model juist een nieuwe laag kleding voor het muse-model mee. Onder de laag van visueel 

verbluffend spektakel biedt Show interessante aanwijzingen voor een nieuwe benadering van 

mode en van identiteit: mode en identiteit als een proces, ofwel als een performance. 

 Ik bekijk allereerst de nieuwe benadering van mode die Show toont en bespreek 

hierbij de kenmerken die ervoor zorgen dat de collectie als een performance te duiden is. 

Vervolgens zal ik me richten op de identiteit die naar voren komt in de ontwerpen en zal ik 

onderzoeken hoe een dergelijke identiteit tot stand komt. Ik zal hierbij nagaan hoe identiteit 

aan performance te koppelen is en welke rol mode hierbij speelt. Tot slot stel ik de vraag 

welke gevolgen deze nieuwe manier van identiteitsconstructie heeft voor de vorm van 

identiteit en zal ik deze afzetten tegen de traditionele conceptualisering van identiteit.  

 

Mode als performance  

Het Nederlandse modeduo Viktor&Rolf staat bekend als ´designers die meer zijn dan 

designers´ (She Magazine, 28 mei 2010). Hiermee wordt verwezen naar hun conceptuele 

aanpak die meer gericht is op het creëren van beelden en ideeën dan op het ontwerpen van 

kleding in de traditionele zin. Hoewel de ontwerpen van Show verrassend pragmatisch en 

draagbaar zijn in vergelijking met de stijl die het duo normaal hanteert, staat ook in deze 

collectie het idee voorop. Het thema dat in Show centraal staat is transformatie en 

omkeerbaarheid. Deze thematiek heeft weliswaar zijn basis in de kleding zelf die door 

allerlei vernuftige constructieprincipes van vorm kan veranderen, maar het beeld van 

transformatie dat Viktor&Rolf willen neerzetten in deze collectie vormt een gelaagd concept 

waarvan de kleding naar mijn mening slechts een onderdeel vormt.  

Om de thematiek uit te dragen creëerden Viktor&Rolf het beeld van de ‘Glamour 

Factory’, dat is opgebouwd uit allerlei factoren naast de feitelijke kleding zelf. De eerste laag 

van de ‘Glamour Factory’ wordt gevormd door de catwalk waarop het transformatieproces 

van de kleding letterlijk voor de ogen van de toeschouwer plaatsvindt (afb. 4-9). De 

procesmatigheid en de constructiviteit van dit transformatieproces wordt vervolgens 

benadrukt door de fabriekachtige setting die is gecreëerd met de door Studio Job ontworpen 
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achtergrond waarin allerlei industriële elementen te herkennen zijn. Als laatste factor in de 

creatie van de ‘Glamour Factory’ is tot slot de muziek aan te merken waarin allerlei 

machineachtige geluiden verwerkt zijn. De ontwerpen van Show zijn zo te karakteriseren als 

kleding die meer show is dan kleding, of in navolging van bovengenoemde typering van 

Viktor&Rolf: als mode die meer is dan mode. 

De manier van kledingontwerpen die centraal staat in Show toont dat mode in de 

laatste decennia is veranderd van een plat plaatje in een intermediaal gebruiksgoed: een 

medium dat haar grenzen heeft verbreed en inmiddels het midden houdt tussen theater, 

film, protest, voorstelling en happening (Smelik, 2007: 64). Mode heeft zich een totaal nieuwe 

verschijningsvorm aangemeten: ´Drawing on sources of inspiration as varied as political 

activism, performance art of the 1960s and 1970s, Fluxus and Dada performances, theatre 

and popular culture, many contemporary fashion houses have completely transformed the 

runway show. What results is a new hybrid of performance art that is almost completely 

removed from the traditional commercial aspects of the clothing industry’ (Duggan, 2006: 

223). De manier waarop mode zich tegenwoordig uitdrukt, is hiermee dicht aangeschoven 

tegen de performancekunst.  

Performance is een term waaraan veel verschillende betekenissen verbonden worden. 

Het functioneert vaak als een vorm van actieve overdracht van kennis, herinneringen of van 

een gevoel van identiteit. De betekenis ervan hangt meestal af van de context waarin het 

begrip wordt gebruikt. Richard Schechner geeft aan dat performance een heel groot 

spectrum van activiteiten bevat. Hierbij horen uiteraard de performancekunsten, zoals 

theater en dans en rituelen, maar ook performance in termen van het alledaagse leven, 

individuen, mensen, genres of bewegingen (Schechner, 2002).  

De veranderingen in de verschijningsvorm van mode, zoals hiervoor besproken aan 

de hand van Show, zorgen ervoor dat ook mode als een performance te duiden is. Hoewel 

performancekunst verschillende vormen kent, zijn er enige gemeenschappelijke kenmerken 

aan te merken volgens de kunsthistorica RoseLee Goldberg (Goldberg, in: Carlson, 1996: 84). 

Zo stelt ze allereerst dat performance zich kenmerkt door een multimediaal karakter. Zoals 

eerder besproken, komt dit multimediale karakter in Show met name naar voren doordat de 

muziek, het lichtontwerp en het achtergronddecor een onlosmakelijk onderdeel van de 

creatie van de ‘Glamourfactory’ vormen. De kleding vormt slechts een klein radertje in deze 

enorme fabriek. Een volgend belangrijk kenmerk van de performance is dat het de lineaire 

structuur ter discussie stelt. Het proces staat voorop, wat inhoudt dat performance gebaseerd 

is op principes van collage, assemblage, en gelijktijdigheid met een open einde (Smelik, 2007: 

65). Natuurlijk is te stellen dat een modeshow eigenlijk altijd te beschouwen is als een 

assemblage van verschillende looks, hoewel er ook steeds vaker tekenen van een verhaallijn 

te duiden zijn in de hedendaagse modeshows. In Show wordt de procesmatigheid van de 

performance echter nog eens extra benadrukt doordat het proces van het fabriceren van 

verschillende looks, en natuurlijk ook het letterlijke proces van het aan- en ontkleden van de 

modellen, iets dat normaal gesproken slechts achter de schermen plaatsvindt, door 

Viktor&Rolf nu naar de catwalk is gebracht en voor publiek wordt uitgevoerd. In dit 

doorbreken van de vaste gebruiken rondom de modeshow in Show is vervolgens een derde 

reeks kenmerken te ontdekken, namelijk dat in een performance vaak een tegenbeweging te 

vinden is tegen de commerciële en culturele toe-eigening van kunst. Dit vertaalt zich vaak, 

zoals ook hier in Show, in een anti-establishment, provocerend en onconventioneel karakter 

met een interesse in het breken van regels en het verstoren van orde. Dit provocerende 
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karakter van performance wordt vaak uitgedragen door middel van parodie en grappen 

(Carlson, 1996: 84).  
 

   
 

   
 

   
Afb. 4-9: Videostills uit Show 

Wat performance in mode verbeeldt is dat kleding tegenwoordig meer is geworden 

dan alleen de kleding. De manier waarop mode zich tegenwoordig uitdrukt is niet meer te 

duiden in één zichtbaar, afgesloten beeld of vorm, maar in een serie van tekens die zich 

uitstrekken in een continue performance, of proces: ‘Now the fashioned garment circulates 

[..] as a part of a network of signs, of which the actual garment is but one. From it’s existence 

primarily as an object, the fashion commodity has evolved into a mutant form, with the 

capacity to insert itself into a wider network of signs, operating simultaneously in many 

registers’ (Evans, 2000: 96). De beweging naar performance in mode betekent zo in mijn ogen 

dat het voorheen enigszins gesloten karakter van mode wordt opengebroken. Dit brengt ook 

een verandering in de relatie tot de toeschouwer, of drager met zich mee. Mode is een 

multi(mediaal) veld geworden waarvan ook de toeschouwer onderdeel is gaan vormen. 

Hierdoor is de toeschouwer of drager van een passieve kijker in een actieve participant 

veranderd. In Show komt deze veranderde relatie naar voren doordat Viktor&Rolf hun 

publiek op een actieve manier betrekken bij het tot stand komen van de collectie door ze 

onderdeel te maken van het proces van het creëren van de verschillende looks. 

Toeschouwers mogen weliswaar op hun oncomfortabele klapstoeltjes blijven zitten maar 

moeten uiterst goed opletten om de omkeerbaarheid van deze ‘Glamouridentiteiten’ ten 
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volle te bevatten en wellicht zelfs, later zelf uit te kunnen voeren. Er komen geen pasklare, 

makkelijk behapbare ontwerpen uit de ‘Glamourfactory’ rollen. Mode als performance is op 

deze manier iets dat een actieve participatie van haar drager vraagt en dat op een actieve 

manier een relatie met deze drager aangaat. De mogelijkheden die de verandering van status 

van mode in een performance met zich meebrengt voor het aangaan van een actieve relatie 

met de toeschouwer of drager is in mijn ogen een belangrijke factor geweest waarom mode 

een cruciale rol is kunnen gaan spelen in de constructie van identiteit.  
 

Mode als medium van vloeibare identiteit 

In voorgaande paragraaf heb ik de veranderingen in de verschijningsvorm van mode 

besproken en heb ik betoogd dat mode hierdoor als een performance te karakteriseren is. In 

deze paragraaf zal ik tonen dat ook identiteit in het postmoderne tijdperk veranderingen 

heeft ondergaan waardoor het eveneens als een performance te duiden is. Hierbij zal ik 

opnieuw uitgaan van de collectie Show waarbij ik me nu echter niet zozeer zal concentreren 

op de mode zelf, als wel op het identiteitsbeeld dat uit deze collectie naar voren treedt.  

Zoals besproken staat in de glamourfabriek van Show transformatie en metamorfose 

centraal. Allereerst komt dit naar voren in de kleding die zo is ontworpen dat het op allerlei 

manieren kan worden omgekeerd. Constructieprincipes zoals koorden of ritsen op slimme 

plaatsen, zorgen ervoor dat de kleding met wat duw-, trek-, en ritswerk een compleet andere 

vorm kan aannemen (afb. 10-11). Zo verandert een gigantische cape met een paar 

koortsachtige aanpassingen van de razendsnelle vingers van Viktor&Rolf in een 

nauwaansluitende trenchcoat, een gladde leren jas wordt omgetoverd in een uitbundig 

kralenoppervlak en een met kristallen bezaaide cape wordt van de rug van het muse-model 

McMenamy losgeritst en achterstevoren op een volgend meisje weer dichtgeritst.  

 

  
Afb. 10-11 Detail uit Show 

 

Belangrijk is dat dit transformatieproces niet alleen in de kleding doorwerkt, maar 

dat er ook een bepaalde identiteit wordt neergezet op de catwalk die te duiden is als constant 

in metamorfose. Opmerkelijk is namelijk dat Viktor&Rolf de aanpassingsmogelijkheden in 

de kleding niet tonen op het model dat het ontwerp de catwalk opdraagt, maar dat er een 

ingewikkelde choreografie is bedacht rond dit transformatieproces waarin de kleding wordt 
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uitgewisseld van muse-model McMenamy op de overige modellen en in het tweede gedeelte 

van Show juist McMenamy kledinglagen van de andere modellen ontvangt. Op deze manier 

ondergaan de modellen een zichtbare metamorfose op de catwalk doordat ze door de 

wisseling van kleding, het proces ont- en aankleden, een nieuwe uiterlijke verschijning of 

look krijgen. Hierdoor staan niet alleen de transformatiemogelijkheden van de kleding 

centraal in Viktor&Rolfs ‘Glamourfactory’, maar ook de transformatiemogelijkheden voor de 

identiteit van de modellen. Show toont hiermee naast prachtig ontworpen kleding in mijn 

opinie vooral ook een bepaalde visie op identiteit die te relateren is aan veranderingen in 

identiteitsconstructie door postmoderne ontwikkelingen. 

Transformatie, vloeibaarheid en verandering: dat zijn naar mijn mening de 

sleutelwoorden van de huidige postmodernistische samenleving. De vluchtige, snel 

veranderende condities van de hedendaagse cultuur vertrouwen op, resulteren in en 

reflecteren slechts één constante: verandering (Reinhardt, 2005: 48). Deze verandering werkt 

door in alle aspecten van de levensstijl: werkcondities, familiestructuren, woonsituaties, 

relatienetwerken, sociale grenzen en natuurlijk ook in identiteit. De vaste structuren en 

instituties zijn weliswaar niet geheel verdwenen, maar wel gedereguleerd en 

gedeïnstitutionaliseerd. De filosofe Rosi Braidotti stelt dan ook terecht dat ‘unless one likes 

complexity, one cannot feel at home in the twenty-first century. Transformations, 

metamorphoses, mutations and processes of change have in fact become familiar in the lives 

of most contemporary subjects’ (Braidotti, 2002: 1). De voorgenoemde ontwikkelingen 

hebben geleid tot een status die door de Poolse socioloog Zygmunt Bauman ‘liquid 

modernity’ wordt genoemd (Bauman, 2000). In deze maatschappij zonder consistente 

duurzame structuren is identiteit getransformeerd tot een gefragmenteerde, flexibele, maar 

vooral vloeibare constructie zonder vaste kern (Cohen, 1997, Sim, 1998). Of anders gezegd: 

identiteit is constant in transformatie.  

De tweede belangrijke observatie die te maken is met betrekking tot het 

transformatieproces dat door Show getoond wordt, is dat Viktor&Rolf niet alleen een 

identiteit in transformatie, maar met name ook een identiteit in constructie tonen. Ze sturen 

geen pasklare looks de catwalk op, maar laten daarentegen de catwalk als een lopende band 

dienen waarop de creatie van verschillende looks voor de ogen van de toeschouwers 

plaatsvindt. Het productieproces wordt door Viktor&Rolf van de tekentafel en het atelier 

naar buiten gebracht en zichtbaar gemaakt in het concept dat ze gecreëerd hebben om de 

transformatiethematiek tot uiting te brengen: de ‘Glamourfactory’.  

Niet alleen in de ‘Glamourfactory’ maar ook in het dagelijks leven is identiteit 

veranderd in een constructie. Hier liggen een aantal ontwikkelingen aan ten grondslag. De 

moderne economische consumptiemaatschappij wordt namelijk in de staat van ‘liquid 

modernity’ gekenmerkt door een verzwakking van regulerende collectieve instituties en 

daarmee samenhangend de grotere autonomie van het individu ten opzichte van de groep: 

‘The State is on the retreat, religion and the family are being privatized, a market society is 

imposing itself: the cult of economic and democratic competition, technocratic ambition, and 

the rights of the individual go unchallenged’ (Lipovetsky, 2005: 31).  Het verdwijnen van het 

geloof in de ‘metaverhalen’ van grote ideologieën of religies ten gunste van de opkomst van 

de ‘microverhalen’ heeft het succes bepaald van expressiekanalen die het individu toestaan 

zijn eigen identiteit tegenover die van de groep te plaatsen (Marchetti, 2009: 119). Identiteit 

blijkt op deze manier niet alleen in constante transformatie te zijn, maar vooral ook iets dat 

zelf gecreëerd moet worden en kan zo gekarakteriseerd worden als iets dat moet worden 

uitgespeeld, ofwel: een performance.   
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Bauman stelt dat deze constructie van identiteit tot stand komt door consumptie:  

‘The logic of consumerism is geared to the needs of men and women struggling to construct, 

preserve and refresh their individuality […]’ (Bauman, 2000: 23). Mensen winkelen 

tegenwoordig als het ware hun identiteit bij elkaar: ‘Ik consumeer, dus ik ben’ (Jensen & 

Wijnberg, 2010: 181-196). Of zoals de filosoof Henk Oosterling het stelt: ‘Zonder design is 

Dasein zinloos’ (Oosterling, 2009, Premselalezing: 4). Sinds de jaren ‘60 waarin men zelf kon 

gaan bepalen tot welke sociale groep men behoort en welke identiteit men aanneemt, is het 

consumptiegoed mode een cruciaal aspect bij ‘het veruiterlijken van het innerlijk’ geworden 

(Teunissen en Brand, 2006: 9). Van het lichaam als ‘een kleerhanger waaraan een heel scala 

van statussymbolen’ kon worden gehangen, is het gehele voorkomen ‘[..] tot een spiegel van 

de ziel’ geworden (Teunissen, 2006: 200). Mode als tweede huid, als iets dat letterlijk op het 

lichaam gebeurt, kan zo een manier vormen voor het construeren van identiteit. Of, anders 

gesteld: mode is een medium dat gereedschappen voor een constante transformatie van het 

zelf, het spelen met verschillende identiteiten verstrekt: ‘Mode is het medium waarmee het 

individu zichzelf als ‘persoonlijkheid’ voor het voetlicht brengt ( Graw, 2009: 50).  

Belangrijk hierbij is om nogmaals te benadrukken dat het medium mode zelf ook een 

performance geworden is, waardoor het in staat gesteld wordt een actieve relatie met de 

toeschouwer aan te gaan. Dit gegeven heeft invloed op de manier waarop de performance 

van identiteit door middel van mode tot stand komt. Hierin verschijnt namelijk de 

performance van identiteit als performativiteit. Performativiteit kan gedefinieerd worden als 

de cultureel bepaalde constructie van identiteit gebaseerd op (binaire) opposities van sekse, 

ras, klasse, ed. Maar meer dan dat heeft performativiteit het doel om de geconstrueerdheid 

van dergelijke categorieën aan te tonen en hiermee verandering, ofwel transformatie, tot 

stand te brengen. Hierdoor is de constructie van identiteit door middel van mode zeer 

diepgaand: het brengt transformatie teweeg. Om weer terug te keren naar de casus: De 

identiteiten die van de lopende band uit de ‘Glamour Factory’ komen rollen zijn op deze 

manier geen ‘platte beelden’, geen perifiëre toevoeging, maar een essentiële herdefinitie: men 

wordt wie men creëert. Of, in het geval Show: wie Viktor&Rolf creëren. Buiten de ‘Glamour 

Factory’ bestaat nu echter door het wegvallen van voorgenoemde vaste structuren voor 

individuen de mogelijkheid om hun identiteit als een speels spel zelf te bepalen. Op deze 

manier verbergt de mode het lichaam niet, maar herijkt het. […]’ (Lauwaert, 2006: 181).  

De buitenkant van een kledingstuk, en meer in het algemeen, de uiterlijke 

verschijningsvorm van de mode, is zo een communicatiemiddel geworden en heeft een 

sleutelrol gekregen in het doorgeven van het innerlijk leven van een individu. In zekere zin 

wordt het basisprincipe van de westerse metafysica hiermee op zijn kop gezet. Deze ziet het 

innerlijk als ongerepte bron van de waarheid (de hersens, het hart) en van het geestelijke, 

maar nu komt dit innerlijk tot uitdrukking om een ‘openbare “seculiere” buitenkant, die is 

ontstaan vanuit de noodzaak om te communiceren of te verleiden’ (Barthes, 2007). 

Tegenwoordig heeft deze buitenkant niets oppervlakkigs meer, integendeel, het buiten geeft 

een cultureel perspectief op grond waarvan de essentie van de dingen niet ‘elders’ gezocht 

hoeft te worden, omdat die al zichtbaar is. De buitenkant is geen obstakel meer (Marchetti, 

2009: 119), maar een naar buitengevouwen weergave van het innerlijk. Of om alvast even 

vooruit wijzen: mode is door haar performatieve kracht een vouw van de postmoderne, 

vloeibare, geconstrueerde identiteit in performance kunnen gaan vormen.  
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Identiteitsassemblage  

Nu ik heb vastgesteld dat zowel mode als identiteit ingrijpende veranderingen hebben 

ondergaan waardoor ze beiden als een performance te karakteriseren zijn en ik aangetoond 

heb welke rol mode speelt in de constructie van identiteit, zou ik tot slot graag ingaan op de 

consequenties die deze nieuwe conceptualisering van identiteit met zich meebrengt. Ik zal 

deze identiteit als performance door mode afzetten tegen de traditionele conceptualisering 

van identiteit om duidelijk te maken welke belangrijke gedaantewisseling er plaatsvindt.  

Traditioneel gezien wordt ‘being an (authentic) identity’ tegenover ‘doing an identity 

(performing)’ geplaatst (Lawler, 2008: 103). Terwijl het eerste wordt beschouwd als een 

uitdrukking van je eigen unieke authentieke identiteit, wordt het laatste als het spelen van 

een rol, een maskerade beschouwd. Bovendien wordt mode als het middel tot een dergelijke 

maskerade beschouwd die een echte authentieke identiteit verbergt: ‘Clothing – in 

opposition to veils, which cover over a truth that is to be unveiled – is the metaphor of 

deceptive rhetoric itself. Like the mask, but less openly, which is to say, more deceptively, 

clothing hides, disguises and travesties the essence’ (Vinken, 2005: 102).  

De term maskerade wordt ook in studies over mode vaak gelijk gesteld met 

performance (Entwistle, 2000: 113). Als er over performance gepraat wordt, gaat men er dus 

vaak vanuit dat er achter het masker een echt authentiek persoon zit. Authenticiteit verwijst 

van origine naar een mengsel van de begrippen oorspronkelijkheid of originaliteit, echtheid 

en eigen(lijk)heid. Het woord authentiek stamt van het Griekse woord authentikos, wat ‘uit de 

eerste hand’ betekent of ‘betreffende de eerste oorzaak’. (Dohmen, 2008: 162). Individualiteit 

wordt vaak gelijk gesteld aan authenticiteit: ‘a unique being, a one and only creature made 

(or, like God, self-made) in this peculiar way; so thoroughly unique that my uniqueness 

cannot be described using words that may have more than one referent’ (Bauman, 2005: 15). 

In de Westerse samenleving is het dus belangrijk om jezelf neer te zetten als een authentiek, 

uniek individu en dit moet ook tot uiting komen in de manier waarop we ons kleden. Zoals 

cultuurwetenschapper Anneke Smelik stelt: ‘Authenticity is fashionable today’ (Smelik, 

2010b: 1). De filosoof Gilles Lipovetsky schrijft dan ook: ‘Fashion is an inaugural sign of the 

emancipation of aesthetic individuality […]’ (Lipovetsky,1994: 37).  

Aan dit onderscheid ligt de oude assumptie, nog afkomstig uit de Romantiek, ten 

grondslag van een autonoom, uniek individu met een kern of essentie van authenticiteit. De 

communicatiefilosoof Bradford Vivian stelt dan ook dat ‘[…] Western thought has defined 

the subject according to content – that is, by the nature of the essence or being the subject is 

said to possess’ (Vivian, 2000: 304). Hij betoogt vervolgens dat dit idee drie assumpties 

veronderstelt, namelijk dat het subject gedefinieerd wordt door zijn ‘content or essence – the 

intrinsic being – of this identity’. Op de tweede plaats verkeert het subject ‘in a position of 

stasis’. Tot slot bestaat het subject slechts in een ‘clearly defined zone of interiority: the [..] 

subject seeks only to apprehend and confirm its identity, thus rendering it immune to the 

difference at play outside of itself (Vivian, 2000: 305).   

De performance van identiteit die in Show naar voren komt, staat echter haaks op 

deze drie assumpties. Er wordt geen statische, essentiële identiteit getoond, maar een 

identiteit die misschien wel het beste te duiden valt als een identiteitsmachine. Zoals eerder 

gesteld is in de ‘Glamour Factory’ de catwalk een lopende band waarop voortdurend 

identiteiten worden geconstrueerd en weer geherconstrueerd. Identiteit wordt hiermee 

neergezet als iets dat constant in beweging is. Tevens wordt zo het idee van een essentiële, 

authentieke identiteit onderuit gehaald. Allereerst omdat de identiteit van Show duidelijk een 

constructie is en op de tweede plaats omdat deze constructie wordt gevormd door de 
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samenvoeging van verschillende delen van verschillende anderen. De voortdurend 

veranderende identiteit die muse-model Kristen McMenamy toe te schrijven valt, wordt 

namelijk opgebouwd in de voortdurende uitwisseling van kledingstukken met de andere 

modellen. Er verschijnt hierdoor een gefragmenteerde identiteit die een kortstondige 

samenvoeging vormt uit verschillende elementen om vervolgens weer uit elkaar te vallen en 

zich opnieuw te vormen in een andere samenstelling met andere elementen.  

Met deze identiteitsmachine die Viktor&Rolf in mijn ogen naar voren laten komen in 

Show, wordt er een andere conceptualisering van identiteit tegenover de traditionele 

statische, essentiële, authentieke identiteit gezet: een identiteit als assemblage. Een assemblage 

is te definiëren als een verzameling van heterogene elementen of kwaliteiten, die zich korte 

tijd aan dit continue transformatieproces en zijn uit elkaar scheurende krachten onttrekt  om 

zich met elkaar te verbinden tot een tijdelijke zijnsstaat (McGregor Wise, 2005: 78). In een 

assemblage heerst geen definitieve vorm of orde: een assemblage krijgt alleen tijdelijk vorm 

door zijn verbindingen (Colebrook, 2002: XX). Een assemblage heeft zo een eigen 

werkingskracht, die niet kan worden gereduceerd tot haar elementen, maar juist gelegen is 

in de relaties tussen de elementen die deel uitmaken van deze assemblage (Schuilenberg, 

2009: 206). Deleuze en Guattari refereren ook wel aan het concept van de assemblage als een 

machine om de geconstrueerdheid te benadrukken: een machine moet immers, net als een 

assemblage, gecreëerd worden en kan ook weer uit elkaar gehaald of ontbonden worden.  

In plaats van een vastomlijnd en gefixeerd subject zien we dus in Show een nieuw 

soort subject verschijnen: een identiteitsassemblage. Hierdoor wordt de notie van een 

essentiële, authentieke identiteit ontbonden en wordt hierdoor teruggekeerd naar de basis: 

het proces van identiteitsvorming. Félix Guattari benoemt dit als een beweging van identiteit 

naar het proces van subjectivatie: ‘to decentre the question of the subject into the question of 

subjectivity, to transform this question from one concerned with the essence or nature of the 

subject and its identity to one attuned to the heterogeneous process by which subjectivity is 

produced [..] there’s no subject, but a production of subjectivity’ (Guattari in: Vivian, 2000: 

308).  

Een belangrijke observatie die te maken is met de assemblage identiteit, die in Show 

verschijnt, is dat de notie van een essentiële, authentieke identiteit niet alleen wordt 

ontmanteld, maar vooral ook wordt opengebroken. De identiteiten die in Show worden 

gecreëerd, zijn niet zomaar losse elementen die voor even met elkaar verbonden worden.  

Een essentieel punt van Show wordt juist gevormd door het feit dat deze identiteitselementen 

worden verkregen door de ontmoeting met een ander. Een ontmoeting waarin een 

identiteitselement wordt overgedragen van de één op de ander. Identiteit wordt in een 

assemblagevorm van een afgesloten innerlijk omgevormd naar iets relationeels, dat in 

voortdurende uitwisseling staat met het ‘buiten’: ‘[..] this assemblage, as well as having an 

internal consistency, is always opening up to an outside (the wider social field, the even 

wider social world). Indeed the machine assemblage can best be understood as a function, a 

fluid function of connectivity involving an internal cohesion (autopoiesis, or the production 

of a territory) but also an external openness (allopoiesis, or a deterritorialisation)’ 

(O’Sullivan, 2006: 91). 

Door de openbreking naar buiten te benadrukken in de identeitsassemblage wordt 

gewezen op iets dat in feite al in de term identiteit besloten ligt, maar dat in de traditionele 

conceptualisering van een essentiële identiteit verloren gaat, namelijk dat identiteit per 

definitie iets relationeels is. De notie van identiteit wordt al immers gevormd door de 

paradoxale combinatie van uniformiteit en verschil. Het woord identiteit stamt namelijk af 
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van het Latijnse idem, dat hetzelfde of identiek betekent. Een belangrijke betekenis van 

identiteit berust dan ook op het idee, dat we niet alleen identiek zijn met onszelf, maar 

vooral met anderen. We delen identiteiten: het mens-zijn, vrouw- of man-zijn, Nederlands-

zijn, blank-zijn e.d. Een andere belangrijke invulling van de term identiteit is gebaseerd op 

het verschil, de uniciteit en authenticiteit ten opzichte van anderen. In de term identiteit zit 

dus al besloten dat men tegelijk gelijk is aan en verschilt van andere mensen: uniciteit en 

uniformiteit (Lawler, 2008: 2). Zoals Show op letterlijke wijze toont in voorgenoemde 

choreografie, waarin de kledingontwerpen worden omgevormd en uitgewisseld tussen de 

modellen, delen we bepaalde identiteitsdelen met een ander, maar vormen we deze om tot 

onze eigen unieke combinaties.  

Met de identiteit die Viktor&Rolf tonen in Show, maken ze naar mijn mening dan ook 

een cruciaal punt, namelijk dat identiteit iets is dat altijd in relatie staat met  het ‘buiten’ of 

tot andere(n), een dynamisch wordingsproces dat verloopt op een relationele manier. Door 

verschillende relaties aan te gaan, kunnen er verschillende zijnsstaten geactiveerd worden: 

‘other relations would produce a different body (Colebrook, 2002: xvi). Met elke ontmoeting 

met een volgend model verandert Kristen McMenamy’s identiteit: er wordt weer een laag 

afgepeld, of juist een dikke cape opgelegd. Het vormen van identiteit vindt dus noodzakelijk 

plaats in contact met de wereld: ‘one’s self in the world, as past of the multiplicity of the 

World, since one’s self cannot be seperated from, but is indeed enfolded among, the World’ 

(Vivian, 2000: 311). De Duitse socioloog Norbert Elias stelt dan ook dat men in het Westen 

weliswaar gewend is om zichzelf en zijn ego te zien als een afgesloten territorium, een homo 

clausus, maar dat identiteit eerder een kwestie is van een constant worden in relaties die men 

met anderen heeft (Lawler, 2008: 7). Of zoals Henk Oosterling dat zo mooi duidt met zijn 

term ‘inter-esse’: een zijn (esse) tussen (inter) (Oosterling, 2009: 203).  

Performance van identiteit blijkt dus niet slechts een masker te zijn. In de woorden 

van Erving Goffman, een Canadese socioloog: ‘To be a person, then, is to perform being a 

person’ (Goffman in Lawler, 2008: 106). Voor Goffman staat vast dat identiteit iets is dat 

onmiskenbaar zich in het sociale domein afspeelt en aldus relationeel is: ‘there is no self 

which is untouched by or is outside the social world’ (Idem: 108). Voor Goffman staat dan 

ook het idee van de rol centraal. Hiermee bedoelt hij niet een essentieel persoon die 

verschillende rollen speelt of de rol als masker voor een echt persoon, maar hij stelt dat de 

rollen delen van de persoon worden: ‘some [roles] more owned, some more resented, but 

always an evolving side of what the person is.’ Identiteit en karakter worden dus verworven 

in de performance. Of zoals Lawler het stelt: ‘[…] the person […] is not behind the mask; 

rather, it is the mask.’ (Lawler, 2008: 108). Zoals Show duidelijk toont door aan het 

transformatieproces van identiteit de ontmoeting met de ander te koppelen, is communicatie 

van identiteit door middel van performance niet slechts een eenrichtingsverkeer.  Het 

concept ‘mode als tweede huid’ blijkt semipermeabel: in de communicatie door middel  van  

de performance van mode wordt men zichzelf, steeds weer opnieuw door nieuwe plaatsen 

in te nemen en nieuwe relaties aan te gaan. Identiteit als assemblage verlegt de nadruk op 

een gesloten, essentiële identiteit naar een identiteit in relatie, een relatie met de buitenkant.  

Ik heb met behulp van Show proberen aan te tonen welke radicale veranderingen 

mode en identiteit naar mijn mening hebben ondergaan in het postmoderne tijdperk. 

Vervolgens heb ik beschreven dat hierdoor volgens mij een nieuwe soort identiteit is 

verschenen, een identiteit in assemblagevorm, die in voortdurende relatie met het ‘buiten’ 

staat. Ik heb hierbij proberen duidelijk te maken hoe deze identiteit verschilt van traditionele 

opvattingen van identiteit. Naar mijn mening zijn de verschillen tussen de twee 



 21 

identiteitsopvattingen zo groot, dat deze nieuwe conceptualisering niet met traditionele 

opvattingen van identiteit kan worden bevat; hiertoe is een nieuw denkkader nodig. In de 

volgende casus zal ik hiervoor het filosofisch begrip de Vouw van Deleuze voorstellen, 

bespreken wat dit concept behelst en dan met name beargumenteren waarom deze filosofie 

naar mijn mening bij uitstek geschikt is om de nieuwe notie van identiteit, een identiteit in 

performance door middel van mode, te onderzoeken. 
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Issey Miyake – Pleats Please (1993) 

Miyake is een Japanse avant-garde modeontwerper die bekend staat om de nieuwe 

technieken, die hij ontwikkelt bij het ontwerpen van zijn kleding. Pleats Please is wellicht zijn 

bekendste collectie. De collectie heeft de traditionele Japanse manier van vouwen en om het 

lichaam wikkelen, bekend van de kimono, als uitgangspunt en functioneert hiermee als 

tegenhanger van de ‘cut and tailored, seamed and darted’ Westerse kleding (Quinn, 2002: 

152). Pleats Please bestaat uit 100% polyester jersey, een materiaal dat horizontaal, verticaal en 

diagonaal geplooid wordt. Hiervoor wordt het materiaal in ‘oversized’ kledingstukken 

geproduceerd en genaaid, waarna het in de beoogde proporties wordt teruggebracht door 

het plooiproces. Door de eigenschappen van de stof worden de plooien na het plooiproces 

behouden. De lichtheid en de elasticiteit van het materiaal zorgen ervoor dat het materiaal 

zich precies naar het lichaam vormt en door de dunheid van het materiaal zijn er geen extra 

bevestigingmiddelen als ritsen nodig. Het basisontwerp van de Pleats Please collectie wordt 

gevormd door een simpele tuniekvorm, maar de collectie komt in allerlei (simpele) vormen 

en kleuren (Ibidem).  

Door het gebruik van de eigenschappen van het materiaal tot een integraal onderdeel 

te maken van de vorm van kleding ontstaat een nieuwe soort kleding, waarin de vouwen een 

veel diepgaandere plaats innemen dan slechts op formeel vlak. De vouwen van Pleats Please 

eisen zo ingrijpende veranderingen in het denken omtrent identiteit, een denken dat voorbij 

het representatiedenken reikt en dat ik zal trachten te duiden met het discours van de 

Deleuzeaanse Vouw. Ik zal hierbij te werk gaan door de in mijn ogen twee belangrijkste 

vernieuwende eigenschappen van Pleats Please te bespreken en deze te verbinden met de 

Vouw. Ik begin met het bediscussiëren van de functie die de vouwen in Miyakes ontwerp 

hebben, een functie die afwijkt van de traditionele functie van vouwen in kleding. Aan de 

hand hiervan zal ik vervolgens betogen hoe deze vouwen mode als performance tonen, maar 

belangrijker nog: hoe ze de performatieve, transformatieve kracht van mode tonen. Hierna 

zal ik deze transformatieve kracht verder uitwerken in het tweede belangrijke kenmerk van 

Pleats Please, namelijk de enorme bewegingsvrijheid die de plooitechniek oplevert. De 

Deleuzeaanse Vouw zal hierbij dienen om de performatieve kracht, die hieruit naar voren 

komt beter te duiden en aanwijzingen bieden hoe dit potentieel van mode ontketend kan 

worden. Voordat ik aan de bespreking van de casus begin, zal ik eerst een korte inleiding 

geven op de filosofische achtergrond van de ‘Vouw’.  

 

Pleidooi voor de Plooi: Leibniz en de Barok 

Het concept van de Vouw komt in een aantal werken van Deleuze terug, maar wordt 

geboren in een werk waarin Deleuze de theoretische concepten van de Duitse filosoof 

Leibniz (1646-1716) bespreekt: Le Pli. Leibniz et le Baroque uit 1993. In dit werk volgt Deleuze 

een methode die hij in meerdere werken toepast voordat hij in zijn ‘eigen naam’ schrijft, 

namelijk het ontwikkelen van zijn denken door het bespreken van bekende filosofen als 

Hume, Bergson, Nietzsche, Kant en Spinoza. Dit is in de woorden van Deleuze ‘not a matter 

of “making lifelike”, that is, of repeating what a philosopher said, but rather of producing 

resemblance’ (Van Tuinen & McDonnell, 2010: 2). Deleuze schrijft dus niet zozeer ‘over’ 

andere filosofen, maar ‘met’ hen, waardoor een nieuwe synthese van gedachtegoed wordt 

bereikt. Als ware constructivist is hij van mening dat filosofie draait om creatie en dat elke 

lezing van een filosoof moet inspireren tot de creatie van nieuwe concepten. Filosofie is een 

activiteit, een spel met concepten die ontstaan in confrontatie en vooral in relatie met de 

wereld, of beter gezegd: dat wat buiten de filosofie ligt, het Andere. Deleuze zoekt dus niet 
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zozeer naar de ware essentie van de filosofie van Leibniz, maar interpreteert deze, integreert 

en ontwikkelt zijn eigen ideeën ermee. Wat Leibniz voor Deleuze dan ook bijzonder 

interessant maakt, is de aard van zijn filosofische activiteit: geen duidelijk te onderscheiden 

concepten die een geordende eenheid vormen, maar een ‘exuberante’, ‘slonzige’, soms zelfs 

‘orgiastische’ scheppingskracht (Deleuze, 1968 in: Van Tuinen, 2009: 161). Een concept staat 

bij Leibniz nooit op zichzelf, maar verwijst altijd naar een volgend concept dat nog moet 

worden uitgevonden: bij hem wegen ‘concrete probeersels’ zwaarder dan de ‘a priori-

axioma’s van een filosofisch systeem’ (Van Tuinen, 2009: 162).  

 In Le Pli. Leibniz et le Baroque combineert Deleuze de filosofie van Leibniz met 

kunstuitingen uit de Barok. In deze relatie tussen Leibniz en de Barok vindt de geboorte van 

de Vouw plaats, een concept dat Deleuze op zijn beurt weer gebruikt als bril om Leibniz en 

de Barok door te bekijken. Hoewel er zowel in Leibniz’ filosofie als in de kunst van de Barok 

afzonderlijk elementen van de Vouw te vinden zijn, krijgen deze volgens Deleuze pas 

volledig hun betekenis in de nieuwe Deleuzeaanse conceptualisering van de Vouw. Le Pli 

vormt zo een duizelingwekkend origamikunstwerk, waarin allerlei filosofische elementen zo 

strak in elkaar gevouwen zijn dat het voor de welwillende lezer moeilijk is hiertussen 

onderscheid te maken. Leibniz is voor Deleuze dé filosoof wiens perspectief het beste 

gebruikt kan worden om de Barok periode te begrijpen en Barok architectuur, muziek en 

kunst vormen op hun beurt weer het ultieme vertrekpunt om een licht te schijnen op de 

Leibniziaanse filosofie: ‘It is impossible to understand the Leibnizian monad, and its light-

mirror-point of view interior decoration system, if we do not come to terms with these 

elements in Baroque’ (Deleuze, 2006/1993: 39).  

 Het lijkt op het eerste gezicht wellicht een vreemde keuze om Leibniz, een filosoof en 

wetenschapper, te combineren met een kunstperiode, maar Deleuze ziet hier een duidelijke 

verbinding: ‘The baroque refers not to an essence but rather to an operative function, to a 

trait. It endlessly produces folds. It does not invent things’ (Deleuze, 2006/1993: 3). De Barok 

is dus voor Deleuze niet zozeer een historisch bepaalde verzameling van culturele 

kenmerken, maar een creatieve praktijk die in zekere zin tijdloos is en terugkeert in ‘muziek, 

modernistische schilderkunst, literatuur, embryologie en evolutionisme, wiskunde, 

psychiatrie’ (Van Tuinen, 2009: 179). Een creatieve praktijk die ik ook duidelijk zie in de 

hedendaagse performance van identiteit door middel van mode, zoals ik straks aan de hand 

van Pleats Please zal betogen. De eigenschappen van de Barok die Deleuze gebruikt om zijn 

conceptualisering van de Vouw te creëren, zijn dus niet slechts voorbehouden aan het Barok 

tijdperk, maar kunnen ook juist van toepassing zijn op andere tijdperken of andere 

kunstvormen: ‘The Baroque state reveals identical traits existing as constants within the most 

diverse environments and periods of time’ (Conley in: Deleuze, 2006/1993: X). Het gaat dus 

niet zo zeer om de historische geboorte van de Vouw in de Barok, maar de mogelijkheden 

om dit concept ‘zonder willekeurige extensie op te rekken voorbij zijn historische grenzen:  

[..] elk creatief werk bestaat in een nieuwe manier van plooien aangepast aan nieuwe 

materialen’ (Van Tuinen, 2009: 179). Door deze benadering moedigt Deleuze in mijn ogen 

zijn lezers aan om zelf ook actief met de filosofie van de Vouw aan de slag te gaan, om het 

niet te laten verstoffen in de 17de en 18de eeuw, maar het naar deze 21ste eeuw te halen om te 

zien hoe relevant het concept van de Vouw is juist in deze tijd en met name wat het oplevert 

om deze filosofie toe te passen op moderne fenomenen. Ik zal dan ook in mijn uitleg van de 

Vouw weliswaar starten vanuit de vouwen in de Barok, maar deze direct koppelen aan de 

vouwen die de moderne mode van Pleats Please toont.  
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Afb. 12-13 Pleats Please campagne 

 

De Barok vouw: van emotie naar expressie 

Kunstcritici en historici hebben altijd moeite gehad om een definitie van de Barok te geven. 

Voor Deleuze is het dan ook uiteindelijk aan de filosofie om een concept voor de Barok voor 

te stellen, omdat er naar zijn mening, zodra er een concept wordt gecreëerd, immers filosofie 

wordt bedreven. Het concept dat volgens hem in en met de Barok wordt gecreëerd is de 

Vouw. Hiermee wijst hij naar een connectie tussen binnen en buiten:  ‘Such is the Baroque 

trait: an exterior always on the inside, an interior always on the outside’ (Deleuze, 2006/1993: 

39). De Barok vouw, die ten grondslag ligt aan de Deleuzeaanse Vouw, vormt ‘de plek waar 

binnen- en buitenkant elkaar ontmoeten en het mogelijk wordt gemaakt om iets over te 

dragen tussen innerlijk en uiterlijk’ (Colebrook, 2002: 66).  

Met deze definitie lijkt er op het eerste gezicht vooralsnog niets nieuws onder de zon 

verschenen te zijn. Vouwen zijn al eeuwenlang in de kunsthistorie als de ontmoetingsplaats 

van innerlijk en uiterlijk beschouwd en hiermee als een drager van emoties: ‘the folds of 

gowns and dresses indicate not only movement and the display of mastery over the 

materiality of paint, wood or marble, but the folds, pleats and drapes also create a sphere of 

agitation, drama, sensation and the expression of pure emotion’ (Smelik, 2010: 2). Dit 

principe, de vouw als drager van emoties, is naar mijn mening de eerste indruk die wordt 

opgewekt door de vouwen van de casus die ik in dit hoofdstuk bespreek, Pleats Please. Deze 

eerste indruk wordt bewust benadrukt in de reclamecampagnes voor deze 

kledingontwerpen, zie afbeelding 12 en 13. Deze afbeeldingen hebben in mijn ogen duidelijk 

een bepaalde emotionele lading; ze zijn erop uit om de kijker te raken. Dit wordt noch 

bereikt door een verhaallijn, noch door een specifieke thematiek, maar slechts door de 

daadwerkelijke vouwen in de kleding op een manier te presenteren die bol staat van 

dramatische emotionele zeggingskracht. De vouwen in Pleats Please worden hiermee 

gepresenteerd als drager van emotie.  

Naar mijn mening gaan de vouwen in Pleats Please echter veel verder. Naast de 

functie als drager van emotie, hebben de vouwen in Miyakes ontwerpen namelijk een veel 

belangrijkere functie waaraan de emotionele zeggingskracht onderschikt is: de vouwen in 

Pleats Please dienen op de eerste plaats als constructieprincipe. Ze dienen niet als versiering, 

maar vormen een integraal onderdeel van het ontwerp en de vorm van het kledingstuk. In 

het vouwproces ontstaat pas de taillering, de lengte- en de breedtematen; kortom de 

uiteindelijke vorm. Pleats Please toont op deze manier een verschuiving in de functie van de 

vouw, iets dat precies door Deleuze aangemerkt wordt als verschuiving in de betekenis van 

de Vouw van de Barok ten opzichte van de traditionele conceptualisering van de Vouw in de 
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kunsthistorie: een verschuiving naar de Vouw als constructieprincipe. In de Barok wordt de 

vouw omgevormd tot iets dat Deleuze de praktische functie van de Barok noemt. Hiermee 

bedoelt hij dat pas in de Barok de vouw van een ornament tot een construerend principe 

wordt, ‘wordt de plooi zelf constitutief voor de vorm en identiteit van het kunstwerk’ (Van 

Tuinen, 2009, 175). Doordat de plooien en vouwen in Pleats Please als constructieprincipe 

dienen, in plaats van als ornament, liggen ze ten grondslag aan de vorm van het ontwerp in 

plaats als versiering erop of erin te worden geplooid. Gesteld kan worden dat de vouwen 

van Pleats Please op deze manier vooraf gaan aan de daadwerkelijke vorm en zo een eigen 

bestaansrecht hebben.  De vouwen van Pleats Please worden immers niet gevormd naar een 

bepaalde lichaamsvorm, maar bewegen zich er eerder omheen zodat ze zich kunnen blijven 

aanpassen, in relatie tot het lichaam waaromheen geplooid wordt. Deleuze verwoordt dit als 

volgt: ‘[zij] leiden een eigen leven en geven zo uitdrukking aan vouwen die niet door het 

lichaam verklaard kunnen worden’ (Deleuze in Van Tuinen, 2009: 175). Er is hiermee sprake 

van een ‘autonomie van de vouw’, die de loutere ‘replicatie’ van de contouren van het 

lichaam te boven gaat.  

Door de praktische functie, ofwel de Vouw als constructieprincipe te benadrukken in 

de vouwen van Pleats Please, wordt duidelijk dat Miyakes vouwen zijn veranderd van een 

representatie naar een actief vormende kracht. Miyake bedekt namelijk met zijn gevouwen 

materiaal niet zozeer een lichaam, maar laat juist uit de vouwen een lichaam voortkomen. 

Door de lichtheid en elasticiteit van het materiaal, waardoor de stof soepel om het lichaam 

kan vallen, zonder zomen, naden of ritsen die het lichaam letterlijk zouden insnoeren, kan 

het lichaam juist doorwerken in de stof en er zijn expressie aan geven. De vouwen van Pleats 

Please vinden niet slechts plaats op het lichaam, vloeien niet slechts als een omhulsel om het 

lichaam heen, maar zijn vouwen van het lichaam.  

Pleats Please toont zo op de eerste plaats hoe mode kan dienen als constructie van 

identiteit. De vouwen van Pleats Please als actief vormende kracht creëren identiteit: het 

constructieprincipe van de Vouw is op deze manier in verbinding te stellen met de manier 

waarop identiteit geconstrueerd wordt door middel van mode. Hierin is de Deleuzeaanse 

Vouw dus vrij letterlijk te beschouwen als de verbinding tussen het innerlijk en het uiterlijk. 

Waar de Vouw in Pleats Please door letterlijke vouwen tot stand komt, zal ik in de volgende 

casussen aantonen dat De Vouw als performance van identiteit ook minder letterlijk tot 

stand kan komen in mode.  

Belangrijker dan de letterlijke connectie tussen innerlijk en uiterlijk toont de 

Deleuzeaanse Vouw, geduid in Pleats Please, een genuanceerdere blik op het karakter van een 

dergelijke performance. De verschuiving van drager van emoties naar de functie van het 

constructieprincipe van de Vouw maakt duidelijk dat deze performance geen 

eenrichtingsverkeer betreft. De Deleuzeaanse Vouw staat nadrukkelijk voor een ontmoeting 

tussen innerlijk en uiterlijk, waarbij beiden samensmelten: ‘The outside is not a fixed limit 

but a moving matter animated by peristaltic movements, folds and foldings that together 

make up an inside: they are not something other than the outside, but precisely the inside of 

the outside’(Deleuze, 1999/1988: 96-97). De Deleuzeaanse Vouw staat hiermee voor een 

tweerichtingsverkeer: niet alleen voor de mogelijkheid om identiteit uit te drukken, maar 

met name om ook van buiten naar binnen te denken en te kijken naar de mogelijkheden tot 

transformatie die dat biedt. Hiermee zijn de vouwen van Pleats Please niet zozeer te 

karakteriseren als drager van emotie, maar als drager van expressie, de mogelijkheid tot 

uitdrukking die zowel van binnen naar buiten, als van buiten naar binnen werkt. Of zoals 

Van Tuinen het uitdrukt met betrekking tot de Deleuzeaanse Vouw: ‘de plooi is geen “vorm 
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van inhoud”, een gietvorm die materie organiseert volgens een voorgevormde vorm, maar 

eerst en vooral een “vorm van uitdrukking”, een dynamische functie van de ongevormde 

krachten die het kunstwerk doorkruisen en waarvan de uiteindelijke vorm slechts de 

resultante is’ (Van Tuinen, 2009: 175).  

In de toepassing van de Deleuzeaanse Vouw wordt op deze manier een belangrijk 

kenmerk van de performance van mode benadrukt, dat ik ook al aangestipt heb in mijn 

bespreking van Show, namelijk de performativiteit die het bezit in haar performance. Mode 

als een ontmoetingsplek voor het innerlijk en uiterlijk, heeft zo performatieve krachten, 

krachten die leiden tot mogelijkheden tot transformatie van identiteit. Hierdoor kan een 

expressie van identiteit komen te staan tegenover een repressie van het representatiedenken.  

 
 Afb. 14-16 Pleats Please campagne 

 

Van monade naar nomade: de Vouw als transformatie van identiteit 

Met behulp van Pleats Please heb ik het eerste belangrijke kenmerk dat Deleuze aan de Vouw 

toekent besproken, de Vouw als constructieprincipe, en heb ik deze in verband gebracht met 

de performance van mode en belangrijker nog: met de performativiteit van mode. Ik zal nu 

het tweede kenmerk bespreken dat Deleuze als cruciaal voor de Vouw beschouwt, namelijk 

beweging. Ik zal dit tweede kenmerk vervolgens koppelen aan de hiervoor besproken 

expressiekracht, ofwel performatieve kracht van mode en op welke manier de Deleuzeaanse 

Vouw een bevrijding inhoudt om deze expressiekracht ten volle tot uiting te kunnen laten 

komen.  

 De vouwen van Pleats Please tonen naast het feit dat ze als constructieprincipe voor de 

vorm van het ontwerp dienen nog een belangrijk kenmerk, namelijk de enorme dynamiek 

die ermee in het ontwerp gebracht wordt. Het misschien wel opvallendste kenmerk van de 

collectie wordt gevormd door de dynamische krachten, de voortdurende beweging die het 

materiaal laat zien, iets dat in de reclamecampagnes dan ook voortdurend onderstreept 

wordt door de ontwerpen met dans te combineren en in beweging af te beelden (afb. 14-16). 

Het doel van de plooitechniek die aan Pleats Please ten grondslag ligt, is dan ook optimale 

bewegingsvrijheid van het lichaam te bieden. Door de beweging in de stof, door de 

bevrijding van vaste naden en zomen, wordt het lichaam niet beperkt. 

Naast deze directe, letterlijke bewegingsvrijheid vindt er echter nog een andere 

bewegingsvrijheid plaats in de ontwerpen. In de beweging van de vouwen van Pleats Please 

treedt zo niet één vaste gefixeerde lichaamsvorm naar voren, maar ze herbergt de 
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mogelijkheid tot de expressie van vele mogelijke lichamen. De vouwen van Pleats Please zijn 

op deze manier ‘engaged not so much in a representation of e-motion, but rather in a game 

of conceiling and revealing the body in-motion’ (Smelik, 2010: 3). Door de beweging in de 

stof, door de bevrijding van vaste naden en zomen, wordt het lichaam niet beperkt tot een 

bepaalde vorm, maar is het in staat tot het proces van een continu ‘folding, unfolding and 

refolding (Deleuze, 2006/1993: 103). Hiermee komt een tweede belangrijk kenmerk van de 

Barok volgens Deleuze naar voren: het continue proces van vouwen, hervouwen, 

ontvouwen, ofwel: continue beweging. De Barok staat op deze manier naast een vouw van 

binnen- en buitenkant, ook vooral voor ‘infinite work or proces’. Hiermee duidt Deleuze op 

de mogelijkheden tot transformatie die in de Vouw verscholen liggen. Deze werkt hij uit in 

een alternatieve visie op identiteit, iets dat hij de overgang van monade naar nomade noemt. 

Dit transformatieproces start hij in de koppeling van het continue proces van vouwen en 

hervouwen uit de Barok met Leibniz’ filosofie van een dynamische kosmos.  

Ook Leibniz gebruikt in zijn filosofie het begrip de vouw en belangrijker nog: hij 

gebruikt dit begrip net als Deleuze om een bepaalde dynamiek te duiden. Leibniz brengt zijn 

vouw voor het eerst ter sprake in een discussie over het wezen van materie. Gedurende 

Leibniz’ leven (1646-1716) verscheen een nieuwe Europese en mathematische filosofie ten 

tonele. Door allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen (waar Leibniz zelf met zijn 

ontwikkeling van calculus ook nog een hand in had) kwamen zogenaamde ‘eindige 

kosmische processen’ op losse schroeven te staan (Prominski & Koutroufinis, 2009: 151). De 

pijlers onder de verdediging en verklaring van de goddelijke orde werden doorgezaagd. Dit 

bracht dan ook een grote ontologische verschuiving met zich mee. Waar de mens eerst het 

middelpunt vormde van een ordelijke, voorspelbare kosmos, werd hij gereduceerd tot een 

klein deeltje in een chaotische kosmos die niet volgens de wetten van de mens, maar volgens 

de dynamische natuurwetten geregeerd werd: ‘That humans stand as triumphant subjects 

among inert objects no longer holds’ (Conley, in: Deleuze, 2006/1993: XV).  

Leibniz probeert het oude ordelijke rationalisme te verenigen met deze zojuist 

ontdekte dynamische aard van de kosmos. Hiertoe creëert hij het concept ‘de vouw’. Hij 

beziet de dynamische vormen van fysische processen als het resultaat van de ‘unfolding of 

infolded relations’ van een volstrekt grillige en atemporele wereld (Prominski & 

Koutroufinis, 2009: 151). Leibniz vervangt hiertoe het atomische model van ondeelbare 

elementen door een model van oneindig deelbare vouwen (Van Tuinen, 2009: 163). Het 

belangrijkste kenmerk van dit Leibniziaanse vouwmodel is dat het niet bestaat uit losse 

componenten die aan elkaar verbonden worden, maar dat elk onderdeel altijd een deel van 

het geheel vormt. Deleuze vergelijkt in Le Pli de Leibniziaanse vouw dan ook met de vouwen 

die voorkomen in een origamikunstwerk: ‘The model for the sciences of matter is the 

‘origami’ [..] or the art of folding paper’ (Deleuze, 2006/1993: 7). Leibniz betrekt dit model 

van de vouwwereld op identiteit als hij stelt dat een subject of object nooit een samenstelling 

van losse delen is, maar een verdere differentiatie van al voorgevormde of voorgevouwen 

materie. Een mens, plant of dier is zo dan ook al impliciet aanwezig, ontvouwt zich uit een 

kiem als actualisering van een potentieel en andersom: als een plant of dier sterft, is er slechts 

sprake van een weer in elkaar vouwen, een inwikkeling (Van Tuinen, 2009: 164).  

Door dit Leibniziaanse vouwmodel tot wezenlijk onderdeel van zijn 

conceptualisering van de Vouw te maken, wordt door Deleuze een belangrijke nuancering 

aan het transformatieproces van de Vouw toegevoegd. De beweging waar de Vouw voor 

staat, het continue proces van vouwen, hervouwen en ontvouwen, is niet een beweging die 

van buitenaf komt, maar een beweging die al als potentieel verscholen ligt in de identiteit. Het 
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ligt als mogelijkheidsvoorwaarde ten grondslag aan identiteit. In de woorden van Deleuze: 

‘That is why metamorphosis [..]  pertains more than mere change of dimension: every animal 

is double – but as a heterogenous or heteromorphic creature, just as the butterfly is folded 

into the Caterpillar that will soon unfold’ (Deleuze, 2006/1993: 9). Om weer terug te keren 

naar de casus: de mogelijkheden tot verschillende lichaamsvormen die naar voren komen in 

bewegingsvrijheid van de vouwen in Pleats Please, liggen al opgesloten in het ontwerp zelf. 

De staat waarin het materie van de collectie verkeert,  de vloeibaarheid van het materiaal, 

herbergt de potentie tot het vormen van verschillende lichamen. In de vloeibare vouwen van 

Pleats Please is zo een verbinding te leggen naar datgene wat de potentie tot transformatie 

mogelijk maakt, namelijk de vloeibaarheid waarin de postmoderne identiteit verkeert.  

 

 
Afb. 17 Pleats Please campagne 

 

Het allerkleinste, ondeelbare deeltje van deze ‘vouw-wereld’ noemt Leibniz 

‘monade’. Deleuze neemt dit gegeven van de monade als uitgangspunt om het potentieel dat 

in de Leibniziaanse vouw zit te ontketenen. Dit doet hij door het karakter van de monade te 

beschrijven, vervolgens aan te tonen hoe met zijn conceptualisering van de Vouw deze 

monade opengebroken wordt, waardoor een nieuwe identiteit verschijnt die met het 

potentieel tot transformatie daadwerkelijk aan de slag kan gaan: de nomade.  

Deleuze gebruikt om de Leibniziaanse monade te beschrijven wederom kenmerken 

van de Barok, die hij deze keer verwerkt in een allegorie: het Barok huis. Dit Barok huis 

bestaat uit twee verdiepingen: ‘The Baroque differentiates its folds in two ways, by moving 

along two infinities, as if infinity were composed of two stages or floors: the pleats of matter, 

and the folds in the soul’ (Deleuze, 2006/1993: 3). De benedenverdieping, ofwel ‘the pleats of 

matter’, bezit ramen en zelfs een deur waardoor men het huis binnen kan treden. is dan ook 

het domein van de vijf zintuigen. Deze verdieping vormt een multipliciteit: het proces van 

het oneindige vouwen, oftewel het potentieel tot transformatie of multipele zijnstaten dat ik 

hiervoor beschreven heb. Of zoals O’Sullivan dit zo mooi verwoordt: ‘[it’s] like a lake 

teaming with fish, with smaller fish between these fish, and so on ad infinitum. There is no 

boundary between the organic and the inorganic here; each is folded into the other in a 

continuous ‘texturology’ (O’Sullivan, 2005: 103). 

Vervolgens beschrijft Leibniz zijn vouw ook op het niveau van de ziel, die Deleuze 

toeschrijft aan de bovenste verdieping van het Barok huis. Deze ziel is geen zogenaamd 
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onbeschreven blad, een tabula rasa, maar uitgerust met aangeboren ideeën. Leibniz vergelijkt 

de ziel met een donkere kamer, waarin het licht slechts afkomstig is van de zintuigen die de 

ziel in contact brengen met de wereld, zijn buiten. Dit gebeurt echter op indirecte wijze: ‘in 

de donkere kamer is een doek of scherm dat deze impressies kan ontvangen’, een doek of 

membraan ‘gediversifieerd volgens plooien (plis) die aangeboren kennis voorstellen’ (Van 

Tuinen, 2009: 164). Dit scherm is zodanig gespannen dat het een bepaalde elastische kracht 

heeft: het past zich aan aan de plooien zelf, aan de via de zintuigen binnenkomende 

indrukken: ‘Want we ontvangen niet alleen beelden en sporen in het brein, we vormen er 

ook nieuwe mee wanneer we ons complexe ideeën voorstellen, en dus moet het doek dat 

staat voor een ons brein actief en elastisch zijn’ (Van Tuinen, 2009: 165). De ziel is dus te 

beschouwen als een absoluut binnen, een ‘binnen zonder buiten’ dat steeds weer nieuwe 

percepties onttrekt aan de plooien van een achtergrond (het brein als doek), die zelf 

onzichtbaar, oneindig en dus virtueel blijft’ (Van Tuinen, 2009: 165). Deleuze verbindt dit 

niveau van de Leibniziaanse vouw aan Barok kunst, zoals de Barok kapel met zijn zwarte 

marmer en trompe l’oeil, waarin het beperkte licht slechts via onzichtbare openingen 

doordringt. Een ander voorbeeld is het zogenaamde chiaroscuro, spel met licht en donker, bij 

bijvoorbeeld een Barok schilder als Caravaggio (Deleuze, 2006/1993: 39,44/28,31). De monade 

van Leibniz is zo te beschrijven als ‘the autonomy of the inside, an inside without an outside’ 

(Deleuze, 2006/1993: 31).   

Deleuze breekt met zijn conceptualisering van de Vouw dit gesloten Barokke huis 

echter open en verandert zo de monade in een nomade. Zoals ik al eerder stelde staat de 

Vouw namelijk voor een ontmoetingsplek tussen binnen en buiten en haalt hiermee het idee 

van Leibniz onderuit dat er een afgesloten innerlijk of uiterlijk bestaat. Deleuze vormt 

Leibniz’ gesloten vouwwereld om in de Deleuzeaanse Vouw door een belangrijk punt toe te 

voegen, namelijk dat er geen enkele gesloten monade bestaat die de wereld omvat, maar dat 

er series monades bestaan, die in contact met elkaar staan en, belangrijker nog, open staan 

voor de multipliciteit van de vouw-wereld. Relatie is aldus het sleutelwoord. Het Barok huis 

is opengebroken tot een serie relaties, die zo een vloeibare voortdurende uitwisseling tussen 

binnen en buiten impliceren, ofwel een eindeloos vouwen: ‘Something is happening here to 

the closed monad, almost as if part of its upper chamber is being ripped or prized open on to 

other monads, other worlds’ (O’Sullivan, 2006: 137). Het proces van het eindeloze vouwen 

dat Leibniz al voorstelde dat als potentieel in iedere monade verscholen ligt, brengt Deleuze 

zo naar een ander niveau: naar het niveau waar het binnen en buiten elkaar ontmoeten, de 

Vouw, waar de monade wordt omgevormd naar een nomade die daadwerkelijk aan de slag 

kan gaan met dit potentieel tot transformatie.  

De nieuwe werelden, die volgens O’Sullivan in deze ontmoeting van innerlijk en 

uiterlijk worden gevormd, wijzen op een ‘nieuwe soort harmonie’ tussen de twee 

verdiepingen van het Barok huis: ‘We are moving from the autonomy of the Baroque house 

and of the art object to something more open, something more complex. The Baroque house 

has been opened out, at least in part, and this will have a profound effect on the kinds of 

subjectivities that these new kinds of monads express’ (O’Sullivan, 2006: 138). Het 

belangrijkste punt dat in de Deleuzeaanse Vouw verscholen ligt, is dan ook dat het nieuwe 

manieren biedt om over subjectiviteit na te denken: ‘Deleuze argues for rediscovery of other 

styles (manières) of folding the space of life’ (Conley, in: Deleuze 2006/1993: xvii). De Vouw 

vormt zo een kritiek op typische vormen van subjectiviteit, niet slechts op de vaste van 

bovenaf opgelegde subjectiviteiten, maar ook op subjectiviteit die een binnen- en buitenkant 

impliceren – ‘appearance and essence, or surface and depth’, omdat de Vouw immers stelt 
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dat de buitenkant niets anders is dan een vouw van de binnenkant. Deze nieuwe 

subjectiviteiten komen in feite neer op de vraag:  ‘How can there be a notion of individuality 

which is neither a mere deduction from the concept ‘Subject’ […] nor a mere figure of an 

individuality deprived of concept […] ?’ (Boundas, 1993: 13).  

De Deleuzeaanse conceptualisering van de Vouw verandert op deze manier de status 

van het subject, van identiteit tot de creatie van subjectiviteit, of in Deleuzeaanse termen van 

een monade naar een nomade: ‘Rather than being closed upon the compossible and 

convergent world they express from within (the monadic subject), beings are now torn open 

and kept open through the divergent series and incompossible ensembles that continually 

pull them outside themselves (the nomadic subject). In this way, then, the monadic subject 

becomes  the nomadic subject. This is a nomadology of (the) monadology’ (Cheng, 2007: 97). 

De Vouw biedt hiermee een andere conceptualisering van identiteit dan met het 

representatiedenken tot stand komt. Het keert de gefixeerde hiërarchische identiteiten die 

verbonden zijn aan representatiedenken de rug toe door identiteit voor te stellen als een 

nomadisch subject. Dit nomadisch subject is ‘geen metafoor voor dakloosheid of gedwongen 

ontheemding,  maar een project dat erop gericht is alle hunkering naar een oorsprong of naar 

onveranderlijkheid los te laten. Het bouwt een identiteit op die bestaat uit overgangen, 

verschuivingen en veranderingen, zonder dat er sprake is van een essentiële eenheid’ 

(Braidotti, 2004: 69). Het belangrijkste kenmerk van dit nomadisch subject is echter dat het 

constant in relatie tot het buiten staat, of eigenlijk: dat dit ‘buiten’ ten grondslag ligt aan zijn 

identiteitsvorming. De relatie tussen het innerlijk en uiterlijk, de Deleuzeaanse Vouw, is 

datgene wat zo de kern van de nomade vormt. Hierdoor verschijnt een identiteit die niet 

meer beperkt hoeft te blijven tot het dunne streepje van de ‘I’, het is een identiteit in 

multipliciteit of in assemblage zoals ik het in Show heb genoemd. Een identiteit die alle 

potentie tot transformatie en vloeibaarheid tot zich kan nemen, doordat het ‘buiten zichzelf 

treden’ de kern vormt van deze identiteit: ‘In de nomadische opvatting ‘wordt’ het subject in 

relatie tot anderen; het is in de ontmoeting met de ander(en) dat het subject zijn potentia 

[ofwel: transformatie of beweging] verwezenlijkt’ (Braidotti, 2004: 259). Wat het discours van 

de Deleuzeaanse Vouw dus toevoegt aan de performance van identiteit door mode is, dat 

deze performance een performatieve kracht bezit, dat deze mogelijkheden tot transformatie 

al in het individu verscholen liggen. En als belangrijkste kenmerk van de Vouw: dat deze 

mogelijkheden tot transformatie juist uitgespeeld worden in de relatie met datgene dat 

buiten identiteit ligt, in de ontmoeting tussen het innerlijk en uiterlijk. Hiermee verstrekt de 

Vouw een extra dimensie aan mode als tweede huid, als ontmoeting van binnen en buiten: 

mode kan zo een plek vormen voor creatie van identiteit, voor het uitspelen van de potenties 

die al in identiteit verscholen liggen.  
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Conclusie 

In een maatschappij geregeerd door één belangrijke letter, de ‘I’, is het zinvol om deze notie 

van ‘I’, deze notie van identiteit, eens tegen het licht te houden en vragen te stellen over de 

basis en vorming van deze subjectiviteit. Identiteit heeft in het postmoderne tijdperk 

namelijk ingrijpende veranderingen ondergaan, waarin allerlei kansen en vrijheden 

verscholen liggen.  

De collectie Show van Viktor&Rolf toont deze veranderingen in identiteitsvorming. 

Uit de identiteitsbeelden die uit hun ‘Glamour Factory’ komen rollen, wordt duidelijk dat 

identiteit vloeibaar, constant in transformatie en met name iets is dat gecreëerd moet 

worden: er wordt een identiteit in performance getoond. Door deze performance uit te 

spelen op de catwalk wordt bovendien de belangrijke rol die mode hierbij kan spelen 

benadrukt: mode als medium van identiteit. Meer dan dat: Show toont mode als medium van 

vloeibare identiteit. Doordat Viktor&Rolf het medium mode zelf ook als een performance 

tonen, onthullen ze namelijk hoe mode tot transformatie kan aanzetten. Hiermee wordt 

aangetoond dat deze identiteitsvorming door middel van mode geen oppervlakkig spel is, 

maar diepgaande veranderingen teweeg brengt in het denken omtrent identiteit. De 

identiteit als assemblage die in Show verschijnt verlegt de nadruk van een gesloten, essentiële 

identiteit naar een identiteit in relatie en strookt op deze manier niet meer met de 

traditionele conceptualisering van identiteit.  

Om deze nieuwe conceptualisering van identiteit als performance door middel van 

mode en de bijbehorende vloeibare identiteitsassemblage in relatie te analyseren heb ik me 

vervolgens gewend tot de Deleuzeaanse Vouw. Met behulp van de letterlijke vouwen in de 

collectie Pleats Please van Issey Miyake waarmee ik de twee belangrijkste eigenschappen van 

de Vouw heb besproken, de Vouw als constructieprincipe en als een continue proces, blijkt 

hoe de Deleuzeaanse Vouw als analysekader gebruikt kan worden om de vloeibaarheid van 

identiteit in performance te ontsluiten. In de Vouw biedt Deleuze namelijk een alternatieve 

identiteit voor de traditionele gefixeerde identiteit van het representatiedenken: een 

identiteit als nomade die de vloeibaarheid en de mogelijkheid tot transformatie al als 

mogelijksvoorwaarden in zich gesloten heeft. De Vouw als ontmoetingsplek van het innerlijk 

en uiterlijk, is de plek waar de performativiteit van identiteit zich afspeelt en hiermee de 

plaats waar de performance van mode geplaatst moet worden.  
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Ontvouwen - Transformatie 
 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk heb ik getoond hoe de relatie met identiteit in de hedendaagse 

maatschappij is veranderd in een vloeibare constructie die te duiden is als een performance 

en hoe mode het perfecte podium kan vormen voor het uitspelen van deze vloeibare 

identiteit. Om de mogelijkheden van deze nieuwe verhouding van mode als performance 

van vloeibare identiteit te onderzoeken heb ik vervolgens het analysekader van de 

Deleuzeaanse Vouw voorgesteld. In dit hoofdstuk zal ik deze performatieve krachten van 

mode verder onderzoeken. Centraal staat hierbij hoe deze krachten de kern van  

representatiedenken ontmantelen: de dominante standaardidentiteit en de afwijking(en) 

hiervan 

Het is hierbij interessant om mode als onderzoeksmedium te nemen, omdat juist 

mode en haar bijbehorende beeldcultuur vaak worden ingezet bij het stellen van deze 

standaarden: ‘[..] it links the biological body to the social being, and public to private’ 

(Wilson, 1985/2003: 3). Zo bepalen trends vanuit het strakke regime van het modewereldje 

wat ‘in’ is of wat juist absoluut niet meer gedragen kan worden, bepalen sociale situaties wat 

als acceptabele kledij beschouwd wordt en dicteren de standaardmaten de maatstaf voor het 

lichaam. Hierdoor dient mode en haar bijbehorende beeldcultuur als een machtig middel in 

het creëren van vaste gefixeerde identiteiten in de hiërarchische orde van het 

representatiedenken.  

Ik wil echter betogen dat mode kan dienen als een performance van een vloeibare 

identiteit waarin ontvlucht kan worden uit deze standaardidentiteiten en 

standaardlichamen. Mode als misschien wel één van de belangrijkste dragers van dergelijke 

standaarden en ongeschreven regels die de maatschappij stelt, kan hierbij juist een podium 

bieden voor experiment van waaruit een zoektocht kan worden gestart naar alternatieve 

identiteitsbeelden. Mode kan vragen stellen bij de vanzelfsprekendheid van de standaard 

door afwijkende identiteiten aan te bieden en een kritische blik te kweken bij de kijker en 

drager. Belangrijker nog: mode kan door dit nieuwe bewustzijn langzaam de dikke, 

vastomlijnde streep van het ‘I’ (Ik) laten vervagen, waardoor er speelruimte vrijkomt voor de 

transformatieve kracht van de performance van identiteit.   

Aan de hand van het onderzoekskader van de Deleuzeaanse Vouw onderzoek ik de 

transformatieve kracht die mode als performance te bieden heeft. Hiertoe analyseer ik de 

collectie Tailors Dummy van Maison Martin Margiela en de collectie Dress Becomes Body 

Becomes Dress van Rei Kawakubo. Deze twee collecties bieden een vrij extreme blik op een 

alternatief voor het standaard-ik en dan met name het standaard-lichaam, waardoor ze 

prachtig als een vergrootglas kunnen dienen om aan te tonen welke mogelijkheden mode 

kan bieden als ze opgevat wordt als Deleuzeaanse Vouw. Met Tailors Dummy zal ik allereerst 

de standaardiserende werking van mode duidelijk proberen te maken, waarna ik vervolgens 

laat zien hoe deze standaard te ontmantelen is door het als een performance neer te zetten en 

wat voor een bewegingsvrijheid hiermee verworven wordt.  Dress Becomes Body Becomes 

Dress toont de omgang met de afwijking van de standaardidentiteit. De Deleuzeaanse Vouw 

dient hier om een nieuwe omgang met deze Ander te bewerkstellingen, een omgang die een 

ontmoeting voorstaat tussen deze Ander en het zelf, waarin ook weer een transformatie kan 

plaatsvinden.  
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Margiela – Tailors Dummy (1997)  

De Belgische ontwerper Martin Margiela staat bekend om zijn controversiële ontwerpen. In 

zijn kleding speelt hij met allerlei (ongeschreven) regels van de modewereld en bevraagt hij 

vaste normen en waarden omtrent identiteit en het ideale lichaam. In veel van zijn collecties 

stapt Margiela af van de traditionele maten en de standaardproporties van het lichaam. 

Hierdoor krijgt hij vaak het verwijt dat hij de kern van mode, draagbaarheid, vernietigt. 

Ironisch genoeg probeert hij in deze afwijking van de norm echter de draagbaarheid zo ver 

mogelijk op te rekken tot optimale bewegingsvrijheid voor het lichaam. Enkele voorbeelden 

van deze collecties zijn Le Mannequin Idéal 1989-1990, A Dolls Wardrobe, waarvan stukken 

voorkomen in de collecties van 1994/1995/1999 en allerlei vormen van XXL-kleding 

(oversized ontwerpen als reusachtige cocons om het lichaam), die in verschillende van zijn 

collecties terugkeren. De belangrijkste nieuwe afwijkende lichaamsvormen creëert hij echter 

door de integratie van de zogenaamde kleermakersbuste, of paspop, in zijn ontwerpen. De 

paspop, als standaard voor geuniformiceerde ideale maten, vormt een van de meest 

essentiële werktuigen van de ontwerper bij het scheppen van de kleding- en dus 

lichaamsvorm. De levenloze paspop zet zo de maatstaf voor het levende lichaam.  

In 1997 ontwierp Margiela een collectie geënt op de ‘tailor’s dummy’, waarin hij een 

confrontatie laat plaatsvinden tussen het ideale lichaam van de paspop en het levende 

lichaam. Deze confrontatie wordt uitgespeeld door het feit dat in Tailors Dummy elementen 

van de paspop op letterlijke wijze worden verwerkt in de ontwerpen. Zo speelt Margiela met 

het materiaal (veel van de kleding is gemaakt van jute, een materiaal waar ook paspoppen 

vaak van zijn gemaakt), de opdruk (de kniplijnen die normaal gesproken op de paspop zijn 

aangegeven zijn aangegeven op de kledij), en de manier waarop de kleding op de modellen 

wordt gedrapeerd, waardoor de illusie wordt gecreëerd dat de levende modellen een paspop 

zijn. In Tailors Dummy maakt Margiela de fascinatie van mode met het ideale lichaam en de 

manier waarop het levende lichaam kan worden ingekapseld, gevangen gezet, in culturele 

codes en normen op directe wijze zichtbaar.  

Ik zal mijn analyse van Tailors Dummy starten met een bespreking wat voor soort 

dominante identiteit er wordt getoond, hoe deze een standaardiserende werking kan hebben 

en hoe Margiela deze werking in zijn ontwerp onderuit haalt. Vervolgens zal ik betogen hoe 

Tailors Dummy als een performance te analyseren is en bevragen welke consequenties uit een 

dergelijke constatering volgen. Tot slot zal ik het kader van de Deleuzeaanse Vouw 

aanwenden om de identiteit als performance die Tailors Dummy toont, te analyseren en dan 

met name de transformatieve werking hiervan te duiden.  

 

Kleren maken de vrouw/de vrouw maakt de kleren 

Mode is de manier waarop een individu zich kan uiten, maar maakt ook onderdeel uit van 

een sociaal systeem: ‘dress is a basic fact of social life’ (Entwistle, 2000: 6). Hierdoor is mode 

als performance van de (sociale) identiteit onderhevig aan allerlei taboes en regels die 

opgelegd zijn door het heersende discours. Of zoals de bekende modetheoretica Ann 

Hollander het uitdrukt: ‘dress is crucial to our understanding of the body to the extent that 

our ways of seeing and representing the naked body are dominated by the conventions of 

dress’ (Hollander, 1993: xiii). Mode staat symbool voor oordelen, vooroordelen, 

stereotyperen, en zet zo de standaard. De ultieme standaard van mode is natuurlijk de 

paspop, die Martin Margiela als uitgangspunt heeft genomen in zijn collectie Tailors Dummy. 

De paspop, zoals gebruikt door kledingontwerpers, staat voor een standaardisatie van de 

(meestal vrouwelijke) vorm, een ideaal lichaam. De invloed van deze ‘kleine man’ op het 
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ontwerpproces is dan ook groot, immers: de kleding wordt ontworpen rondom de paspop. 

In Tailors Dummy wordt het ontwerpproces zichtbaar gemaakt en als centraal thema 

genomen. De ideale maten staan letterlijk op de kleding geschreven. De kleding, veelal 

gemaakt van jute materialen, waar allerlei draadjes uithangen, ziet eruit alsof het onaf is en 

midden in het ontwerpproces gestopt is. Op deze manier vertoont de kleding vertoont grote 

gelijkenissen met de paspop zelf. In een van de meest kenmerkende ontwerpen van de 

collectie, een vaalbruin jute jasje (afb. 18), lijkt het zelfs alsof een opengeknipte paspop 

letterlijk als kleding wordt gedragen. De paspop is zo in Tailors Dummy tot een integraal 

onderdeel van de kleding geworden.   

Hiermee toont Tailors Dummy op een letterlijke manier dat de invloed van de paspop 

op het lichaam nog  steeds erg groot is. Hoewel met het verlies van de vaste sociale  

 

 
         Afb. 18 Tailors Dummy modeshow 
 

structuren het strakke 18de eeuwse baleinen korset van ons af is geschud, zijn de 

vormdwingende baleinen nu ergens anders terug te vinden: als ‘ribben’ in ons eigen lichaam. 

Het lichaam wordt immers gedwongen in de vorm van de kleding die gebaseerd is op de 

ideale maten van de paspop en heeft zo het korset als het ware geïnternaliseerd. Of zoals de 

modetheoretica Joanne Entwistle stelt: ‘Fashion articulates the body, produces discourses on 

the body which are translated into dress through the bodily practices of dressing on the part 

of individuals. In other words […] fashion becomes embodied’ (Entwistle, 2000: 4).  

De bekende filosoof Michel Foucault benoemt dit proces als biopolitiek: 

machtstructuren die het menselijk lichaam binnendringen en hiermee de identiteit vormen. 

Subjectiviteit, identiteit en een hiërarchische orde tussen verschillende (mogelijke) 

identiteiten worden gecreëerd binnen de heersende dominante macht en kennisregimes in 

zogenaamde vertogen, ook wel discours genoemd. Er worden via onze (beeld)cultuur op 

dagelijkse basis verschillende ideaalbeelden en dominante codes verspreid. Deze dominante 

codes dienen zich als waarheid aan en worden op basis hiervan geïnternaliseerd, waardoor 

mensen zichzelf en anderen automatisch beoordelen volgens deze codes (Foucault, 

1996/1971). Foucault gebruikt hiervoor het concept subjectivatie, oftewel assujetissement, wat 

inhoudt dat mensen gebonden worden aan specifieke identiteiten en de bijbehorende 

gedragscodes. Zoals de sociologe Steph Lawler in haar uitleg van Foucault stelt: ‘they 

become subject [..] and they become subject-ed to the rules and norms engendered by a set of 
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knowledges about these identities’ (Lawler, 2008: 62). De modetheoreticus Roland Barthes 

past deze notie van biopolitiek toe op mode in zijn boek Système de la mode (1967) waar hij 

een betekenissysteem van kleding beschrijft dat voorschrijft welke kleding gepast is in 

specifieke sociale en culturele contexten en hiermee natuurlijk ook grenzen trekt en definities 

creëert aangaande identiteitsposities die men kan innemen. Of zoals Joanne Entwistle het 

verwoordt: ‘Dress [..] is the outcome of social pressure and the image the dressed body 

makes can be symbolic of the situation in which it is found’ (Entwistle, 2000: 15).  

Margiela toont het biopolitieke proces van internalisatie van bepaalde normen en 

codes door het juist te externaliseren: hij maakt de codes op letterlijke manier zichtbaar en 

verplaatst het innerlijke korset van de ideale maten die het dominante discours voorschrijft 

weer naar de buitenkant. De ideale maten staan op de kleding beschreven en doordat de 

paspop als jas wordt gedragen, wordt het lichaam gedwongen om te conformeren aan deze 

maten. Door de paspop, de kleine dictator, die zijn wetten normaal gesproken slechts achter 

de schermen voorschrijft, voor het voetlicht van de catwalk te plaatsen, wordt duidelijk hoe 

we de codes die deze paspop voorschrijft en die onderdeel vormen van het dominante 

discours rondom het ideale lichaam in onze maatschappij, letterlijk op ons dragen als een jas, 

die ons insnoert tot we voldoen aan deze dominante codes.  

Een dergelijk vertoog schrijft niet alleen dominante culturele codes voor, maar sluit 

ook afwijkende codes uit: ‘Discours constructs, defines and produces the objects of 

knowledge in an intelligible way while excluding other forms of reasoning as unintelligible’ 

(Barker, 2008: 90). Een discours creëert namelijk altijd een (binaire) oppositie, waarin één 

term als de standaard geldt en de andere(n) als de afwijking van de standaard: ‘Implicit in 

the pervasiveness of structures of binarization is the refusal to acknowledge the invisibility 

or negligibility of the subordinated term, its fundamental erasure as an autonomous or 

contained term’ (Grosz, 2001: 96). Voor afwijkingen van dit dominante discours bestaat geen 

ruimte in het modesysteem en de hiermee gepaard gaande alom aanwezige beeldcultuur. 

Afwijkingen worden weggestopt, onzichtbaar gemaakt en hebben zo simpelweg geen 

bestaansrecht: ‘bodies which do not conform, bodies which flout the conventions of their 

culture and go without the appropriate clothes are subversive of the most basis social rules 

and risk exclusion, scorn of ridicule’ (Entwistle, 2000: 7). Wanneer de afwijkingen wel 

zichtbaar zijn, is dit meestal slechts in contrast met de standaard en dus op negatieve wijze: 

als een gebrek. Bovendien worden de gedomineerde categorieën dan ook uiterst simplistisch 

weergegeven, als stereotypen.  

Margiela keert dit proces in Tailors Dummy juist om: door de dominante codes te 

externaliseren en met name de standaardiserende werking ervan zichtbaar te maken, maakt 

hij de dominante categorie juist tot een stereotype. Het woord stereotype stamt van het 

Griekse stereos (vast) en typos (vorm), en betekent volgens de van Dale (2010) dan ook 

letterlijk ‘vastliggend beeld’. In Tailors Dummy wordt het dominante discours 

gestereotypeerd in het vaste beeld, met de bijbehorende standaardmaten, van de paspop. 

Niet alleen stereotypeert Margiela het dominante discours, maar hij maakt ook het 

gedomineerde discours zichtbaar. Doordat op letterlijke wijze wordt losgebroken uit de 

paspop-vorm door deze open te snijden en als jas te dragen, wordt een alternatief lichaam 

getoond: het ‘levende’ lichaam. Hiermee bedoel ik niet zozeer het letterlijke lichaam van 

vlees en bloed, maar vooral een lichaam dat leven toont en in beweging is. In Tailors Dummy 

verschuift zo de nadruk van ‘kleren maken de vrouw/man’, het devies van het biopolitieke 

proces waar de paspop voor staat, weer naar het levende lichaam en wordt zo duidelijk dat 

‘de vrouw/man de kleren maakt’. In de volgende paragraaf zal ik met dit nieuwe devies aan 
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de slag gaan als ik analyseer hoe Margiela de werking van de paspop als een performance 

ontmantelt. 

 

De performance van de paspop 

Margiela maakt met Tailors Dummy juist het dominante discours tot een stereotype, het 

stereotype van de paspop. Door de onzichtbare culturele codes die ons lichaam beheersen, 

zichtbaar te maken wordt de geconstrueerdheid ervan duidelijk, waarmee Tailors Dummy in 

het domein van de performativiteit terecht komt. Performativiteit kan gedefinieerd worden 

als de cultureel bepaalde constructie van identiteit, gebaseerd op (binaire) opposities van 

sekse, etniciteit, klasse, ed. De term performativiteit stamt oorspronkelijk uit het werk van de 

Britse taalfilosoof J. L. Austin. Deze stelt dat performatieve uitingen niet slechts neutrale 

opmerkingen vormen, maar iets in beweging zetten. Een welbekend voorbeeld hiervan is de 

zin ‘Ik verklaar u tot man en vrouw’, waarmee een huwelijk wordt voltrokken (Lawler, 2008: 

113).  

De feministische filosofe Judith Butler gebruikt deze notie van performativiteit voor haar 

werk omtrent identiteitsvorming op het gebied van seksualiteit en gender. Ze stelt dat 

identiteiten geen uitdrukkingen zijn van een natuurlijk gegeven, maar dat ‘they are 

performed in that they are constantly and repeatedly ‘done’, and they are performative in 

that they bring into effect what they name’ (Butler in Lawler, 2008: 114). Doordat Margiela de 

paspop voor het voetlicht van de catwalk plaatst, wordt getoond hoe het uniforme, ideale 

lichaam wordt geproduceerd door de ‘art of the dressmaker, rather than being an 

incarnation of nature’ (Vinken, 2005: 141). Het ideale lichaam komt naar voren als iets 

kunstmatigs, iets gecontrueerds. Hiermee wordt duidelijk dat ‘the art of the dressmaker 

consists in making this artifice appear as natural, just as the model embodies the doll’s body 

with her own living body’ (Vinken, 2005: 141). Niet alleen toont Margiela de 

geconstrueerdheid van het regime dat de paspop voorschrijft door het tonen van kniplijnen 

en mogelijke plaatsen voor zomen en ritsen, zodat de toeschouwer zich makkelijk kan 

voorstellen dat deze ontwerpen ook op een andere manier geconstrueerd hadden kunnen 

worden; ook benadrukt hij de performativiteit van de codes van de Tailors Dummy doordat 

hij er het levende lichaam van het model tegenover tevoorschijn laat komen door het harnas 

van de paspop letterlijk open te knippen.  

Identiteitscategorieën zijn dan ook ‘not just internalized (taken on as an identity), but 

materialized (produced within the material body)’, zoals Judith Butler terecht opmerkt 

(Butler in Lawler, 2008: 113). Door het (ideale) lichaam als een performance te tonen, laat 

Margiela zien dat dit pasklare lichaam geen ontologische status heeft ‘apart from the various 

acts that constitute its reality’ (Butler, 1990: 136). Er is geen noodzaak, noch is het een 

natuurlijk gegeven, om de wereld op te delen in binaire opposities als man-vrouw waar 

Judith Butler haar werk op richt, of in het geval van Tailors Dummy, het ideale lichaam en de 

afwijking daarvan: identiteit als geconstrueerd en gecreëerd gegeven komt immers slechts 

tot stand door de performance van bepaalde codes.  

Het besef dat de culturele codes die de paspop behelst slechts een performance zijn, toont 

dat geïnternaliseerde codes losstaan van wie men echt is en wie men zou kunnen zijn. 

Deleuze benoemt deze codes dan ook als een stratum, een vaste organisatie van vormen en 

subjecten. In het geval van Tailor’s Dummy benoemt en benadrukt Margiela het stratum, 

namelijk de ideale vorm van het lichaam, door de kleding rondom het ideale lichaam van de 

paspop te modelleren, maar laat tegelijk ook zien dat dit stratum een gevangenis is voor het 

lichaam waarvanuit vrij moet worden gebroken. Dergelijke vaste identiteiten dienen te 
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worden opengebroken en tot een performance gemaakt te worden. Hiertoe moet het vaste 

stratum van een identiteit weer veranderen in de assemblagevorm van de performance. Of 

zoals Christopher Miller het zo treffend verwoordt: ‘Some have suggested that identity is not 

only a construction but actually an “identitarian” prison from which we might or must 

escape. The word “identitarian” is illustrative of this current. By rhyming with “totalitarian”, 

it suggests mistrust and critique’ (Miller, 1993: 7) .  

Deleuze benadrukt dat er weliswaar begonnen moet worden vanuit een stratum, maar 

dat er vervolgens allerlei mogelijkheden moeten worden gezocht om dit stratum op te heffen 

ofwel te deterritorialiseren. Volgens de filosofe Adrian Parr kan deterritorialisatie dan ook 

het best omschreven worden als een ‘movement producing change’ dat ‘indicates the 

creative potential of an assemblage’  en hiermee ‘ frees up the fixed relations that contain a 

body all the while exposing it to new organisations’ (Parr, 2005: 67). Margiela begint dus 

weliswaar bij een bekend stratum, maar slechts om vandaaruit mogelijkheden te zoeken om 

eruit te breken. Hierdoor biedt hij een vluchtlijn naar andere potentiële werelden, of in het 

geval van Tailors Dummy: andere mogelijke identiteitsvormen. Door de standaardidentiteit 

als een performance te ontmantelen, komt er een performatieve kracht naar voren die de 

mogelijkheid biedt om transformaties te ondergaan naar andere identiteiten. In de volgende 

paragraaf zal ik dit transformatieproces verder duiden als de beweging van het Zijn van het 

representatiedenken, naar het Worden van de Deleuzeaanse Vouw en zal ik met deze Vouw 

vervolgens betogen dat de openbreking van de standaardidentiteit niet alleen andere 

mogelijkheden tot identiteit opent, maar dat deze mogelijkheden vooral al als 

mogelijkheidsvoorwaarden in de standaardidentiteit besloten liggen. 

 

Transformatie van transcendentie 

Door de performativiteit van culturele codes te tonen doet Margiela een oproep om weer 

terug te keren naar het levende lichaam. Margiela’s kleding toont niet langer de eeuwige 

perfectie van een levenloos ideaal, maar met één knip van de schaar wordt het verdrukte, 

levende lichaam weer getoond: het lichaam in beweging. Zoals ik heb aangetoond 

disciplineren het modesysteem en haar bijbehorende verstrekkende beeldcultuur vooral om 

te zijn, om de standaard of de afwijking ervan te zijn. Door de geconstrueerdheid van deze 

standaard duidelijk te maken ondermijnt Margiela dit echter. Zo vindt hij de vorm van 

verzet die cultuurwetenschapper Anneke Smelik bepleit: ‘het is van belang om op zoek te 

gaan naar het moment van verzet, van verandering, van ontsnapping uit het systeem dat ons 

gevangen houdt. Dat is tevens het moment van worden, waarin we een andere relatie met de 

wereld om ons heen kunnen aangaan’ (Smelik, 2003).  Doordat Margiela het stratum van 

geconstrueerde codes in beweging zet, begint hij een bewustwordingsproces: het besef dat 

deze codes staan voor iets levenloos, iets wat recht tegenover het levende lichaam staat. Zo 

ontstaat niet alleen de notie van de manipulerende kracht van kleding, maar komt er ook 

ruimte vrij voor de scheppende, creatieve, ofwel ‘wordende’ kracht van mode, waardoor 

nieuwe mogelijkheden voor identiteit opgezocht kunnen worden: ‘Rather we wear this ideal, 

conscious of it as something fabricated and lifeless, in order that we can live ourselves as 

something other than this, alongside it’ (Vinken, 2005: 141).  

        Om deze creatieve, producerende kracht van de performance van identiteit door mode 

te duiden zal ik me wenden tot de Deleuzeaanse Vouw. Zoals ik in het vorige hoofdstuk al 

uiteen heb gezet, gebruikt Deleuze het concept van de Vouw om een nieuw soort identiteit 

voor te stellen, een identiteit in wording in plaats van een statische identiteit: ’Along with 

new styles of writing Deleuze uses the idea of the fold to express a becoming that is not 
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grounded on being’ (Colebrook, 2002: 54). Hij vervangt hiertoe de dialectiek van de 

standaardidentiteit en de afwijking ervan, het ‘ transcendente zijnde versus het niet-zijnde 

door het dynamische idee van het immanente worden’(Bruggeman & Smelik, 2011: 282). 

Hiermee zet Deleuze zich af tegen wat de filosofe Claire Colebrook in haar bespreking van 

Deleuze ‘het grootste dogma in het westerse denken’, noemt: transcendentie (Colebrook, 

2002: 58). Dit heb ik eerder in deze scriptie benoemd als het representatiedenken. Het 

representatie- of transcendentiedenken behelst dat ‘het verstand een heldere en 

onderscheiden voorstelling maakt van de dingen’, waardoor het denken ingekaderd en 

genormeerd kan worden (De Bolle, 2009: 81). Dit soort denken is gestoeld op de aanname dat 

objecten of subjecten een vaste gefixeerde identiteit hebben waaraan men dingen kan 

herkennen en indelen in een (hiërarchische) orde. Dominante codes of waarheden die van 

bovenaf opgelegd worden en waaraan dingen gedefinieerd worden, vormen dan ook het 

hart van dit representatiedenken. Een dergelijke manier van denken wordt door Deleuze dan 

ook gesitueerd boven, ofwel buiten het leven en identiteit: ‘We begin from some term, which 

is set against or outside life, such as the foundation of God, subjectivity or matter’ (Idem, 

xxiv).  

        Deleuze pleit echter ervoor om vanuit een ander niveau het denken omtrent identiteit te 

beginnen. Hij wil het denken vrijmaken van alle aannames en hiërarchie die het 

representatiedenken met zich meebrengt en beginnen bij de basis: de plek waar identiteit 

gevormd wordt. Daarom pleit hij in plaats van het transcendentiedenken, het denken vanuit 

een hogere instantie, voor een zogenaamd immanent niveau waarbij vanuit het subject zelf 

gedacht wordt: ‘Immanence [..] has no outside and nothing other than itself’ (Ibidem). Door 

het zichtbaar maken van de dominante codes breekt Margiela er juist uit en maakt hij zijn 

materiaal vrij van normatieve aannames, waardoor hij het levende, wordende lichaam viert. 

Margiela brengt met Tailor’s Dummy het denken van de transcendentale heerschappij van de 

paspop weer letterlijk terug naar het lichaam: ‘to the flesh where it originated’ (Jørholt, 2001: 

77) en hiermee naar het immanente niveau. In Tailors Dummy stelt Margiela niet alleen de 

vaste strata van een gefixeerde identiteit die wordt gevormd door de standaardcodes van het 

dominante discours aan de orde, hij verwerpt deze manier van subjectiviteit zelfs en toont 

hoe het óók kan: een identiteit als performance die mogelijkheden openlaat tot vouwen, 

ontvouwen en weer hervouwen, kortom tot wording. Hiermee toont hij datgene wat Deleuze 

stelt over het creëren van een immanente productie van subjectiviteit in het boek Foucault 

(1999/1988) waarin hij in het laatste hoofdstuk het concept van de Vouw gebruikt in relatie 

tot de theorie van Foucault omtrent identiteitsvorming: ‘The struggle for a modern 

subjectivity passes through a resistance to the two present forms of subjection, the one 

consisting of individualizing ourselves on the basis of constraints of power, the other of 

attracting each individual to a known and recognized identity, fixed once and for all. The 

struggle for subjectivity presents itself, therefore, as the right to difference, variation and 

metamorphosis’ (Deleuze, 1999/1988: 87). Margiela ontsnapt door zijn performance van de 

standaardidentiteit aan zowel het biopolitieke proces als aan het gegeven van een vaste 

identiteit. Hierdoor biedt hij de mogelijkheid om te ontvluchten aan het transcendentale 

niveau en opent hij mogelijkheden voor het immanente wordingsproces.  

         Het transcendentale niveau waar verschillende statische identiteiten naast elkaar staan 

in een rangorde die door dominante codes van bovenaf opgelegd wordt, stelt Deleuze dan 

ook voor als beeld van een glad, plat oppervlak: ‘In order to privilege a being or idenitity 

which simply is and then becomes, we have to have a single point of view, a single world 

and a single line of time through which that world becomes’ (Colebrook, 2002: 54). Het 
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representatiedenken ofwel transcendentie vereist dus één bepaald perspectief, een bepaalde 

hiërarchie. Een object of subject heeft echter nooit een vaste identiteit of een vaste plaats. Zij 

zijn voortdurend onderhevig aan processen van differentie, groei en vernieuwing. Dit 

betekent dat de klassieke principes die het denken richten naar eenheid en identiteit, terzijde 

geschoven moeten worden (De Bolle, 2009: 81). Om dit transcendentale niveau te 

ontvluchten stelt Deleuze dan ook het leven als een eindeloze reeks van vouwen voor: ‘a 

single plane or matter that is known from different curves or folds’ (Ibidem). In plaats van 

verschillende statische afgebakende identiteiten die voortkomen uit en bestaan in een vaste 

rangorde, ziet Deleuze ‘differing perceptions, different folds of inflections that 

create different vectors of becoming’ (Idem, 55).  

          Margiela ontmantelt de standaardidentiteit door haar tot een performance te maken en 

zet hiermee een beweging in die verschillende mogelijke (lichaams)strata bevat. In Tailors 

Dummy wordt een identiteit neergezet die mengvorm van mens en paspop behelst. Deze 

mengvorm gaat twee kanten uit: de integratie van de paspop in het menselijk lichaam om zo 

de invloed van de standaardcodes waar deze paspop voor staat duidelijk te maken, een 

‘woman as doll’ (Vinken, 2005: 141), en als tweede de integratie van het levende lichaam in 

de paspop waardoor de verhouding tussen de paspop en de drager wordt omgekeerd: ‘The 

body actually wears the dummy: the tailor’s dummy, a norm for classival sizes and 

proportions, to which the living body has for long been made obedient’ (Loscialpo, 2010: 8). 

Margiela zet zo een identiteitsassemblage neer waar hij verschillende mogelijke 

wordingsvormen toont. Belangrijk hierbij is echter in de gaten te houden dat deze 

verschillende wordingsmogelijkheden niet als los of verschillend van elkaar of de 

standaardidentiteit moeten worden gezien, ze vormen een vouw van elkaar: ‘It is not that 

there is a world or being that then goes through difference and becoming. Rather, there is an 

open and eternal becoming (or becomings) from which certain worlds are formed’ 

(Colebrook, 2002). De wordingsmogelijkheden vormen geen losse afgesloten identiteiten die 

men kan bezitten of niet (waar dus weer een zijn of niet-zijn ontstaat), maar de verschillende 

identiteiten zijn slechts vouwen van hetzelfde immanente niveau. Zoals Margiela toont: de 

verschillende mogelijkheidsvormen zijn al in ons gevouwen en vormen slechts twee kanten 

van dezelfde medaille.  

        Om te duiden dat verschillende mogelijke identiteiten al in het gegeven van identiteit 

bestaan, gebruikt Deleuze in Le Pli het zogenaamde ‘vinculum substantiale’, de ‘keten of 

relatie die zelf substantieachtig of substantiërend is’ (Van Tuinen, 2009: 169). Simpel gezegd 

stelt dit concept een transformatie van een individu (of monade) voor zonder dat er sprake is 

van een verandering. Dit klinkt wellicht op het eerste gezicht vreemd, omdat transformatie 

toch een verandering veronderstelt, maar Deleuze maakt hier een heel duidelijke nuancering 

in. Waar verandering een beweging van buitenaf veronderstelt om in beweging te komen, 

bedoelt Deleuze met het transformatieproces van identiteit een verandering van binnenuit. 

Als we kijken naar de casus van Tailors Dummy, wordt deze abstracte conceptualisering van 

het ‘vinculum substantiale’, het transformatieproces zonder verandering, duidelijk. Hierin 

komt namelijk niet zozeer het beeld van de levende vrouw als paspop, of de statische 

levenloze paspop als levende vrouw tevoorschijn, maar een assemblage of mengvorm van 

deze twee identiteiten. Margiela toont met deze assemblagevorm van verschillende 

identiteiten aan dat de verschillende mogelijke identiteiten naast elkaar bestaan en vooral: al 

als mogelijkheidsvoorwaarden in elkaar bestaan. Het wordingsproces dat Deleuze voorstaat 

in de Vouw en wordt getoond in Tailors Dummy, staat dus niet zozeer een absolute 

verandering van identiteit voor: ‘not a passage from one to another state but a “pure” 
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passage’ (Žižek, 2004: 10), maar een graduele transformatie, een hervouwen van identiteit. 

Door de identiteit van de paspop als slechts een van de vele vouwen neer te zetten van een 

immanent wordingsproces, toont Margiela de mogelijkheden tot transformatie in een 

alternatieve identiteit. Hiermee verlaat Margiela de notie van een vaste (standaard) 

identititeit (ofwel monadologisch essentialisme) voor een identiteit als vouw (ofwel 

nomadologisch worden): ‘the intentionality of being is surpassed by the fold of Being, Being 

as fold’ (Deleuze, 1999/1988, p. 110).  

     Waar Margiela een vloeibare identiteit in wording heeft neergezet door vanuit de kern 

van het representatiedenken te beginnen, de vaste standaardidentiteit, en haar te 

ontmantelen in zijn performance, kan een dergelijke vloeibaarheid ook worden verkregen als 

er juist gedacht wordt uit de afwijking van deze standaard: de Ander. Hiervoor wend ik me 

tot de collectie Dress Becomes Body Becomes Dress van Rei Kawakubo. 
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Rei Kawakubo – Dress Becomes Body Becomes Dress (1997) 

De Japanse modeontwerper Rei Kawakubo staat er wereldwijd om bekend met haar merk de 

Westerse modenorm te tarten. Dit doet ze door traditionele ideeën met betrekking tot 

kleding en hoe het zich tot het lichaam verhoudt op losse schroeven te zetten. Al met de 

naam van haar label, Comme des Garçons (zoals de jongens), wijdt Kawakubo zich aan 

precies datgene wat vrouwen traditioneel niet mogen zijn (Vinken, 2005: 100). Door het 

traditionele vrouwbeeld te ontmantelen verzet Kawakubo zich tegen in de westerse 

maatschappij ontstane noties over schoonheid en seksualiteit (Fukai, 2006: 68). Toen 

Kawakubo haar eerste show in Parijs in 1981 presenteerde, ging dan ook een golf van 

verontwaardiging door de internationale pers zoals nog geen enkele andere modeontwerper 

tot dan toen gegenereerd had (Vinken, 2005: 99).  

De beruchte handelskenmerken van Kawakubo komen wellicht het meest naar voren 

in haar collectie uit 1997 genaamd Dress Becomes Body Becomes Dress. Deze collectie bestond 

uit lange, nauwaansluitende jurken in een kleurrijk palet (afb. 19-22). De kledingstukken zijn 

gemaakt van dubbele lagen rekbaar nylon met daartussen verstevigingen gevuld met dons, 

die zo zorgen voor een onregelmatig oppervlak dat getekend wordt door bulten. Deze bulten 

op onverwachte locaties, zoals asymmetrisch over de rug, diagonaal over een heup, midden 

op de billen, of die in grillige kronkels over de torso lopen om half-bustes, verhoogde nekken 

of prominente ruggen te vormen (Evans, 2003: 268), zorgen voor vervreemdende vormen en 

tornen zo aan gestandaardiseerde ideeën die mensen hebben over het lichaam. De 

museumcurator Richard Martin beschreef Dress Becomes Body Becomes Dress dan ook als 

‘perturbed beauty’, ofwel verstoorde schoonheid (Quinn, 2002: 143). Kawakubo’s creaties 

zijn op deze manier te duiden als een verstoring, een afwijking van de standaard.   

Ik zal mijn analyse beginnen door te denken vanuit dit afwijkende beeld en aantonen 

hoe met de Deleuzeaanse Vouw een verfrissende blik kan worden geworpen op de Ander en 

de verhouding met het buiten die Kawakubo toont. Hiervoor zal ik ten eerste aan de slag 

gaan met de vraag hoe Kawakubo een nieuwe verhouding tot deze Ander toont. Vervolgens 

zal ik gebruik maken van drie begrippen uit de Deleuzeaanse terminologie die me zullen 

helpen deze Ander beter te duiden: het minotoritair-worden, het monster-worden en het 

lichaam-zonder-organen.  

 

Differentie als vouw van identiteit 

De ander, het verschil, of differentie, vormt, net als in de rest van Deleuze’s oeuvre, een 

kernthema van de Vouw. Differentie wordt in het dagelijks denken meestal gedefinieerd als 

de relatie tussen één ding en een ander. Differentie betreft op deze manier een relatie tussen 

‘already identifiable things’ (Colebrook, 2002: 5). Dit veronderstelt dat een subject of object 

een vaste identiteit heeft, waarop het verschil geen invloed heeft. Om mezelf als voorbeeld te 

nemen, ik blijf een vrouw, zelfs als alle mannen morgen van de aarde verdwenen zouden 

zijn: ‘men are men, women are women, and from these identities we can then think about all 

the specific difference between them’ (Colebrook, 2002: 6).  

Kawakubo laat echter een differentie zien die niet met deze manier van denken te 

vangen is. De ‘lumps en bumps’ van Dress Becomes Body Becomes Dress tonen weliswaar een 

afwijkende vorm van het standaard lichaam: de traditionele smalle taille, platte buik en de 

welvingen van de heupen, billen en borstpartij worden namelijk verstoord en soms zelfs 

geabsorbeerd door de kussens. Maar hiermee verlaat Kawakubo echter niet specifiek het 

standaard lichaam. Ze ontkent deze maatstaven van het vrouwelijk lichaam niet, noch zet ze 

zich er nadrukkelijk tegen af: ‘This is not a collection which engages tyrannically with 
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fashion, and its requirements that the body be honed, exercised, produced’ (Evans, 2002). 

Hierdoor dienen de kussens niet om de standaarden te verbergen of compleet te veranderen, 

maar co-existeren eerder met het standaardlichaam, zodat er een geheel nieuw beeld ontstaat 

dat niet meer goed te duiden valt: ‘It is hard to find the words to describe the effect of these 

down pads under sheer dresses: words fail perhaps it is because the dresses do not engage 

with the everyday language of the fashion body’ (Ibidem). Er is in Dress Becomes Body 

Becomes Dress dus geen differentie in de traditionele betekenis te vinden, omdat er geen twee 

duidelijke identiteiten meer gevormd worden waartussen differentie de relatie vormt, maar 

er een onidentificeerbare nieuwe vorm van identiteit wordt getoond. 

De nieuwe vorm van identiteit die uit Dress Becomes Body Becomes Dress naar voren 

treedt, is echter wel te duiden met Deleuze’s conceptualisering van differentie dat hij in Le Pli 

tegenover het traditionele denken stelt. Zijn redenatie begint met het gegeven dat hij 

identiteit als een continuüm van oneindig kleine vouwen beschouwt: ‘Een lichaam is […] 

altijd een verdere differentiatie van al voorgevormde of voorgevouwen materie (plica ex 

plica)’ (Van Tuinen, in: Romein, Schulenberg & Van Tuinen, 2009: 164). Dit betekent dat iets 

reeds impliciet aanwezig is en zich ontvouwt als verdere differentiatie van een 

oorspronkelijk potentieel, zodat de binaire oppositie van het zijn versus niet-zijn verandert in 

een oneindig wordingsproces. Identiteit blijkt hierbij dan dus niet gelijk te staan aan unieke 

individualiteit: ‘Als ieder organisme hierbij toch een onherleidbare individualiteit behoudt, 

dan is het slechts het gevolg van een unieke manier van vouwen waardoor een levensvorm 

[..] zich in de materie uitdrukt’ (Ibidem). Hiermee raakt de ondefinieerbare vorm die 

Kawakubo toont aan het model van oneindig kleine vouwen. Doordat de vorm van 

Kawakubo niet meer goed te duiden valt, worden de radicale begrenzingen tussen 

verschillende (lichaams)vormen ter discussie gesteld. Hierdoor zijn de ontwerpen van Dress 

Becomes Body Becomes Dress te duiden als slechts vouwen van dezelfde materie, in plaats van 

volslagen andere (lichaams)vormen.  

Door identiteit op te vatten als een oneindig vouwen, veronderstelt Deleuze eveneens 

een andere conceptualisering van differentie: ‘it is not that we have a world of things, 

already objectified and identical, and that difference merely relates one thing to another’ 

(Colebrook, 2002 82). Deleuze beschouwt differentie dus niet als een 

onderscheidingsprincipe tussen identiteiten, maar iets dat per definitie ten grondslag ligt aan 

identiteit. Ofwel, zoals ik het graag zou willen benoemen, differentie als een vouw van 

identiteit: ‘That identity not be first, that it exists as a principle but as a second principle [..] 

revolves around the Different […] the possibility of difference having its own concept, rather 

than being maintained under the domination of a concept in general already understood as 

identical’ (Deleuze, 1994/1968: 41).  

De vorm van verschil die het werk van Kawakubo laat zien, markeert het denken dat 

Deleuze in Le Pli ontwikkelt, een scharnierpunt tussen het identiteitsdenken en 

differentiedenken. Identiteit staat altijd onder één verzamelbegrip of concept, dat in de 

singuliere dingen die het verenigt elk onderling verschil (differentie) uitwist. Het 

differentiële denken erkent daarentegen weliswaar dat bepaalde zaken soms onderlinge 

overeenkomsten vertonen, maar brengt deze hoogstens bij elkaar in een ‘open verzameling 

met zekere familietrekken’ (Groot, 2009: 117). Doordat Kawakubo niet zozeer de nadruk legt 

op een specifieke identiteit of een duidelijk verschil maakt tussen de verschillende soorten 

vormen die ze creëert met behulp van de kussens, stelt ze als het ware het verschil, of het 

Andere centraal en boven de vaste identiteit, of dat nu de standaardvorm is of de afwijking 

ervan. Of zoals de bekende designcriticus Deyan Sudjic stelt met betrekking tot haar werk: 
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‘her creations neither draw attention to the form of the body, nor try to make the body 

conform to a preconceived shape; instead, the texture, layering and form of the clothes are 

regarded as objects of interests in themselves’ (Sudjic, 1990, in: Loscialpo: 2010: 6).    

Nu duidelijk is geworden dat Kawakubo de afwijking van de standaard, de Ander, 

tot centraal onderdeel van identiteit heeft gemaakt, zal ik onderzoeken wat het naar binnen 

vouwen van deze differentie voor consequenties heeft voor de notie van identiteit en hoe 

deze nieuwe identiteit-als-Ander te duiden is. 

 

Anders worden, minoritair worden 

Met deze nieuwe differentie, differentie als een vouw van identiteit, verschijnt er een actieve 

conceptualisering van verschil, in plaats van een passieve vorm. Dit is een verschil dat 

subjecten of objecten differentieert: ‘It is an active difference that differentiates things, that 

allows recognisable and repeatable identities to emerge’ (Colebrook, 2002: 82). Door de 

ontmoeting met de ander, door het leggen van een relatie, worden objecten opnieuw 

geïdentificeerd. Dit verschil is productief, het produceert identiteiten. Hierdoor is differentie 

als vouw niet zozeer iets dat differentieert tussen verschillende identiteiten (een zijn en een 

niet-zijn), maar iets dat produceert, eindeloos vouwt en hervouwt. Hiermee betoogt Deleuze 

dat het Andere, het differentieproces altijd een anders-worden is.  

Als het gaat om het anders-worden bevinden we ons op het micro-politieke plateau, 

een niveau waar wordingsprocessen en mogelijkheid tot transformatie gesitueerd worden 

(Smelik, 2003). Dit micro-politieke niveau zet Deleuze tegenover het transcendentale niveau 

van het zijn, iets dat hij het macro-politieke niveau noemt. Zoals al eerder beargumenteerd in 

Tailors Dummy zet Deleuze met het concept van de Vouw zich tegen dit niveau af: ‘What is 

implicated in a fold […] is not only explicated but also, in a process of becoming-other, involves 

complication, expressed as “a set of intensities” that is, a new level of organization in a 

complex living system. At this level there is neither a room for the old set of values, nor are 

eternal ones stored there’ (Semetsky, 2003: 218). Het andere is een proces, bevat een potentie 

tot voortdurende transformatie. De filmtheoretica Elena Del Rio stelt het macro-niveau dan 

ook gelijk met semiotiek en biopolitiek, ofwel het niveau van het representatiedenken, terwijl 

het zogenaamde moleculaire plateau het veld van performance vormt (Del Rio, 2008: 16). De 

ontwerpen van Dress Becomes Body Becomes Dress zijn duidelijk afwijkend, anders van het 

standaardlichaam, maar lijken tegelijk ook nog in het proces van het anders-worden te zitten 

doordat ze geen eenduidige vorm laten zien. Hierdoor komt de nadruk te liggen op de 

procesmatige kant van het anders-worden en is Kawakubo’s collectie te beschouwen als een 

performance van een identiteit in wording.  

Tegenover het macro-politieke niveau, dat gelijk te stellen is met het transcendentale 

niveau en dat identiteit opdeelt in (binaire) opposities en dominante codes en de afwijkingen 

ervan, staat het micro-politieke niveau, het andere. Deleuze verwoordt deze twee niveaus 

dan ook wel als enerzijds de macht van constanten (pouvoir) en een macht van variabelen 

(puissance). Het micro-politieke niveau is dan ook een potentieel (puissance), creatief en 

constant in wording (Parr, 2005: 164/165). Een majoriteit presenteert zichzelf altijd als een 

representatie van de mens(heid). Een minoriteit ziet zichzelf niet als de expressie van de 

mensheid, maar als de creatie van nieuwe mensen, ‘mensen in wording’(Colebrook, 2002: 

63). Hoewel Le Pli het macro-politieke en het micro-politieke niveau als vouwen van dezelfde 

werkelijkheid ziet, pleit Deleuze toch vooral voor de ‘marginale of ongebonden monaden die 

in een specifieke assemblage het minst aan het functioneren van het lichaam van de 

dominante monade bijdragen en dus het makkelijkst aan relaties van overheersing 
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ontsnappen. Dat zijn de moleculaire intensiteiten, die een organisch gedefinieerd aggregaat 

in contact brengen met nieuwe substantiële ketens’ (Van Tuinen, 2009: 173). Doordat 

Kawakubo zich in haar ontwerpen afzet tegen het traditionele beeld van het 

vrouwenlichaam, komt ze in verzet tegen het macro-politieke niveau. Ze verlaat het 

standaardbeeld van het lichaam en toont zo dat er alternatieven mogelijk zijn. Hiermee raakt 

ze de kern van het Deleuzeaanse anders-worden: ‘Deleuze affirms the possibilities of 

becoming something else, beyond the avenues, relations, values and meanings that seem to 

be laid out for us [..]’ (Sotirin, 2005: 99). Belangrijker is echter, dat in haar afwijking van dit 

macro-niveau ze nieuwe identiteiten produceert die niet direct te duiden zijn, waardoor ze 

de mogelijkheden tot transformatie opent en zo een proces van minoritair-worden toont.  

Deleuze stelt dus dat transformatie, het Anders-worden, een proces van minoritair-

worden is. Cultuurwetenschapper Anneke Smelik legt dit uit met de stelling dat worden een 

beweging van ontidentificatie is die plaatsvindt in een ontmoeting met een ander. Zo is er 

sprake van een voortdurend verzet tegen de eigen identiteit (Smelik, 2003). Door de 

onidentificeerbare identiteiten die Kawakubo produceert, verzet ze zich echter niet alleen 

tegen de eigen identiteit, maar überhaupt tegen een vaste vorm van identiteit. Haar 

lichaamsvormen zijn ondefinieerbaar en daarmee eigenlijk nog in transformatie. Zo zijn 

Kawakubo’s ontwerpen te interpreteren als het minoritair-worden waarmee iemand tegelijk 

‘niemand en iedereen’  wordt (Smelik, 2003). Hiermee zijn haar ontwerpen te plaatsen in de 

zogenaamde ‘tussen-ruimte’ van de Vouw, de ruimte waarin de identiteiten nog niet geduid 

zijn en waarin transformatie plaatsvindt: ‘It’s because the Fold is always between two folds, 

and because the between-two-folds seems to move about everywhere’ (Deleuze, 2006/1993: 

14). Doordat Kawakubo’s ontwerpen zich in het gebied van het anders-worden bevinden en 

zo alternatieve mogelijkheden tonen, bieden ze het gegeven van identiteit in een 

multipliciteit van oneindig veel mogelijke (lichaams)vormen. In dit breken van de ‘I’ streep 

van het ‘Ik’ maakt ze identiteit tot iets vloeibaars, iets dat kan verschuiven buiten de 

standaardgrenzen en zich zelfs op de grens van identiteiten kan begeven. Hierdoor tonen de 

ontwerpen van Dress Becomes Body Becomes Dress de ‘oneindige’ mogelijkheid tot het 

afwijken van de standaard, het minoritair-worden, dat in Kawakubo’s ontwerpen zelfs 

lichaamsvormen oplevert die verder reiken dan de menselijke maten:  ‘Deleuze affirms the 

possibilities of becoming something else, beyond the avenues, relations, values and 

meanings that seem to be laid out for us by our biological make-up, our evolutionary 

heritages, our historical/political/familial allegiances, and the social and cultural structures of 

civilized living’ (Sotirin, in: Stivale, 2005: 99).  

Nu duidelijk is geworden dat de identiteit-als-ander ook mogelijkheden biedt tot 

anders-worden, wil ik me graag richten op de traditionele rol van de Ander, waarin het 

slechts als negatieve afwijking van de standaard wordt gezien en wil ik bevragen hoe 

Kawakubo’s creaties niet alleen een nieuwe rol aan de Ander toedichten, maar ook een 

nieuwe verhouding tot deze Ander bewerkstellingen. Hiertoe vervolg ik mijn analyse van de 

Ander met de benaming die het vaak opgeplakt krijgt: het monster.  
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        Afb. 19-22: Dress Becomes Body Becomes Dress modeshow 
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Monster worden 

Dress Becomes Body Becomes Dress kwam Kawakubo op een reeks negatieve commentaren te 

staan. De collectie werd gehekeld door de pers die deze belachelijk maakte met sneren als: 

‘Lumps – The name says it all’ en ‘Does she mean tumors?’ en vaak refereerde naar het 

welbekende hoofdpersonage Quasimodo uit het 19de eeuwse verhaal van Victor Hugo. 

Eveneens pikant is dat volgens de geruchten zelfs de verkopers van de Comme-winkel uit 

New York onderling de ontwerpen ‘tumor pieces’ noemden (Quinn, 2002: 143).  

Door het verlaten van de traditionele vrouwelijke vormen en de vervreemdende, 

groteske lichaamsvormen die hierop ontstaan, bewegen de identiteiten van Dress Becomes 

Body Becomes Dress, zoals blijkt uit bovenstaande berichten, zich richting onmenselijkheid, 

naar monsters. In het dagelijkse taalgebruik wordt monster gebruikt als aanduiding van een 

‘afschuwelijk, angstaanjagend wezen’ of ‘mens met een wanstaltig voorkomen’ (Van Dale, 

2010). Filosofe en Deleuzekenner Rosi Braidotti definieert monsters dan ook als ‘human 

beings who are born with congenital malformations of their bodily organism’ 

(Braidotti, 1994: 77). Monsters zijn zo ‘de incarnatie van een “verschil” van de menselijke 

norm’ (Braidotti, 2004: 33).  

Braidotti beargumenteert in haar boek Metamorphoses. Towards a Materialist Theory of 

Becoming (2002) dat er in de postindustriële cultuur een enorme toename is van verschillende 

‘anderen’ en in het bijzonder van ‘teratological or monstrous others’ (Braidotti, 2002: 175). 

Dit wekt wellicht de suggestie dat deze monstreuze anderen buiten ons gesitueerd zijn. 

Kawakubo toont echter een Ander die niet buiten ons staat, maar al in onszelf gevouwen is. 

Door de vermenging van de monsterlijke, groteske vormen, met het ‘normale’ 

vrouwenlichaam, waarbij de grenzen tussen de verschillende vormen niet meer goed te 

duiden zijn, toont Kawakubo een lichaam dat ‘not human, neither inhuman’ is (Evans, 2002). 

Het Andere smelt aldus samen met onszelf, waardoor het niet meer te scheiden is: ‘No 

longer contained or morphed by its standardized and rigid representation,the body begins to 

react to the garment. It animates it and finally encompasses it’ (Loscialpo, 2010: 7). In Dress 

Becomes Body Becomes Dress  is op deze manier dan ook de Ander als vouw van het zelf te 

duiden: ‘an internalization of the outside […] It is not the emanation of an ‘I’ but something 

that places in immanence the always other [..] I do not encounter myself on the outside. I 

find the other in me’ (Deleuze, 1999/1988, p. 98).  

Dit gegeven maakt dat de modellen in de jurken als ware monsters te beschouwen 

zijn, immers: ‘The monster [..] blurs the distinction between self and other, while 

underscoring the differences that exist “within the same entity”’ (Pelletier, 2004: 204). De 

negatieve reacties van het publiek en de pers zijn wellicht dan ook te verklaren uit angst 

voor het zogenaamde abjecte, dat het monster in de huidige beeldcultuur opgeplakt heeft 

gekregen. Het abjecte is een concept afkomstig uit de theorie van de Franse filosofe Julia 

Kristeva. Kristeva verwoordt het abjecte als iets dat staat voor een vervaging tussen de 

grenzen van de binnen- en buitenkant van het lichaam. Het abjecte situeert zich tussen het 

subject en het object en staat hiermee voor een bedreiging van onder andere de lichamelijke 

grenzen van het subject: ‘What disturbs identity, system, order. What does not respect 

borders, positions, rules’ (Kristeva, 1982: 4). Doordat Kawakubo’s ontwerpen niet meer te 

duiden zijn, doordat ze onidentificeerbaar geworden zijn, begeven ze zich in het gebied van 

het abjecte en wekken ze de bijbehorende negatieve gevoelens op. Datgene wat als abject te 

duiden is, wordt dan ook maatschappelijk uitgesloten, als een taboe bezien en met een 

mengeling van angst en walging bekeken: ‘A body of difference, while being (especially in a 
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compulsory hetero normative culture) an object of fascination, is simultaneously that of 

disgust’ (MacCormack, 2004).  

De uitsluitingsprocessen die in werking zijn bij de uitstoting van het abjecte tonen dat 

de duiding als monster te beschouwen is als een performance. Men wordt namelijk slechts 

een monster in zoverre we zo benoemd worden door anderen: ‘The political nature of 

monsters seems to come directly from the acts of naming and defining (and the reasons for 

the acts), not the nature of the object named. There is no essential non-contingent thing 

named monster‘ (MacCormack, 2004). Doordat de ‘lumps’  van Dress Becomes Body Becomes 

Dress als afwijkingen naar buiten komen gestulpt, maar tegelijk ook op sommige plaatsen 

samenvallen met de natuurlijke rondingen en welvingen van het lichaam, bevraagt 

Kawakubo dan ook de grenzen van deze categorie en wat deze klasse überhaupt eigenlijk 

inhoudt. Het monster-worden blijkt een grote ambivalentie te bezitten: het monster is niet in 

een hokje te stoppen en daarom ook weer te duiden als een eeuwig ‘tussen’, de tussen- 

ruimte van de Vouw.  

Het monstreus-worden biedt zo een vluchtlijn, van de culturele norm van het 

dominante beeld van het ‘perfecte’, ‘ideale’ lichaam van de vrouw, naar de identiteit van het 

monster waar vele identiteitsvormen mogelijk zijn: ‘These monstrous representations [..] 

express the emerging subjectivities of the former minorities, thus tracing possible patterns of 

becoming’ (Braidotti, 2002: 200). Het monstreus-worden kan op deze manier dus gezien 

worden als een extremere versie van het Deleuzeaanse minoritair worden om af te bewegen 

van de norm. Volgens Braidotti geeft de zichtbare aanwezigheid van het monstreuze een 

soort ‘return of the repressed’ aan, waarmee de norm op losse schroeven wordt gezet 

(Ibidem). Deleuze pleit voor het vouwen van de buitenkant in de binnenkant en voor het 

onmenselijk-worden: ‘It is not a question of being this or that sort of human, but of becoming 

inhuman, of a universal animal becoming – not seeing yourself as some dumb animal, but 

unravelling your body’s organization, exploring this or that zone of bodily intensity, with 

everyone discovering their own particular zones, and the groups, populations and species 

that inhabit them’ (Deleuze, 1995, in: Colebrook, 2002: 85). 

 

     
Afb. 23-25 Dress Becomes Body Becomes Dress campagne 

 

Het monsterlijke in Dress becomes Body Becomes Dress is zo op te vatten als de ultieme 

Ander, datgene dat buiten de transcendentale orde, ofwel het representatiedenken staat en 

ons daarom dwingt tot Anders-denken. Het monster-worden dwingt ons tot Anders-denken 
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doordat het een andere interpretatie van het Andere toont dan doorgaans geïnterpreteerd 

wordt. Doorgaans wordt het Andere negatief afgeschilderd en slechts als afwijking van het 

normale, de standaard, beschouwd: ‘For, in the works of most of the twentieth century 

philosophers who put emphasis on the irreducibility of an outside by pointing to categories 

as the Other or Difference, it is conceived as something intrinsically violent and becomes 

endowed with an ability to destroy the entire conceptual framework that we use to interpret 

the world’ (Symons, 2006). Het Andere wordt in dergelijke interpretaties dus vooral 

beschouwd als iets destructiefs. Deleuze beziet de Ander echter als een kans tot anders-

denken, tot het afschudden van de geijkte standaardcategorieën, als iets dat ruimte vrijmaakt 

voor het tonen van categorieën buiten de standaard of de afwijking ervan: ‘As such, the 

outside shakes off its essence as something violent that cannot but end in the death of the 

subject and modifies itself into a force that becomes productive’ (Ibidem). 

Met het naar binnen vouwen van het monsterlijke keert Kawakubo hiermee dan ook 

terug naar de oude Griekse wortel van het woord monster ‘teras’: ‘both horrible and 

wonderful, object of aberration and adoration’ (Braidotti, 1994: 77). Het monster is een 

‘creature’, iets dat zowel vreemdsoortig schepsel als creatie omvat: ‘Creature’ and ‘creativity’ 

have the same etymological root; the Latin noun creatura, a creature, is ‘a thing created’ 

(Evans, 2003: 269). Hiermee zijn de ‘monsterlijke creaties’ van Dress Becomes Body Becomes 

Dress dan ook positief en vooral productief te duiden: monsters als afwijkingen van het 

normale die de kans bieden om geijkte categorieën en subjectiviteiten te doordenken en 

alternatieven te creëren.  

Kawakubo, als een moderne dr. Frankenstein, heeft met Dress Becomes Body Becomes 

Dress een laboratorium opgezet waarin ze deze oorspronkelijke betekenis van ‘creature’ viert 

door het menselijk subject te ontleden en weer opnieuw in elkaar te naaien in verschillende 

andersoortige prototypes. De Quasimodo-collectie is te beschouwen als een experiment in 

het hernemen en recreëren van de menselijke subjectiviteit. De monsterlijke connotaties van 

Dress Becomes Body Becomes Dress zijn slechts vragen naar de kijker omtrent de nieuwe 

mogelijke identiteiten die het opent: ‘what kind of a new subject, or future subject, she might 

be’ (Evans, 2003: 269). Of zoals Rosi Braidotti stelt: ‘we need to learn to think of the 

anomalous, the monstrously different not as a sign of pejoration but as the unfolding of 

virtual possibilities that point to positive alternatives for us all’ (Braidotti, 2000: 172). 

Kawakubo’s elegante ontwerpen die desondanks in de pers gekoppeld werden aan de 

negatieve duidingen monster, kanker en tumoren, tonen dat deze aanduidingen meer 

zeggen over onze omgang met de Ander en wellicht met hedendaagse angsten, dan over de 

kleren. Het is in mijn visie tijd om deze angstige omgang met het Andere te vervangen door 

een gezonde dosis nieuwsgierigheid. Om de lezer van deze scriptie dan maar meteen op de 

proef te stellen, zal ik dan nu bespreken hoe Kawakubo’s creaties de ultieme Ander, oftewel 

het lichaam-zonder-organen toont.  

 

De supervouw van het lichaam-zonder-organen  

Kawakubo stelt met de ontwerpen van Dress Becomes Body Becomes Dress de 

vanzelfsprekendheid van het lichaam aan de orde en experimenteert met alternatieve 

lichaamsvormen. In deze experimenten bevraagt ze aan haar publiek de vanzelfsprekende 

plaats van bepaalde rondingen en specifieke bulten. Waarom zou een ronding op de borst 

slechts de vorm van de buste mogen aannemen? Als deze rondingen scheef zitten, verliest 

deze dan hun schoonheid of zelfs een bepaalde status? En wat, als er nu eens geen rondingen 

op de borst zijn, maar in plaats daarvan een extra bochel op de rug? Ze laat zien dat het 
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standaardlichaam slechts een van de vormen is die het lichaam kan aannemen: ‘It seems to 

be a speculation on what else the body could be’ (Evans, 2002). Hiermee zet ze niet alleen een 

bewustwordingsproces bij haar publiek in gang, maar maakt de grenzen van het 

standaardlichaam ook weer vloeibaar, waardoor een opening komt voor het 

transformatieproces waar Deleuze zo voor pleit in zijn conceptualisering van nomadische 

identiteit. Waar, zoals besproken in hoofdstuk één, Leibniz in zijn conceptualisering van de 

vouw dit wordingsproces nog probeert in te dammen door iedere monade vast te ketenen 

aan haar ‘eigen’ organische aggregaat (de absolute onherleidbaarheid van de bovenste 

verdieping van het Barok huis tot de onderste), is Deleuzes ‘schizofrene’ worden een 

‘natuurlijk’ experiment met de ‘moleculaire organisatie van het lichaam, waarin sommige 

deeltjes of rekwisieten van het lichaam een functie krijgen, die verschilt van de functie 

voorgeschreven in de ‘molaire’ organisatie (Van Tuinen, 2009: 172). Deleuze stelt dus met de 

Vouw de vanzelfsprekendheid van het lichaam en dan met name de plaats, organisatie en 

functie van de verschillende organen aan de orde.  

Deleuze verbindt de Vouw en het wordingsproces dat de vouw behelst dan ook met 

een ander theoretisch concept uit zijn filosofie, het lichaam-zonder-organen, ofwel ‘body-

without-organs’. Het lichaam-zonder-organen moet niet worden gezien als een letterlijk 

orgaanloos lichaam, maar staat voor een denkpraktijk die de vaste organisatie van 

lichaamsdelen en organen, die in een organisme volgens een vast stramien werken,  

deterritorialiseert: ‘The Body without Organs, Deleuze explains, is not so much without 

organs as it is without organization’ (Bogue, 2003: 124). De vouw van het lichaam-zonder-

organen verzet zich op deze manier tegen de normativiteit die de organisatie van organen 

binnen een organisme bepaalt. Anneke Smelik stelt dan ook dat ‘het lichaam zonder organen 

een mogelijke vluchtlijn, een moment van verzet tegen het systeem in de vorm van 

ontterritorialisatie van het lichaam vormt’ (Smelik, 2003). Kawakubo geeft met haar nieuwe 

lichaamsvormen een andere kijk op de organisatie van het lichaam en met name op de 

plaats, het territorium van lichaamsdelen. Hiermee daagt ze de limitaties van het geijkte 

lichaam uit en toont Dress Becomes Body Becomes Dress een lichaam ‘that is not organized in 

accord with biological functions, organic forms or cultural-historical values’ (Sotirin, 2005: 

101). In de laboratorium-ruimte die de Quasimode-collectie vormt, is Kawakubo begonnen 

met een tabula rasa om opnieuw te doordenken wat subjectiviteit en lichamelijkheid 

eigenlijk inhoudt en in zou kunnen houden: ‘Kawakubo valiantly tried to re-see that body 

from another perspective, to invent it from scratch, and to envisage multiple possibilities for 

such a body’ (Evans, 2002). Dress Becomes Body Becomes Dress toont een alternatieve 

lichaamsvorm en laat zo zien dat het lichaam niet een vast gegeven is.  

Hierin gaat Kawakubo echter nog een stukje verder. Door de grenzen tussen het 

standaardlichaam en alternatieve lichaamsvormen vloeibaar te maken en te bevragen, 

worden ook de rigide grenzen tussen innerlijk en uiterlijk ‘im Frage’ gesteld. Wat valt in 

‘Dress Meets Body Meets Dress’ nog onder lichaamswelving en wat onder toevoeging? 

Kawakubo’s creaties verleggen op deze manier de relatie tussen subject en object, tussen 

lichaam en kleding en tussen menselijk vlees en de zachte kussens en maakt ook deze relaties 

tot iets ondefinieerbaars: ‘Dress meets body meets dress’ […] refers rather to a balance in 

which inner and outer are to be maintained’ (Vinken, 2005: 102). Er is sprake van een 

gelijktijdig verschijnen van binnen en buiten, van een simultane manifestatie van subject en 

object: ’In these fabulous creatures the boundaries between body and dress were blurred, 

and subject and object, or self and other, were no longer positioned as mutually exclusive 

terms’ (Evans, 2003: 269). Zo toont Kawakubo dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten, 
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maar dat er eerder sprake kan zijn van het feit dat het ene een verlengstuk, een vouw, van 

het andere is. Kawakubo presenteert kleding die als tweede huid de parameters van het 

lichaam oprekt, een fusie die de grens tussen het lichaam en het kledingstuk vloeibaar maakt 

(Fukai, 2006: 297). ‘Dress Meets Body Meets Dress’ vormt zo een ultieme ontmoeting (of 

vouw) van binnen en buiten, waarbij niet meer helder geduid kan worden waar het ene 

begint en het andere ophoudt.  

Deleuze duidt in Le Pli de vouw van het lichaam-zonder-organen als zogenaamde 

Superplooi (Surpli) die dwars door unificerende organisatievormen heen loopt en het 

interieur van individuele monaden infiltreert met en onderwerpt aan een constitutief buiten 

(Van Tuinen, 2009: 174). Filosoof Simon O’Sullivan verbindt deze ‘superfold’ met de 

superman ‘understood as that which “frees life” from within man’ (O’Sullivan, 2005: 104). De 

ontwerpen van Dress Becomes Body Becomes Body overstijgen de menselijke vorm en gaan een 

‘intermenselijkheid’ vormen, een vorm die het grensgebied vormt tussen het Andere en de 

standaardvorm. Hiermee is de kledij te duiden als Superplooi in de zin dat ze de limitaties 

en grenzen van het menselijk lichaam niet langer voor lief neemt en hierin de weg vrijmaakt 

voor een oneindige reeks andere vormen: ‘Rather, in this new kind of fold a person is 

involved in what Deleuze terms an “unlimited finity” that being a fold in which a “finite 

number of components yields a practically unlimited diversity of combinations”’(Idem: 105). 

Door de creatie van nieuwe lichaamsvormen brengt Kawakubo de definitie van een lichaam 

in beweging en opent zo een potentieel voor een hernieuwde definiëring van het lichaam die 

open blijft staan voor transformatie. De Supervouw, die zich in de ontwerpen van Dress 

Becomes Body Becomes Dress manifesteert staat aldus voor ‘disarticulation [..] experimentation 

[..] and nomadism as the movement (keep moving, even in place, never stop moving, 

motionless voyage, desubjectification)’ (Deleuze, 2004/1980: 177). Kawakubo heeft in haar 

laboratorium de Supervouw tevoorschijn getoverd en hiermee een nieuwe vorm van 

subjectiviteit uitgevonden: ‘a subjecthood which was not concerned with containing the 

body but with extending it’ (Evans, 2003: 269). De ontwerpen van Dress Becomes Body Becomes 

Dress brengen vele vragen mee die ik de loop van dit hoofdstuk heb proberen te duiden ‘Wat 

is het standaardlichaam, wat is het Andere en vooral: waar ligt hier de grens tussen?’, maar 

uiteindelijk stapt Kawakubo met behulp van de Supervouw over deze vragen heen en blijft 

er uiteindelijk nog maar één centrale vraag over: ‘Wat voor soort nieuw subject wil je zijn?’ 
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Conclusie 

De standaardiserende werking van mode is in de hedendaagse maatschappij, waarin mode 

een steeds grotere rol inneemt bij het vormen van identiteit, een thema dat bijzonder de 

aandacht verdient. Mode als drager van culturele normen en waarden kan de drager 

vastzetten in gefixeerde identiteiten met hun bijbehorende hiërarchische machtsrelaties. 

Door identiteit op te vatten als een performance die door mode uitgespeeld kan worden, kan 

deze fixerende werking van mode echter worden tegengegaan en zelfs getransformeerd 

worden tot een creatieve, producerende kracht.  

Margiela toont deze performatieve krachten in zijn Tailors Dummy, waarin hij vaste 

ideeën rondom het lichaam op scherp zet en met name de rol van de mode hierin bevraagt. 

Dit doet hij op twee manieren. Allereerst integreert hij de (invloeden van de) paspop 

letterlijk in het lichaam van het model door de vele referenties die de kleding naar de paspop 

bevat. Hierdoor wordt het biopolitieke proces van standaardisering en het voldoen hieraan 

voor het licht van de catwalk gebracht, waardoor een bewustwordingsproces bij de 

toeschouwer kan ontstaan. Op de tweede plaats maakt Margiela door het zichtbaar maken 

van de standaard, deze vaste identiteit tot een performance doordat hij hiermee de 

geconstrueerdheid ervan kan aantonen. Hiermee zet hij identiteit neer als een bepaald 

stratum. Door dit te doen bevraagt hij de standaardidentiteit die wordt gevormd door de 

vaste codes van het dominante discours en überhaupt het gegeven van een gefixeerde 

identiteit. In plaats van een vaste identiteit toont Tailors Dummy een assemblage van 

identiteit en benadrukt zo dat de verschillende identiteiten slechts vouwen zijn van hetzelfde 

immanente niveau. Hierdoor opent Margiela mogelijkheden voor het lichaam om in 

beweging te komen en te transformeren in een alternatieve identiteit. Op deze manier toont 

hij het wordingsproces waar de Vouw om draait en vormt Tailors Dummy niet slechts een 

commentaar op de manipulerende kracht van mode, maar toont het ook de scheppende 

kracht ervan.  

 Ook Kawakubo bevraagt met Dress Becomes Body Becomes Dress standaardideeën  

rondom het lichaam. Zij doet dit niet zozeer door de standaardvorm te bekritiseren, maar 

vooral de relatie tot de afwijking van die standaard, het Andere, te bevragen. Door in haar 

collectie identiteitsvormen neer te zetten waarin de grens tussen het binnen en het buiten 

vloeibaar wordt en niet meer te definiëren is, vouwt ze de afwijking naar binnen toe, 

incorporeert ze de Ander. Hiermee laat ze zien dat de Ander juist ten grondslag ligt aan 

identiteitsvorming, als een vouw van identiteit en bepleit ze een positieve houding tegenover 

het anders-worden, omdat dit mogelijkheden biedt tot transformatie, een identiteit in 

beweging.  

 Door de nieuwe identiteitsvormen die Margiela en Kawakubo tonen te duiden met de 

Deleuzeaanse Vouw, wordt duidelijk dat de performance van identiteit door middel van 

mode niet alleen de kans biedt tot een bewustingwordingsproces van en een afzetten tegen 

de standaardidentiteit, maar met name tot een ondermijning ervan door het gegeven van een 

vaste identiteit te verwerpen. Door deze omvorming van identiteit tot een performance 

wordt het podium pas echt vrij gemaakt voor een spel met verschillende 

identiteitsmogelijkheden en kan er ware transformatie gaan plaatsvinden. 
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Hervouwen - Ruimte en Tijd 
 

Inleiding 

In hoofdstuk één heb ik onderzocht hoe de relatie met identiteit in de huidige maatschappij 

is veranderd in een performance en hoe mode als rekwisiet kan dienen bij een dergelijk spel 

met identiteit. Om de mogelijkheden te onderzoeken die deze performance door middel van 

mode voor identiteit kan bieden, heb ik vervolgens het theoretisch kader van de 

Deleuzeaanse Vouw voorgesteld. In hoofdstuk twee werd vervolgens duidelijk door 

analysering met behulp van dit onderzoekskader, dat de performance van identiteit door 

middel van mode verder reikt dan het aantonen van de constructiviteit van een vaste 

identiteit. Het vormt een ondermijning van de traditionele opvatting van identiteit, 

waardoor er nieuwe wegen in kunnen worden geslagen en er mogelijkheid tot metamorfose 

ontstaat, waarin de speelse kant van een performance bij uitstek tot uiting kan komen. 

 In het komende hoofdstuk staan twee factoren centraal die de performance van 

subjectiviteit sterk vormen en dus ook kunnen veranderen: ruimte en tijd. Een performance 

van identiteit vindt immers niet geïsoleerd plaats, maar wordt altijd uitgespeeld op een 

bepaald podium of in een bepaalde context die tenminste opgebouwd is uit tijd en ruimte. 

Waar ik het analysekader van de Vouw tot nu toe heb gebruikt om me op subjectiviteit en de 

afwijking daarvan te richten, focus ik me in het komende hoofdstuk op een meer letterlijk 

buiten, de context van tijd en ruimte.  

Het analysekader van de Vouw is hierbij van grote waarde, omdat een dergelijke 

relatie ook een wezenlijk onderdeel van dit theoretisch concept is: ‘The last question that 

Deleuze poses involves what it means to live in the world [..] time and space modify ‘the 

difference of inside and outside and of public and private’ (Conley, 2006/1993: xvi). De Vouw 

is dus niet slechts een kritiek op de traditionele conceptualisering van subjectiviteit, maar 

stelt daarbij ook dat de wereld bestaat uit meerdere vouwen, die met elkaar in verbinding 

staan en zo hun weerslag op elkaar hebben: ‘There is a variety of modalities of folds - from 

the fold of our material selves, our bodies - to the folding of time, or simply memory. Indeed 

subjectivity might be understood as precisely a topology of these different kinds of folds’ 

(O’Sullivan, 2005: 103). Wat met het analysekader van de Vouw dus des te meer uitgetekend 

wordt, is hoezeer de performance van subjectiviteit opgebouwd is uit de factoren van ruimte 

en tijd. Het is dan ook uiterst zinvol om performances in mode, waarin dergelijke factoren 

centraal staan, te analyseren. 

Hiertoe zal ik het ontwerp Remote Control Dress van Hussein Chalayan en de collectie 

Collection Zero van Martin Margiela analyseren. Ik zal eerst beargumenteren hoe deze 

ontwerpen als een performance aan te merken zijn en wat voor effect dit heeft op het soort 

subjectiviteit die ze laten zien. Hierbij staat de performance van respectievelijk een nieuwe 

spatiële en temporele dynamiek centraal. Tot slot zal ik de wisselwerking tussen de nieuw 

verschenen subjectiviteit en haar omgeving onderzoeken, waarbij ik ervan uitga dat een 

performance van vloeibare identiteit ook een vloeibaarheid in ruimte en tijd zal veroorzaken.  
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Hussein Chalayan - Remote  Control  Dress/  Before  Minus  Now (2000) 

De Turks-Cyprische ontwerper Hussein Chalayan wordt door vele critici bestempeld als één 

van de meest invloedrijke modeontwerpers van deze tijd. In zijn veelal conceptuele 

ontwerpen maakt hij vaak gebruik van (voor mode) revolutionaire technologie om zo de 

vorm en functie van kleding te onderzoeken. Met inspiratiebronnen uit de architectuur en de 

vliegtuigbouwkunde, is het niet verwonderlijk dat zijn ontwerpen veelal draaien om het 

analyseren en het oprekken van de relatie van het lichaam tot de ruimte eromheen: ‘Hussein 

Chalayan approaches the body as a site of exploration, investigating its physical and 

metaphorical relationship to the world around it’ (Quinn, 2002: 50). Chalayan beschouwt 

identiteit, mode en ruimte als radertjes in eenzelfde systeem, ‘components of a modular 

environmental system where garments relate to larger architectural principles’ (Quinn, 2002: 

28). Om deze nieuwe relatie met ruimte te onderzoeken brengt hij het lichaam in contact met 

technologie, waardoor hij de traditionele grenzen tussen de binnen- en buitenkant 

openbreekt om zo vrijelijk te kunnen experimenteren met de mogelijkheden die dat voor 

hem opent.  

 Deze kenmerken van Chalayans ontwerpstijl komen bij uitstek naar voren in een 

ontwerp uit de collectie Before Minus Now, de zogenaamde Remote Control Dress. Dit ontwerp 

bestaat uit glasvezel en kan in beweging worden gebracht door een draadloze 

afstandsbediening. In voor de drager oncontroleerbare bewegingen komt het thema van de 

collectie naar voren: het gebruik van ‘intangible  forces  such  as  gravity,  radio waves, 

weather  forces  etc.  to  create  the  form’ (Reinhardt, 2005: 33). Remote Control Dress 

‘expresses  the  relationship  of  these  forces  to  the  body’ (Idem: 34). Het thema van Remote 

Control Dress kan daarom beschreven worden als de relatie tussen identiteit en ruimte. 

 Ik zal deze spatiële dynamiek onderzoeken door allereerst te bevragen hoe Remote 

Control Dress als een performance te duiden is en wat voor gevolgen dit heeft voor de 

identiteit die uit Chalayans creatie naar voren treedt. Mijn analyse van de performance van 

Remote Control Dress begin ik door de meest in het oog springende eigenschap van het 

ontwerp te bespreken, de integratie van technologie, en op welke manier de constructie van 

identiteit hierdoor wordt beïnvloed. Vervolgens zal ik mijn aandacht van de formele 

kenmerken van het ontwerp verleggen naar de thematiek die met de technologie aangetoond 

wordt: de relatie tussen identiteit en ruimte. Ik bevraag hierbij op welke manier deze afwijkt 

van traditionele denkwijzen omtrent ruimte en stel de Deleuzeaanse Vouw voor als 

analysekader om te onderzoeken hoe de relatie tussen identiteit en ruimte, die Chalayan 

voorstelt met Remote Control Dress, de notie van identiteit beïnvloedt.  Ik zal me echter niet 

alleen richten op hoe de spatiële dynamiek subjectiviteit transformeert, maar ook op de 

relatie van identiteit tot ruimte zelf. Tot slot bekijk ik de conceptualisering van de ruimte die 

in Chalayans ontwerp verschijnt en bevraag ik hoe deze verandert met de transformatie van 

identiteit. 

  

Machine-mens 

Remote Control Dress is gebaseerd op een eerdere collectie van Chalayan, de Aeroplane Dresses 

Serie, waarin technologie vanuit de vliegtuigbouwkunde, verwerkt is in de vorm en esthetiek 

van de ontwerpen (Quinn, 2002: 30). Ook in de Remote Control Dress is gebruik gemaakt van 

eenzelfde soort technologie, waardoor gestroomlijnde, gladde, strakke en harde panelen, 

geconstrueerd uit glasvezel, het ontwerp kenmerken (Quinn, 2002: 30). In plaats van een 

vloeiende vorm die meebeweegt met het lichaam, lijkt de Remote Control Dress als 

getechnologiseerd harnas zo eerder een ‘kind of Cartesian machine, or container for the 
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person’ (Evans, 2003: 274) oftewel een harde grens tussen het lichaam en haar omgeving te 

vormen en het lichaam af te sluiten in plaats van in relatie te stellen met de ruimte om haar 

heen. Zo op het eerste gezicht lijkt het dan ook moeilijk om dit harde schild als tweede huid, 

als performance van identiteit, op te kunnen vatten. 

Chalayan breekt dit harnas echter op een aantal manieren open. Allereerst door de 

beweeglijkheid van het ontwerp die door de technologie bereikt kan worden: door middel 

van een afstandsbediening kunnen de verschillende panelen in beweging worden gezet. 

Hierdoor refereert het ontwerp op een tweetal manieren terug naar de 

vliegtuigbouwtechniek die erin verwerkt is. Allereerst op formele wijze: als de panelen 

omhoog komen doen ze denken aan de vleugels of de staart van een vliegtuig. Om die reden 

ligt de nadruk op de machinale kant van het ontwerp, de technologie die is gebruikt en die 

het menselijke lichaam van het model verhult. Bovendien werkt deze vliegtuigvergelijking 

verder in het gebruik van de afstandsbediening die verwijst naar een modelvliegtuigje. Dit 

beeld werd opgeroepen en verder benadrukt in de presentatie van de collectie. Zowel de 

uitnodiging als de presentatie van Remote Control Dress op de catwalk bevatte een jongetje, 

gekleed in een fel geel T-shirt met een grote zwarte afstandsbediening in zijn handen, 

waarmee hij de illusie wekte de jurk in beweging te kunnen zetten. Door deze 

beweeglijkheid die de kern van het ontwerp vormt, worden al associaties gelegd met het 

performen of construeren van identiteit, in plaats van een vaste authentieke identiteit: ‘The 

plane technology was about engineering, and suggested that perhaps it is not only the dress 

but also the self that can be engineered, fine-tuned, technologically adjusted and played 

with’ (Evans, 2003: 281). 

Door het in beweging brengen van de harde panelen aan de zij- en achterkant komt 

op de tweede plaats rozekleurige tule tevoorschijn, die een scherp contrast vormt met de 

harde buitenkant van het ontwerp. In de roze tule die organisch aandoet, wordt een andere 

kant van Remote Control Dress benadrukt: de zachte natuurlijke menselijke kant. Het lichaam 

wordt niet langer meer verhuld door de harde buitenkant: met het verschijnen van het 

zachte materiaal van de roze tule verschijnt ook het organische menselijke lichaam onder de 

harde panelen.  

 
           Afb. 26 Remote Control Dress modeshow 



 55 

Het beeld van de harde technologische machine wordt zo plots ambivalent gemaakt: 

de omhoogkomende panelen doen niet slechts meer aan een opstijgend vliegtuig denken, 

maar roepen door de roze tule eveneens de associatie op van een sierlijke zwaan die haar 

vleugels uitspreidt. Deze ambivalentie is bewust gecreëerd door Chalayan, die zelf ook de 

verbinding met de zwaan legt in de uitnodiging voor de presentatie van de collectie, waarin 

hij het beeld van een zwaan in het water, ogenschijnlijk bestuurd door het jongetje met de 

radiografische afstandsbediening, gebruikt. Door het jongetje met de afstandsbediening de 

macht te geven over zowel de machine-achtige vorm als de natuurlijke vorm die Remote 

Control Dress behelst, worden deze kanten van het ontwerp met elkaar in verband gebracht: 

‘The absurdity of his being able to control a jumbo jet, a swan or a living woman suggested 

some equivalence between all three, which evoked an uneasy relation of nature, technology 

and alienation’(Evans, 2003: 273). Deze ambivalentie van Remote Control Dress wordt nog 

verder versterkt doordat de façadeachtige structuur van de jurk weliswaar een hard schild 

rond het lichaam vormt en op deze manier het lichaam verhult, maar dat de associatie van 

een menselijke vorm ook wordt opgeroepen als de panelen gesloten blijven, doordat de 

panelen niet recht naar beneden lopen, maar het typische vrouwelijke zandloper figuur 

creëren, door naar binnen te lopen bij de taille en verder uit te waaieren bij de heupen.  

In plaats van het contrast tussen hard-zacht, technologie-natuur of machine-mens te 

benadrukken, creëert Chalayan zo een beeld, waarin deze identiteiten naast elkaar kunnen 

bestaan. Hij creëert een assemblagevorm, waarin de verschillende kenmerken van de 

machine-vorm gelijktijdig bestaan naast de menselijke vorm en schept zo een multipliciteit 

van identiteit. Tevens toont hij hiermee de constructiviteit van deze twee vaste 

identiteitsvormen. Hierdoor is Remote Control Dress ondanks de eerste aarzeling bij de eerste 

indruk om het harde schild als tweede huid op te vatten, alsnog te karakteriseren als een 

performance van identiteit.  

Tevens bedeelt Chalayan in deze performance van identiteit een andere rol aan 

technologie toe. De technologie heeft in Remote Control Dress zo niet meer de rol van de 

Ander, of van het Buiten, maar vormt een Deleuzeaanse Vouw doordat het naast en 

gelijktijdig met de menselijke vorm bestaat. Het menselijk lichaam vormt geen 

onverbiddelijke grens die technologie uitsluit en het hoogstens de rol van extern werktuig 

geeft, noch vormt de technologie een omhulsel van het lichaam waardoor het opgesloten 

wordt als in een harnas. In Remote Control Dress beginnen de grenzen van de twee 

identiteiten die traditioneel binaire opposities van elkaar vormen, machine-mens, te 

vervagen en komt een assemblage-identiteit naar voren, waarin het binnen (mens) en het 

buiten (machine) in elkaar overlopen. Hierdoor is deze performance van identiteit die 

getekend wordt door multipliciteit en een vervaging van de grenzen tussen binnen en 

buiten, te karakteriseren als een Deleuzeaanse Vouw. Of in de woorden van Slavoj Žižek: 

‘what we get here is not the relationship of a metaphor (the old boring topic of “machines 

replacing humans”) but that of metamorphosis, of the “becoming-machine”’ (Žižek, 2004: 16).  

Deze onstabiliteit van de huid als begrenzing voor technologie komt bij uitstek naar 

voren in het wereldberoemde essay van de feministe Donna Haraway ‘Cyborg Manifesto 

(1991), waarin ze de figuur van de cyborg naar voren schuift als de belichaming van de 

ineenstorting van de huid als absolute begrenzing, waardoor menselijk vlees met dat van de 

machine samensmelt: ‘Why should bodies end at the skin, or include at best other being 

encapsulated by skin?’ (Haraway, 1991, in: Wegenstein, 2002: 257). Hoewel in veel 

besprekingen van Chalayans ontwerp deze cyborg-identiteit centraal staat en het voor de 

toeschouwer niet moeilijk zal zijn om een dergelijke interpretatie overtuigend te vinden, stelt 
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Chalayan echter dat deze referenties naar de cyborg ‘something of a side effect’ zijn 

(Chalayan in Quinn, 2002: 53). De Remote Control Dress is niet specifiek ontworpen om de 

relatie van technologie tot het lichaam te onderzoeken, maar met dit ontwerp beoogt 

Chalayan te onderzoeken ‘how the form of the garment could evolve around the body in a 

spatial relationship to it’s environment’ (Ibidem). Het ontwerp van Remote Control Dress gaat 

een stap verder dan het tonen van een performance van een meervoudige identiteit waarin 

begrenzingen tussen het binnen en buiten slechts constructies blijken te zijn. Met Remote 

Control Dress beoogt Chalayan naar mijn mening te onderzoeken welke consequenties deze 

vloeibare identiteit heeft, hoe deze vloeibaarheid zich uitstrekt naar datgene waarmee het 

lichaam in nauw contact staat, haar omgeving:  ‘If you alter the way the body comes across 

in the space around it, then the body alters everything in the space that affects it’ (Chalayan 

in Quinn, 2002: 53).  

 Hierdoor verschuift de dimensie van Remote Control Dress van de Virtual Reality van 

de cyborg naar de virtuele realiteit van de Vouw. Waar Virtual Reality volgens Elisabeth 

Grosz staat voor een ‘entirely new technology developed through the use of computers, a 

technology that can or should somehow be incorporated into the way that things work’ en 

daardoor een conceptualisering van spatiële dynamiek behelst als een ‘cyberspace, as a 

containable, separable field, entered voluntarily when one enters one’s acces code into a 

machine from which one can choose to walk away [..]’, houdt virtuele realiteit ‘an entirely 

new way of seeing, inhabiting, and designing space’ in (Grosz, 2001: 89). De Virtual Reality 

waarop wordt geduid in de cyborginterpretaties van Remote Control Dress is in de woorden 

van Slavoj Žižek ‘imitating reality, reproducing its experience in an artificial medium’ (Žižek, 

2004: 4). Hierbij draait het nog steeds om dezelfde realiteit, dezelfde ruimtelijke context waar 

we al bewust van zijn en die door de technologie wordt geïmiteerd.  

In de Remote Control Dress heeft de technologie echter een functie die verder reikt dan 

slechts de imitatie van een werkelijkheid. De technologie die Chalayan gebruikt wijst op een 

andere werkelijkheid, op een ruimtelijke context die verder reikt dan waar we ons 

gewoonlijk van bewust zijn, een realiteit die veel rijker is dan de realiteit waar we ons 

normaal gesproken van bewust zijn. Het ‘points toward a field of experience beyond (or, 

rather, beneath) the experience of constituted or percieved reality’ (idem: 5). Deze virtuele 

realiteit die Chalayan naar mijn mening eerder beoogt te onderzoeken dan de Virtual 

Reality, die in eerste instantie wellicht het meest in het oog springend is, vormt zo een 

reconceptualisering van de werkelijkheid ‘the real and the relations of embeddedness, the 

nesting or interimplication [..] of the virtual and real with each other’ (Grosz, 2001: 89). Waar 

Remote Control Dress te beschouwen is als een performance van vloeibare identiteit en door 

het vloeibaar maken van grenzen tussen binnen en buitenkant ook te duiden valt als een 

Deleuzeaanse Vouw, wil ik met behulp van het onderzoekskader van Le Pli de diepere laag 

van het ontwerp, de stap naar virtuele realiteit verder duiden. Hiertoe zal ik het concept van 

virtualiteit bespreken dat in de Vouw verscholen ligt en aantonen hoe dit voorvloeit en in 

verband staat met de meervoudige identiteit, die een vervaging van binnen en buiten beoogt.  

 

Van Virtual Reality naar Virtuele Realiteit 

Volgens Chalayan zelf is de kern van zijn werk de dialoog tussen het lichaam en de 

omgeving. Om dit te bereiken heeft hij technologie ingezet, niet zozeer om vragen op te 

roepen rondom het in contact brengen van technologie met het lichaam in een nieuwe 

machine-identiteit, maar vooral om een nieuwe spatiële dynamiek in te zetten. Deze spatiële 

dynamiek tracht hij te bereiken door het zichtbaar maken van een krachtenveld. Hierbij gaat 
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het om onzichtbare en ontastbare krachten. Dergelijke krachten, zoals zwaartekracht en 

temperatuur, zijn krachten die altijd rondom het lichaam aanwezig zijn en belangrijker, altijd 

op het lichaam inwerken. Met Remote Control Dress worden ze echter aan den lijve  

ondervonden door de beweeglijkheid van het ontwerp en dan met name door het feit dat 

deze beweeglijkheid buiten de controle van de drager ligt: ‘The dress expressed the body’s 

relationship to a lot of invisible and intangible things – gravity, weather, flight, radio waves, 

speed, etc’ (Chalayan in Quinn, 2002: 51). Hierdoor worden de onzichtbare en ontastbare 

krachten niet alleen maar zichtbaar voor de kijker in de beweging van de panelen, maar 

belangrijker nog, worden de invloeden van de krachten ervaren door de drager, die ze 

immers rechtstreeks op zijn/haar eigen lichaam voelt plaatsvinden. De drager ervaart en ziet 

zo de invloeden van de omgeving en wordt zich vooral bewust van het feit hoe zijn lichaam 

ermee in verbinding staat: ‘Part of it is to make the invisible tangible, showing that the 

invisible can transform something and say something about the relationship of the object – 

the dress in this case – between the person wearing it and the environment around it’ 

(Ibidem). In plaats van een technologische identiteit staat dan ook het idee van ‘a 

technological force between the environment and the person’ centraal (Ibidem). 

 Zoals in de cyborg-interpretatie al besproken is, zet Chalayan zijn beoogde dialoog 

tussen identiteit en omgeving in door het opheffen van de binaire opposities tussen het 

binnen (het innerlijk) en het buiten (de omgeving) waardoor hij deze voormalige twee 

niveaus tot eenzelfde niveau gelijk trekt. Zoals ik zal aantonen, is ook in de thematiek van de 

onzichtbare krachten eenzelfde vouw van het innerlijke en uiterlijke te ontdekken. Met de 

interpretatie van de technologie als krachtenveld dat het lichaam niet alleen omvat, maar 

waar het lichaam ook onderdeel van uitmaakt en dat zo een wederzijdse beïnvloeding 

veronderstelt, kan er naar mijn mening echter beter worden uitgediept, wat een dergelijke 

vouw nu daadwerkelijk voor een vloeibaarheid veronderstelt voor identiteit en hoe ver deze 

vloeibaarheid zich uitstrekt. Waar in de interpretatie van de machine-mens identiteit de 

Deleuzeaanse Vouw zich manifesteert door een multipliciteit van identiteit aan te geven in  

het gelijktijdig laten bestaan van de twee verschillende identiteiten, verschijnt er, als we het 

door Chalayan voorgestelde krachtenveld centraal stellen, een nieuwe soort multipliciteit die 

niet langer meer gebonden is aan duidelijk aanwijsbare identiteiten.  

 

      
Afb. 27-29: Remote Control Dress 
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 De onzichtbare en ontastbare krachten waar Chalayan in Remote Control Dress op 

duidt, staan in dialoog met het lichaam en zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als 

het lichaam verandert in temperatuur heeft dat invloed op haar omgeving; als de omgeving 

verandert in snelheid heeft dat invloed op het lichaam etc. De relationaliteit wordt tot het 

maximum doorgetrokken als het besef doordringt bij de toeschouwer, dat door de 

technologie in Remote Control Dress het lichaam van de drager niet alleen verbonden kan 

worden aan dit specifieke ontwerp, maar ook mogelijk in relatie gezet kan worden met 

andere machines en zelfs met andere lichamen, die zich ook in een dergelijke 

getechnologiseerde staat bevinden: ‘Extending the function of a dress beyond clothing is 

central to Chalayan’s work, and the Remote Control Dress demonstrates that garments are 

capable of interaction with other humans and computerized systems distant in time and 

space’ (Quinn, 2002: 53). Waar traditionele interpretaties een monoloog, een 

eenrichtingsverkeer van deze krachten vanuit het lichaam op de omgeving veronderstellen, 

doorbreekt Chalayan deze hiërarchische orde en beschouwt hij het lichaam als onderdeel 

van hetzelfde krachtenveld als haar omgeving. Hiermee maakt hij de toeschouwer bewust 

van de onontkomelijke relationaliteit die per definitie aan subjectiviteit verbonden is, zoals 

die duidelijk is geworden uit het eerste hoofdstuk van deze scriptie.  

Wat Chalayan allereerst toont door middel van het zichtbaar maken van het 

krachtenveld is de constructiviteit van een binnen en buiten. Het binnen en buiten wordt 

gecreëerd door percepties: ‘perceptions create an inside [..] and an outside’ (Colebrook, 2002: 

53). Er kunnen echter ook andere vouwen tussen het binnen en buiten worden gecreëerd 

‘depending upon just how perception occurs’ (Ibidem). Met het zichtbaar maken van de 

onzichtbare krachten komt niet alleen de vaste scheiding tussen een binnen en buiten op 

losse schroeven te staan, maar wordt ook getoond dat deze scheiding vervangen wordt door 

een relationaliteit, waarmee het subject op allerlei manieren een relatie kan aangaan met haar 

omgeving. 

Deleuze refereert naar deze mogelijkheid voor de creatie van nieuwe relaties, de 

creatie van nieuwe werelden, als de Vouw (Idem: 54). Hij stelt hierbij dat er een 

oneindigheid aan vouwen is, een oneindigheid aan mogelijkheden om de grens tussen 

innerlijk en uiterlijk neer te leggen. Dit komt omdat er niet twee verschillende soorten 

substanties bestaan (zoals in Remote Control Dress de onder vuur liggende binaire oppositie 

tussen lichaam en omgeving), maar dat deze twee substanties onderdeel uitmaken van 

hetzelfde krachtenveld, iets dat Deleuze aanduidt met de term virtualiteit: ‘There are not two 

types of being (inert matter and representing subjects). There is one virtual whole of being 

that is given ore actualised through an infinity of perceptions’ (Ibidem). Vanuit dit virtuele 

geheel worden bepaalde subjecten of objecten gevouwen, ofwel geactualiseerd, en ‘each 

event of actualisation creates an inside and an outside’ (Idem: 53). Met het conceptduo van 

virtualiteit/actualiteit weet Deleuze zo verder te reiken dan identiteit, als hij stelt dat er geen 

subjecten zijn die percepties hebben, maar dat er slechts ‘an impersonal plane of perceptions 

from which subjects are folded’ is (Deleuze, 2006/1993: 23).  

Door het krachtenveld, dat zich normaal gesproken om ons heen en in ons bevindt, 

zichtbaar te maken, laat Chalayan een bewustwordingsproces bij de toeschouwer in gang 

treden. Waar in veel besprekingen van Remote Control Dress wordt gesproken over 

ongemakkelijke, zelfs beangstigende gevoelens, die dit ontwerp zou oproepen bij de kijker, 

doordat de technologie toch wel erg dicht op de huid komt te zitten, zou ik willen stellen dat 

deze technologie slechts een zichtbaar maken is van iets dat sowieso onvermijdelijk inherent 

is aan de subjectconditie, namelijk dat het Ik in relatie staat tot, afhankelijk is van en geheel 
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open staat voor de ruimte om zich heen. De ongemakkelijke gevoelens van de toeschouwer 

zou ik dan ook niet zozeer willen wijten aan de beangstigende krachten van technologie, 

maar vooral aan het beeld van subjectiviteit dat Chalayan in Remote Control Dress neerzet: 

met behulp van Virtual Reality wordt de virtuele realiteit van de Vouw getoond, het niveau 

waar de vaste vorm van het subject verandert in een onvoorspelbaar krachtenveld.  

 

Van Form naar Force 

Door de nadruk te leggen op de onvermijdelijke relationaliteit die bestaat tussen de 

verschillende omgevingskrachten en het lichaam, breekt Chalayan de traditionele 

conceptualisering van het subject open, wat hij letterlijk verbeeldt door het harde afgesloten 

harnas open te laten schuiven en zo de organische binnenkant in direct contact met het 

buiten te laten treden. Het beeld van het Ik dat hier geschetst wordt, vormt wederom een 

multipliciteit, namelijk een klein radertje in een immens krachtenveld, waar krachten vanuit 

het ik vrijelijk uitgewisseld worden met krachten vanuit de omgeving. Het is zo terecht 

gekomen in het woeste veld van virtualiteit dat de Deleuzeaanse Vouw behelst.  

 Net als het gegeven van multipliciteit, dat voortkomt uit de Vouw en dat ik al 

uitvoerig heb behandeld in voorgaande casussen, vervangt ook virtualiteit het niveau van 

het zijn door een niveau van worden, of zoals Deleuze het in relatie tot virtualiteit vaak 

aanduidt: een niveau van potentie. Hiertoe stelt Deleuze dat er in plaats van in ‘form’ (vorm) 

in ‘force’ (krachten) gedacht moet worden, iets dat ook duidelijk naar voren komt in Remote 

Control Dress. Chalayan verlaat door de beweeglijkheid van de panelen al overduidelijk één 

vaste vorm. De ware transformatie van ‘form’ naar ‘force’ zit hem uiteraard niet zozeer op 

dit formele niveau, als wel op het niveau van de thematiek die Chalayan aan de toeschouwer 

probeert duidelijk te maken met deze bewegende panelen, het openbreken van zijn 

materiaal. Namelijk dat het subject ook opengebroken is (misschien zelfs verdwenen is) en 

tot een krachtenveld geworden is. Het meervoudige subject dat in constante uitwisseling met 

zijn omgeving staat, zoals dat naar voren komt in Remote Control Dress, is volgens Constantin 

Boundras dan ook voorwaarde voor deze overgang van form naar force: ‘This is because 

force exists only in the plural – in the differential relation between forces’ (Boundras, 2005: 

192).  

Volgens Simon O’Sullivan is het precies in deze overgang van form naar force, dat 

het verschil tussen Deleuze’s notie van virtualiteit en het meer gangbare gebruik van de term 

voor technologische discourses als virtual reality, cybertheorie het meest duidelijk naar 

voren komt: ‘In these latter places and spaces the virtual is understood as a property of 

matter, albeit matter interpenetrated by information. With Deleuze, however, the virtual 

differs in kind from the actual. It is not ‘of’ matter but ‘of’ spirit’ ( O’Sullivan, 2006: 104). Uit 

het veld van virtualiteit worden subjecten en objecten geactualiseerd door het proces van 

vouwen en hervouwen. Belangrijk hierbij is te beseffen dat virtualiteit, actualiteit en het 

proces van vouwen niet te scheiden zijn: ‘Deleuze claims the virtual is in the actual’  

(Boundras, 2005: 192). Zoals O‘Sullivan in voorgaand citaat stelt: in de traditionele opvatting 

van Virtual Reality wordt virtualiteit opgevat als een eigenschap van de actuele vorm. In de 

Virtuele Realiteit vormt virtualiteit ook een niet te onderscheiden onderdeel van de actuele 

vorm, doordat een vorm altijd krachten tot potentiële andere vormen bevat: ‘actualisation is 

pregnant with all the differences that the never-before-actualised virtual is capable of 

precipitating at any (and all) time(s)’ (Boundras, 2005: 192). Het proces van het vouwen en 

hervouwen vindt dus niet zozeer tussen de geactualiseerde vormen plaats, maar ligt ten 

grondslag aan een vorm. Om deze reden vervangt Deleuze de term ‘vorm’ door ‘kracht’.  
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Subjectiviteit is, zoals Remote Control Dress beoogt te verbeelden, niet een vaste vorm 

of een vaste actualisering, maar een virtueel krachtenveld, waarin het subject telkens 

opnieuw gevouwen kan worden al naar gelang de potenties die het tegenkomt: ‘This means 

that the whole of life or the totality is not given – the whole is virtual not actual [..] And this 

virtual whole is not a collection of beings, but potentials or possibilities for becoming’ 

(Colebrook, 2002: 57). Door in plaats van een vaste vorm van subjectiviteit een subject als 

krachtenveld neer te zetten, legt Chalayan naar mijn mening niet zozeer de nadruk op de 

beangstigende consequenties die dit oproept, maar vooral op de potentiële relaties die men 

hiermee kan aangaan, de nieuwe vormen van subjectiviteit die men kan opzoeken, waarvan 

één vorm al duidelijk voor het grijpen ligt in het ontwerp: de cyborgidentiteit. 

 

Van surface naar interface 

Door een conceptualisering van subjectiviteit te tonen, die opengebroken is van vorm tot 

pure kracht, van een actualisering tot een virtueel veld vol potenties, stelt Chalayan niet 

alleen de bevrijding van identiteit centraal, maar legt hij op de tweede plaats ook de nadruk 

op de relationaliteit van het subject met haar omgeving. Hierdoor breekt hij niet alleen het 

oppervlak van Remote Control Dress open naar de omgeving, hij verandert dit oppervlak ook 

nog eens in een intermediair, waarin twee systemen met elkaar communiceren: ‘a surface 

that becomes an interface’ (Reinhardt, 2005: 65). Door het subject te reduceren tot de krachten 

die ook normaal gesproken haar definiëren en haar daarmee in contact te brengen, brengt 

Chalayan het subject zoals besproken terug van het een actuele staat naar het veld van 

virtualiteit, waar oneindig veel mogelijkheden bestaan, die wel of geen onderdeel kunnen 

gaan uitmaken van de meervoudige ik.  

Remote Control Dress is onderhevig aan veranderingen die niet onder controle staan 

van de drager. Deze veranderingen zijn niet van te voren te voorzien, waardoor de drager 

geen vast gedragspatroon kan ontwikkelen om hierop te anticiperen: ‘the operative surface 

might not enable/ adapt to a limited number of presupposed situations, but reflect a 

biomorphic behaviour precisely because it can adjust to singular parameters, not complete 

sets of conditions’ (Reinhardt, 2005: 65).  De drager van Remote Control Dress kan slechts 

reageren op de krachten die op het ontwerp worden uitgeoefend: ‘The operative surface and 

constructive line redirect adaptation or camouflage, deliver biofeedback, render memory, or 

display moods’ (Ibidem). Wat Remote Control Dress niet toont, maar wat uiteraard wel 

gebeurt: op haar beurt hebben de reacties van het subject weer invloed op de 

omgevingskrachten. Hierdoor zet Chalayan niet alleen de traditionele hiërarchische 

verhouding van het subject, dat meester is over haar omgeving en zo invloed kan uitoefenen, 

op zijn kop en introduceert hij zo een nieuwe relatie tot de omgeving, maar toont hij ook nog 

eens welke implicaties een dergelijke nieuwe verhouding heeft. Deze nieuwe relatie verlangt 

niet slechts een open concept van subjectiviteit, maar met name ook een actief, wordend ik 

dat constant in wording is om te kunnen resoneren met alle virtuele mogelijkheden die er 

zijn. De performance van identiteit door middel van kleding heeft hier dan ook één heel 

duidelijke functie gekregen, namelijk communicatie. Hierdoor ‘amplifies [Chalayan] the 

potential fashion has always had to interact and communicate’ (Quinn, 2002: 54).  
 

Van striated space naar smooth space 

In de performance van vloeibare identiteit die Remote Control Dress behelst, strekt deze 

vloeibaarheid zich dus uit naar een aantal zaken. Allereerst ondermijnt het identiteit door dit 

tot een virtueel krachtenveld te maken en geeft het zo de functie van een ‘force’ in plaats van 
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een ‘form’.  Op de tweede plaats wordt in het ontwerp de relationaliteit van het lichaam tot 

de omgeving centraal gesteld en benadrukt het hiermee de interfacefunctie die kleding 

hierbij heeft. Als laatste consequentie van de performance van vloeibare identiteit zou ik 

graag willen bespreken hoe Chalayan het concept van ruimte verandert. 

 Zoals ik al eerder in de bespreking van deze casus heb aangetoond, beschouwt 

Chalayan in Remote Control Dress ruimte niet meer zozeer als een buiten, maar als iets dat 

direct in contact staat met de lichamen staat die het bevolken: een veld vol krachten en 

potenties. Waar ruimte in een traditionele opvatting dan ook wordt opgevat als een conditie 

om dingen te ordenen, een conditie die gecontroleerd kan worden door het subject dat hier 

boven en buiten staat, toont Chalayan een andere opvatting van ruimte. In het ontwerp van 

Remote Control Dress is ruimte niet zozeer ‘the setting  (real  or  logical)  in  which  things  are  

arranged,  but the  means  by which the position of things becomes possible’ Reinhardt, 

2005:50). Ruimte verandert zo van een conditie die door het subject aangepast kan worden 

en waar het zich als afgesloten eenheid doorheen kan bewegen, in een vloeibaar 

krachtenveld dat gelijktijdig bestaat met en in het subject. 

 Chalayan maakt met het vloeibaar maken van identiteit dan ook tegelijk de 

conceptualisering van ruimte vloeibaar en verandert haar van zogenaamde ‘striated space’ in 

een ‘smooth space’.  Deze smooth space wordt door O’Sullivan ook wel een nomadische 

ruimte genoemd ‘nomadic space, a space of fluidity and connectivity’ en staat tegenover de 

conceptualisering van ruimte als ‘static, or striated space, the space of numbering, of 

representation’ (O’Sullivan, 2006: 81). De nomade, ofwel de soort vloeibare subjectiviteit, die 

ontstaat in de Deleuzeaanse Vouw en die verbeeld wordt door Remote Control Dress, is in 

staat om ruimte vloeibaar te maken en om te vormen tot een dergelijke smooth space: ‘The 

nomad […] capable of creating spaces through the trajectories of the passages that move 

from one territory to another and from given striations on the surface of the world to smooth 

and intensive areas, areas that are tantamount to the folds and creases of events that vibrate 

in the body, itself a place that can be affectively spatialised in infinite ways’ (Conley, 2005: 

258).  

De ruimte die niet zozeer door, maar tegelijk met, het hervouwen van subjectiviteit in 

Remote Control Dress ontstaat, is ook vloeibaar in plaats van een vaste gefixeerde 

representatie en vereist dan ook een andere omgang hiermee. Waar ik eerder de performance 

van vloeibare identiteit heb benoemd als nomade, de Deleuzeaanse tegenhanger van de 

afgesloten vaste monadische identiteit, is de nomade ook bij uitstek het soort subjectiviteit, 

die naar voren komt in Chalayans ontwerp. Een subjectiviteit die in en met de ruimte om 

haar heen bestaat en hiermee in relatie staat op de manier waarop nomades, traditionele 

herdersvolken, met hun omgeving leven. Dergelijke nomades reizen in hun zoektocht naar 

voedsel niet van een duidelijk vertrekpunt naar een van te voren vastgesteld eindpunt, maar 

eerder ‘traveling from one indication of food to the next as the need arises’ (Tamsin, 2005: 

254). Op deze manier verandert ruimte met elke beweging van de nomade, waardoor de 

nomade zich niet zozeer in de ruimte beweegt, maar de ruimte meebeweegt met de nomade: 

‘These shifts do not occur IN space, rather they esthablish different configurations of nomad 

and vegetation and landscape that unfold AS the smooth space of the search for food’ 

(Ibidem). Op een dergelijke manier verbeeld, staat de nomade dan ook voor een subject dat 

zich in beweging oriënteert in plaats van zich te concentreren op vaste plaatsen en kan zo 

zich vrijelijk bewegen door een nomadische ruimte vol van potentiële routes (of 

actualisaties).     
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Zoals gezegd, waar in veel besprekingen van Remote Control Dress de nadruk ligt op 

de bevrijding van subjectiviteit door de toevoeging van technologie, doen dergelijke 

besprekingen de complexiteit van het ontwerp naar mijn mening tekort. Door de 

oorspronkelijke intentie van de ontwerper te volgen en onze aandacht te richten op de 

nieuwe spatiële dynamiek die Chalayan tracht te creëren door het gebruik van technologie, 

is er een andere bevrijding te zien van subjectiviteit. Een bevrijding van subjectiviteit die veel 

verder reikt dan de cyborg-identiteit uit de geijkte interpretaties, omdat het ten eerste de 

notie van identiteit geheel ondermijnt, doordat er niet een andere, nieuwe identiteit 

verschijnt, maar er een beweging is van ‘form’ naar ‘force’ en subjectiviteit in de ruimte om 

haar heen gevouwen wordt. Op de tweede plaats is te zien dat een dergelijke vouw ook een 

omgekeerde beweging inhoudt, een vouw van binnen naar buiten, waarbij een dergelijke 

vloeibare subjectiviteit op haar beurt ook weer een andere omgang met de ruimte om haar 

heen tot stand laat komen. De performance van vloeibare identiteit die Chalayan laat zien in 

Remote Control Dress is dan ook niet zozeer de virtual reality van de cyborg, maar de 

ongrijpbare virtuele realiteit van de Deleuzeaanse nomade.  

Waar ik in Remote Control Dress de openbreking van identiteit tot een nomadische 

identiteit in relatie tot ruimte heb onderzocht, zal ik me in de volgende casus richten op de 

andere factor, die de context van een performance van identiteit beïnvloedt, namelijk tijd.  
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Margiela – Collection Zero (2005-heden) 

Naast het feit dat hij bekend staat om zijn grote mate van constructiviteit en vooral het 

blootleggen ervan in zijn ontwerpen, iets wat al eerder besproken is in het tweede hoofdstuk 

van deze scriptie, is er nog een andere belangrijke pijler te duiden in het werk van de 

Belgische modeontwerper Martin Margiela: zijn voorliefde voor hergebruik of recyclen van 

materiaal. Sinds hij zijn eigen modemerk opzette in 1989 heeft hij tweedehands kleding en 

kringloopmaterialen gebruikt in zijn ontwerpen en vanaf 2005 werden deze kledingstukken 

uitgebracht in een aparte collectie, de ‘Artisanale collectie’, ofwel Collection Zero. Elk seizoen 

brengt Margiela een paar ontwerpen in deze collectie uit.   

 Tijd, en dan met name de sporen die tijd achterlaat, is datgene dat door Margiela 

centraal is gezet in de ontwerpen van Collection Zero. Zoals gezegd gebruikt hij zeer 

ongewone kringloopmaterialen als oud porcelein, vuilniszakken en gehavende tweedehands 

kledingstukken als schoenveters of handschoenen in zijn ontwerpen (afb. 30-35). 

Kenmerkend aan dit materiaal is dat het getekend is door de tijd. Het draagt sporen van een 

vorig leven in zich. Margiela respecteert en toont dan ook de historie van deze vorige levens. 

De ontwerpen van Collection Zero illustreren zo letterlijk het verouderingsproces en het 

verloop van de tijd. Deze nadruk op tijd wordt nog eens extra geaccentueerd, doordat 

Margiela de uren productietijd die in het handwerk zitten zichtbaar maakt. Zo kan de 

toeschouwer op het kaartje dat aan de ontwerpen hangt zien dat er 55 uur gestoken is in een 

stola gemaakt van papieren confettiballetjes, of dat het 45 uur heeft gekost om een top te 

fabriceren van reflecterende stukken van een discobal. 

De kledingstukken uit Collection Zero worden door critici vaak benoemd als 

Margiela’s rebelse antwoord op het klassieke modesysteem en als deconstructie van dit 

systeem. Zo wordt Collection Zero aangemerkt als alternatieve haute couture, omdat Margiela 

via een arbeidsintensief proces van handwerk zijn tweedehands materiaal omvormt tot 

unieke of gelimiteerde ontwerpen. Belangrijk hierbij is dat Margiela’s materiaal vaak 

enigszins gehavend is. Kleine scheurtjes of krasjes of loshangende zomen zijn voorbeelden 

van de kleine ‘foutjes’ die zo kenmerkend zijn voor Collection Zero. Luxe als iets dat 

onlosmakelijk met de productie van haute couture kleding verbonden is, ondergaat in de 

ontwerpen van Margiela zo een verschuiving van betekenis: van het gebruik van prijzig 

materiaal naar de uren handwerk die erin zitten.  Tot slot is het principe van hergebruik al 

als een deconstructie te beschouwen, omdat het wrikt aan iets dat doorgaans als absoluut 

kenmerk van mode wordt beschouwd: de constante vernieuwingsdrang.  

Waar veel interpretaties zich richten op de deconstructieve werking van Collection 

Zero voor het traditionele modesysteem, wil ik mijn blik echter verschuiven naar de andere 

omgang met tijd, die Margiela in deze ontwerpen toont en dan met name de performatieve 

werking voor identiteit die hiervanuit gaat. In Collection Zero brengt Margiela het gegeven 

van de tijd, dat normaal gesproken als iets beschouwd wordt wat buiten het subject staat, in 

contact ermee. Door zijn ontwerpen van tijd te doordringen, maakt hij de toeschouwer ervan 

bewust dat subjectiviteit ook onderhevig is aan tijd.  

Ik zal de temporele dynamiek die de performance van identiteit in Collection Zero 

toont, onderzoeken door allereerst de gevolgen van het letterlijke incorporeren van de tijd in 

de kledingstukken te bespreken. Ik bevraag hierbij hoe Margiela door tijd centraal te stellen 

in zijn ontwerpen de status van zijn ontwerp van een vast object naar een proces of 

performance verandert. Vervolgens zal ik onderzoeken op welke manier identiteit in deze 

performance in contact komt met tijd en wat dit voor gevolgen heeft voor identiteit. Hierbij 

zal de Deleuzeaanse Vouw in haar vorm van virtualiteit centraal staan. Tot slot zal ik 
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onderzoeken welke gevolgen de performance van identiteit heeft voor de temporele 

dynamiek die verschijnt en zal ik analyseren dat hierin twee nieuwe manieren van omgaan 

met tijd ontstaan: herhaling met verschil en duur.  

 

Van monument naar moment 

‘Time clings to Margiela’s work. His clothes carry the traces which time leaves behind, and 

are themselves signs of time’ (Vinken, 2005: 142). Zoals Barbara Vinken zo treffend 

verwoordt is Collection Zero doordrongen van tijd. Margiela speelt in deze collectie met ons 

besef van tijd, met de manier waarop mode met tijd omgaat en laat naar mijn mening in dit 

spel met tijd een nieuw soort identiteit naar voren treden. Tijd staat op een aantal manieren 

centraal in de ontwerpen van Collection Zero. 

Allereerst als de tijd van het productieproces, te vinden als getelde uren handwerk op 

de kaartjes die aan het ontwerp hangen. Zoals aangegeven in de inleiding wordt dit vaak 

geïnterpreteerd als een deconstructie van de connotaties die traditioneel aan het begrip luxe 

zijn gaan kleven, maar ik zou het hier willen opvatten als een eerste teken van het zichtbaar 

maken van tijd, waardoor een bewustwordingsproces in gang wordt gezet bij de 

toeschouwer. De toeschouwer of drager van het ontwerp wordt zo letterlijk doordrongen 

van de uren die in een ontwerp zitten en gaat een ontwerp als een samenstelling van uren 

tijd zien. Waar een ontwerp normaal gesproken een representatie of een beeld vormt, 

veranderen de ontwerpen van Collection Zero door het tonen van de productietijd van status: 

het gaat een proces of een performance vormen.  

Deze statusverandering van de ontwerpen wordt verder doorgezet in een 

kenmerkende handtekening van Margiela die hij vaak in zijn ontwerpen toepast en die ik 

ook al deels in hoofdstuk 2 heb besproken, namelijk het tonen van de constructiviteit van een 

kledingstuk: ‘First the inner dimension of the dress is turned outward. The jealously guarded 

secrets of production, the hem, the dart, etc. come to the surface; hidden functional 

accessories, such as zips or press studs are emphatically visible’ (Vinken, 2005: 142). Ritsen, 

zomen en andere constructielijnen worden in Collection Zero voor de toeschouwer zichtbaar, 

als ze van de binnenkant van het kledingstuk naar de buitenkant gekeerd worden. Volgens 

Gill onthult Margiela met dit tonen van de constructieprincipes letterlijk hoe een kledingstuk 

gemaakt is, het proces van constructie en kleedt zo een ontwerp uit tot een ‘clothing 

skeleton’, waardoor de toeschouwer zowel bewust wordt van de gelijkenissen met andere 

ontwerpen als de uniciteit ervan en bovendien de functionaliteit van het ontwerp centraal 

gesteld wordt: ‘The revelation of this skeleton affirms the ties of this garment to a history of 

fashion, and its own history as everyday garment, but at the same time it enables the making 

of a new-old and fashionable garment’ (Gill, 1998:31). Hierdoor worden de ontwerpen van 

Collection Zero niet alleen ontmanteld als een performance van een aantal uren, maar wordt 

het ook als moment in de tijd of geschiedenis geplaatst. Dit wordt natuurlijk nog eens extra 

benadrukt, doordat de tweedehands materialen vaak duidelijk in een bepaalde tijdsperiode 

te plaatsen zijn waarin ze populair waren, of doordat aan de krassen of gaten in het 

materiaal af te lezen is hoe lang het materiaal al meegaat. 
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   Afb. 30-31: Collection Zero ‘Vintage Glove Top’ (zomer 2011) 

 

Het onthullen van de constructieprincipes doet Margiela ook nog op een andere 

manier, namelijk doordat de ontwerpen niet afgewerkt worden. Overal hangen loshangende 

draadjes die niet netjes vastgezoomd zijn. Hierdoor ondermijnt hij wederom het beeld van 

een ontwerp als een vast, ideaal beeld ofwel representatie, maar toont het als een 

performance door het productieproces centraal te stellen: ‘In doing so he admits that to be 

formed through garments involves a process of being formed or an analytics of construction. 

As such, these seams, by being the “traces” of both history and innovation, are the condition 

of the impossibility of seamlessness as a fixed objectified ideal’ (Gill, 1998: 42). De ontwerpen 

van Collection Zero vormen zo performances, waarin de individuele fasen van het 

productieproces tot in de kleinste details zichtbaar zijn. De elementen van de tijd die 

normaal gesproken worden verborgen in een gladgestreken ontwerp waarin alleen het 

heden nog een rol speelt, worden door Margiela nu ontvouwen door het productieproces 

zichtbaar te maken: ‘The elements of time that the dressmaker’s art covers over, denies and 

sublimates into the present moment, are thematized in the exposure of the means’ (Vinken, 

2005: 142). Hierdoor stelt Vinken dat het tonen van de constructieprincipes in Collection Zero, 

ofwel het letterlijk binnenstebuiten keren van de kleding, een tonen of binnenstebuiten keren 

van tijd is: ‘The turning outward of the production process is, for him, a turning-outwards of 

time’ (Ibidem). Deze performance van tijd vult Margiela in en benadrukt hij met de letterlijke 

sporen, die de tijd heeft achtergelaten in het tweedehands materiaal tijdens het gebruik 

(Ibidem). Ook hier doet hij geen enkele moeite om krassen of vlekken te verbergen of glad te 

strijken tot een ideaalbeeld, maar stelt hij deze tijdsporen juist centraal: ‘Margiela does not 

remake the old out of new materials, he uses the old and the used, as it was’ (Gill, 1998: 42).  
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Margiela weeft op letterlijke wijze tijd in zijn ontwerpen door de productietijd 

zichtbaar te maken, de constructieprincipes van het kledingstuk naar buiten te keren, zijn 

materialen expres niet af te werken en natuurlijk het gebruik van tweedehands materiaal. 

Hierdoor kunnen zijn ontwerpen geduid worden als een performance. De ontwerpen van 

Collection Zero veranderen zo van een object naar een tijdsbepaling, van een monument dat 

buiten de tijd staat naar een moment dat opgebouwd is en mee verandert met de tijd.  

 

Kristalbeeld 

Margiela stelt niet alleen tijd centraal in zijn werk, maar door zijn gebruik van tijd in de 

ontwerpen van Collection Zero verandert ook duidelijk de status van zijn objecten. Hierdoor 

zou je kunnen stellen dat Margiela tijd, een verschijnsel dat normaal gesproken buiten een 

object of representatie plaatsvindt, of eerder: waar het object buiten staat als vast 

onveranderlijk beeld, naar het binnen van het object vouwt. De voorgenoemde 

statusverandering van object naar performance heeft op deze manier twee gevolgen. 

Allereerst verandert niet alleen de status van het object in een performance, maar is deze ook 

te duiden als een ontmoeting tussen het binnen en buiten, als de Deleuzeaanse Vouw. Op de 

tweede plaats krijgt het verschijnsel tijd door het naar binnenvouwen in de performance ook 

vat op de identiteit die geconstrueerd wordt in deze performance. Door de ontwerpen van 

Collection Zero als de Vouw te duiden, kan ik deze invloed op identiteit verder onderzoeken.   

 Zoals beargumenteerd in voorgaande case-study van Chalayan, verbindt Deleuze de 

Vouw met een eindeloos vouwen, ofwel een eindeloze multipliciteit, iets dat met name tot 

uitdrukking komt in zijn concept van virtualiteit. Waar ik dit concept in de casus van 

Chalayan al besproken heb, zal ik dit nu verder uitdiepen in een concept dat Deleuze 

ontleent aan de theorie van een andere welbekende filosoof, Henri Bergson, en dat hij met 

name gebruikt in zijn bespreking van film in de boeken Cinema 1(L'Image-mouvement, 1983) 

en Cinema 2(L'Image-temps, 1985): het kristalbeeld.  

 Het kristalbeeld is een verbeelding van een herconceptualisering van tijd, die Deleuze 

tegenover de traditionele opvatting van tijd neerzet en die hij kristaltijd noemt. In deze 

kristaltijd staat multipliciteit centraal, het is een conceptualisering van tijd, waarin 

verschillende tijdslagen tegelijkertijd naast elkaar bestaan: ‘[a crystalline time] corresponds 

to many twentieth-century modernist notions of the multiplicity of temporality, perceivable 

and representable through superimposed layers’ (Colman, 2005: 152). Doordat tijd in een 

kristalbeeld wordt opengebroken tot een assemblage, waarin verschillende mogelijke tijden 

naast elkaar bestaan, beschouw ik dit kristalbeeld als een uitwerking van de Deleuzeaanse 

Vouw in de conceptualisering van tijd. Ik zou willen stellen dat Margiela met zijn Collection 

Zero een dergelijk kristalbeeld van tijd toont. Zoals eerder besproken bestaan de ontwerpen 

namelijk uit tweedehands materiaal uit verschillende tijden, waarmee een nieuw ontwerp 

gecreëerd wordt. Doordat Margiela alle sporen die de tijd heeft ingetekend op zijn materiaal 

benadrukt, ontstaat hierdoor een meervoudig beeld, waarin het heden van de nieuwe vorm 

waarin Margiela zijn materialen giet, bestaat naast de vele tijdslagen die naar voren komen 

uit het tweedehands materiaal. Waar Margiela door zijn gebruik van tijd het beeld of 

representatie niet alleen oprekt tot een performance, rekt hij zo ook het moment van het 

heden op tot een moment, waarin vele tijdspaden te ontdekken zijn: kristaltijd.  
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      Afb. 32-33: Collection Zero ‘Hat Cape (Winter 2004-2005) en ‘Ski Glove Bodywarmer’ (Winter 2006-2007) 

 

 Met het meervoudige beeld van tijd dat in Collection Zero naar voren komt, wordt de 

in Deleuzes ogen werkelijke conceptualisering van tijd, de virtuele tijd getoond: ‘what the 

crystal reveals or makes visible is the hidden ground of time, that is the differentiation into 

two flows, that of presents which pass and that of pasts which are preserved’ (Faulkner, 

2005: 477). Virtuele tijd is dan ook een geheel, waarin verschillende potentiële verledens, 

hedens en toekomsten naast elkaar bestaan, waarvan slechts enkelen geactualiseerd worden: 

‘the virtual is the univocal plane of past, present and future; the totality of all that is, was and 

will be [..] The virtual can then be actualized in specific forms’ (Colebrook, 2002: 1). Feit is 

dus, dat in de conceptualisering van de Deleuzeaanse kristaltijd de constructiviteit van het 

tijdsbeeld naar voren komt. Het heden is slechts één van de potenties die verwezenlijkt had 

kunnen worden. Als we Collection Zero als kristalbeeld opvatten, is een dergelijke 

deconstructie te zien in het feit dat Margiela met behulp van ‘oude’ materialen een geheel 

nieuwe vorm creëert: handschoenen worden onderdeel van een stoere jas, schoenveters 

vormen materiaal voor een lange elegante jurk. Hiermee geeft hij naar mijn mening in feite 

aan, dat de vorm die een kledingstuk heeft geen definitieve vorm is, altijd weer opnieuw 

hergebruikt kan worden en als materiaal kan verschijnen in een nieuwe vorm: [..]’openness 

to the future, the promise of time unfolding through innovation rather than prediction’ 

(Grosz, 2001: 92).  En belangrijker nog: hij toont een beeld dat tegelijk actualiteit (in deze 

casus gelijk gesteld met het heden van het gebruikte materiaal) en virtualiteit (in deze casus 

als het verleden of verledens van het materiaal geduid) bevat, waardoor een zogenaamde 

verdubbeling van tijd ontstaat. Om deze reden ontstaat er een ambivalent beeld waarin 

verschillende tijden naast elkaar bestaat. Hiermee doorbreekt hij onze dagelijkse beleving 

van tijd als iets chronologisch en breekt zo volgens Faulkner met de ‘tyranny of the present’ 

(Faulkner, 2005: 471).  
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 Doordat Margiela een kristalbeeld van tijd neerzet, waarin meerdere tijdslijnen naast 

elkaar bestaan, doorbreekt hij naar mijn mening niet alleen het heden, maar ook het beeld 

van identiteit dat hiermee verbonden is, namelijk het Ik als een vast gefixeerd Zijn. Loscialpo 

stelt dan ook dat door de assemblage van verschillende tijden die tevoorschijn komt in de 

ontwerpen van Collection Zero, Margiela ‘seems in fact to neglect any temporary and yet 

constricting tendency or direction’ (Loscialpo, 2010: 8). Hierdoor toont hij dat er geen 

standaard-tijdsvorm of standaard-ik is dat verkozen kan worden boven alle andere 

mogelijke actualiseringen van de virtuele mogelijkheden: ‘there is no objective standpoint, 

outside history, from which ideas, old concepts, as well as their manifestations, can be 

dismanted, repeated, or reinterpreted’ (Ibidem).  Met het spel van tijd in de ontwerpen van 

Collection Zero ontmantelt Margiela dus niet alleen de traditionele opvatting dat een subject 

buiten en boven de tijd staat, maar ook de notie van een vaste authentiek identiteit: ‘Time 

has always put the notion of truth in crisis’ (Deleuze, Cinema 2: 130, in: Colman, 2005: 152). 

Door het hergebruik van kleding en kringloopmateriaal in een andere vorm dan hun 

oorspronkelijke, toont Margiela de virtuele mogelijkheden die hierin al verscholen liggen: 

‘What it does, in fact is working for disclosing and showing ‘other’ possibilities’ (Loscialpo, 

2010: 9).  

Hierbij moet overigens een belangrijke kanttekening gemaakt worden met betrekking 

tot het verschil mogelijkheid-werkelijkheid en de actualiteit-virtualiteit, waar Deleuze op 

doelt. In de notie van het mogelijke ligt besloten, dat wat verwerkelijkt wordt al op voorhand 

volledig gedetermineerd is: ‘The possible […], is a preformed real: the real is simply the 

coming into material form of this nonmaterial possible’ (Grosz, 2001:130). In het proces van 

verwerkelijking wordt dus niets meer toegevoegd, de vorm die uiteindelijk verwerkelijkt 

wordt ligt al erin besloten als mogelijkheid. Hierdoor is de verwerkelijking van een 

mogelijkheid te duiden als een exacte kopie ervan: ‘De logica van de 

mogelijkheidsvoorwaarden impliceert dat wat geconditioneerd wordt, lijkt op de condities 

die het conditioneren’ ( De Bolle, 91). Het begrippenpaar virtueel-actueel volgt dit model van 

gelijkenis juist niet. De virtuele elementen lijken niet op geactualiseerde vormen. Er vindt 

een asymmetrische synthese plaats die heterogene, ongelijke elementen verbindt, waardoor 

er iets nieuws wordt geproduceerd (Ibidem). Door de toeschouwer te verrassen met 

onverwacht gebruik van kringloopmateriaal of tweedehands kleding op een manier, die je 

gezien de oorspronkelijke functie van het materiaal nooit zou verwachten, is Margiela naar 

mijn mening in staat om de al voorbestemde functies van het materiaal te ontvluchten en zo 

terecht te komen in het domein van de virtualiteit. Hierdoor kan hij nieuwe vormen creëren 

en toont zo een manier om constant te hervouwen of te transformeren.  

Door een kristalbeeld van tijd te tonen in Collection Zero, vouwt Margiela niet alleen 

tijd naar binnen, waardoor zijn ontwerpen als een performance te duiden zijn, maar brengt 

hij ook het gegeven van subjectiviteit weer in beweging, of in wording. Dit wordt duidelijk 

op visueel niveau voor de toeschouwer als een assemblage van verschillende tijdslagen, 

maar het daadwerkelijke vloeibaar maken van subjectiviteit vindt plaats in het feit, dat 

Collection Zero als kristalbeeld in het domein van de Vouw, ofwel virtualiteit te duiden is, 

waardoor er daadwerkelijke mogelijkheden tot hervouwen of wording tevoorschijn komen.  

 

Herhaling met verschil 

De bekende modetheoretica Caroline Evans heeft Margiela de treffende bijnaam ‘ragpicker’ 

gegeven, een voddenman die zijn schatten tussen andersmans rommel vindt, voor zijn 

gebruik van tweedehands materiaal en de symbolische omkering van het begrip luxe die 
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hier uit voortvloeit. Ze heeft echter nog een tweede prachtige bijnaam voor hem, waarin zijn 

omgang met de tijd eerder voorop staat: ‘golden dustman’ (Evans, 2003: 249). Margiela 

wordt zo neergezet als iemand die gebruikte spullen zorgvuldig afstoft om ze weer als 

nieuw te doen lijken. Maison Margiela noemt dit zelf ‘garments remodelled by hand’, 

waarbij wel benadrukt lijkt te worden, dat Margiela zijn bouwmaterialen slechts herschikt en 

het oude presenteert in een nieuwe assemblage. Kortom, hierin wordt een ander cruciaal 

aspect van tijd nadrukt, namelijk herhaling. Door Margiela’s omgang met herhaling te 

bespreken zal ik proberen aan te tonen hoe hij weet te ontsnappen aan de dogma’s, die 

worden opgelegd door mode als object of representatie te beschouwen.  

Herhaling betekent traditioneel gezien identieke herneming van iets op twee of meer 

verschillende momenten. Deze momenten zijn dan gelijk aan elkaar en vatten tijd zo op als 

een platte uitgestrektheid, een opeenvolging van ogenblikken. In deze chronologische 

tijdsopvatting wordt herhaling dan ook beschouwd als een verzwakte vorm, op zijn best een 

goedgelukte kopie, van het origineel (De Bolle, 2009: 94). Zoals al eerder geanalyseerd, 

deconstrueert Margiela echter de chronologische opvatting van tijd. Hij toont een 

meervoudige identiteit die bestaat in een kristalbeeld. Hiermee ondermijnt hij tevens een 

essentie of oorspronkelijke identiteit, een heden of een zijn en toont hij het subject als 

temporele dynamiek, een wordingsproces. Hierdoor is herhaling bij Margiela niet te 

beschouwen als een zwakke kopie, maar als iets dat onderdeel is van virtualiteit, waardoor 

het een creatieve en productieve kracht gaat vormen.  

Het hernemen van het verleden met als bijbehorende consequentie het creëren van 

een ambivalent tijdsbeeld wordt als een wezenlijk onderdeel beschouwd van postmoderne 

mode. Deze herneming wordt door critici vaak geduid met de term simulacrum. Deze term, 

in zijn oorspronkelijk gebruik door de filosoof Jean Baudrillard, heeft een enigszins negatieve 

bijklank, omdat het verwijst naar een maatschappij, waarin de relatie tussen werkelijkheid en 

representatie zo verward is geraakt, dat beelden niet meer naar een origineel in de realiteit 

verwijzen, maar slechts naar andere beelden: ‘the image murders the real’ (Baudrillard, 1988: 

4). Een beeld vormt in deze interpretatie slechts een kopie van een kopie. Betekenis en 

hiërarchie zijn hierdoor geïmplodeerd en beelden zijn hiermee gereduceerd tot lege vormen, 

beroofd van hun originele betekenis.  

Ook Deleuze gebruikt de term simulacrum, maar dan zonder de negatieve bijsmaak. 

Hij stelt dat wat centraal staat bij de herneming van het verleden, het creëren van simulacra, 

de afwezigheid van een essentie, een standaardmodel is: ‘The thrust of the process is not to 

become an equivalent of the "model" but to turn against it and its world in order to open a 

new space for the simulacrum's own mad proliferation’ (Massumi, 1987). Dit heb ik al eerder 

in het hoofdstuk geduid als het verschil tussen mogelijkheid-werkelijkheid versus actualiteit-

virtualiteit. Waar Baudrillard de leegheid van de herhaalde beelden negatief duidt als een 

afwezigheid van authenticiteit, keert Deleuze dit om tot iets positiefs als de afwezigheid van 

een standaard: ‘it appropriates reality in the operation of despotic overcoding’ (Ibidem). 

Hierdoor blijft de herhaling niet steken op het niveau van mogelijkheid-werkelijkheid als een 

slechte kopie, maar komt het terecht op het virtuele niveau en wordt het herhaling met 

verschil. 

In het hernemen van tweedehands materiaal in een nieuwe vorm toont Margiela dus 

weliswaar een herhaling, maar een producerende creatieve herhaling: met verschil. In 

herhaling met verschil wordt de noodzaak tot een essentie of standaard verworpen en wordt 

singulariteit en hiermee multipliciteit centraal gesteld. Het belang hiervan is dat hij hierdoor 

niet alleen identiteit als een multipliciteit ontmantelt, maar een dergelijke multipliciteit ook 
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naar voren laat komen in de tijd zelf. Hierdoor stroomt de vloeibaarheid die tijd in eerste 

instantie in identiteit losmaakt, uiteindelijk weer terug in het verschijnsel van de tijd zelf en 

verschijnt er een nieuwe omgang met tijd, namelijk: duur.  

 

    
            Afb. 34-35: Collection Zero ‘Tape Jacket’ (Winter 2006/2007) 

 

Duur 

Mode is als verschijnsel nauw verbonden met tijd. Waar tijd de laatste jaren in postmoderne 

mode een meer directe rol heeft gekregen als herneming van het verleden, wordt door veel 

critici tijd sowieso als cruciaal onderdeel van mode beschouwd. Tijd komt in mode met name 

naar voren in het principe van continue vernieuwing, ofwel een voortdurende drang tot 

innovatie (Svendson, 2007: 29). In de woorden van de filosoof Lars Svendsen: ‘Een 

modetrend bevindt zich in een dialectische relatie met een voorgaande modetrend: zodra een 

bepaalde stijl gemeengoed is, wordt deze weer vervangen of overtroffen door een nieuwe 

stijl’ (Idem:36). Hierdoor komt het verschijnsel tijd als het principe van voortdurende 

verandering in mode naar voren. Margiela lijkt zich in eerste instantie met Collection Zero 

echter te verzetten tegen dit voortdurende voortrazen van de mode, omdat hij hergebruik 

centraal stelt en Collection Zero een permanente collectie is, die elk jaar wordt aangevuld met 

nieuwe stukken. Ik wil echter betogen dat met de performance van vloeibare identiteit 

Margiela toch ook een vloeibaarheid van tijd toont, een vloeibaarheid die niet zozeer 

gestoeld is op verandering, maar op duur en dus een nieuwe omgang met tijd beoogt. 

Duur is een theoretisch concept van Deleuze, dat tevens geïnspireerd is op de 

filosofie van Bergson, voortvloeit uit de gedachtegang van kristalbeeld en zo dus ook raakt 

aan virtualiteit. Het is dan ook een conceptualisering van tijd die tegen de traditionele 

conceptualisering van tijd ingaat. Volgens de traditie bestaat datgene dat actueel is, altijd in 

het heden en wordt dit heden verleden tijd, wanneer het door een nieuw heden wordt 

vervangen. Dit is echter wat  Leen de Bolle ‘vermomde tijd’ noemt, een tijd die in ruimtelijke 



 71 

termen wordt opgevat. Deze ruimtelijke tijd is een ‘homogene uitgebreidheid die meetbaar, 

telbaar en deelbaar is’ (De Bolle, 2009: 84). Een dergelijke tijd refereert dus aan 

representatiedenken. Duur is echter kwalitatief: ‘De duur staat voor de zuivere innerlijkheid 

die niet voorgesteld kan worden door uitwendige symbolen zoals getallen’ (Idem: 85). Duur 

is wat verschijnt als tijd als een kristalbeeld wordt gepresenteerd, wanneer heden en 

verleden co-existeren en er een verdubbeling van tijd plaatsvindt (Grosz, 2001: 122). Als 

Margiela in Collection Zero tijd neerzet als een kristalbeeld, verandert hij hiermee de omgang 

met tijd in duur.  

Door tijd als duur neer te zetten wordt de tijd als het ware gedeconstrueerd in 

Collection Zero. Hierdoor is tijd geen representatie of voorstelling meer, maar verandert tijd 

hierdoor zelf ook in iets vloeibaars, waar grenzen tussen heden en verleden worden 

opgeheven. Tijd wordt in Collection Zero hierdoor tot wat de Bolle ‘levende realiteit’ noemt 

(De Bolle, 2009: 85). Kenmerkend aan deze levende realiteit is niet zozeer dat heden en 

verleden naast elkaar bestaan, maar vooral dat ze met elkaar in interactie staan. In Collection 

Zero worden niet alleen verschillende tijdspaden die naast elkaar bestaan getoond, ze 

interacteren ook met elkaar. Hierdoor vloeien ze allereerst samen tot een meervoudig 

tijdsbeeld, maar vormen ze ook verrassende toevoegingen op elkaar of zijn ze juist met 

elkaar in tegenspraak. Zo draagt het verweerde uiterlijk van de handschoenen, gebruikt als 

materiaal voor Glove Jacket uit 2008 bij aan het stoere imago dat de jas uitdraagt en wordt in 

Manteau Queues de Chat (2009) door de duidelijk herkenbare aanwezigheid van de eerdere 

functie van het materiaal, namelijk het gebruik als vliegengordijn, het elegante majestueuze 

uiterlijke van de jasjurk enigszins dubbelzinnig. De multipliciteit in duur is dus niet iets dat 

gelijkmatig gebeurt, maar iets dat zich in allerlei onverwachte richtingen ontwikkelt: 

‘Duration is not, through its continuity, homogeneous, smooth or linear; rather, it is a mode 

of “hesitation”, bifurcation, unfolding, or emergence’ (Grosz, 2001: 114). Tijd wordt hiermee 

iets levends, iets dat constant in beweging is of in dialoog met elkaar, en is hiermee ook te 

karakteriseren als de Deleuzeaanse Vouw.   

Waar veel besprekingen van Collection Zero zich richten op de deconstruerende 

werking van Margiela’s ontwerpen voor de traditionele conceptie van mode, heb ik me in 

deze analyse juist gericht hoe met Margiela’s mode een deconstructie van subjectiviteit 

plaatsvindt. Door tijd in zijn ontwerpen neer te zetten als een performance, gooit hij de 

begrenzingen, waardoor het in traditionele denkwijzen wordt beperkt, opzij waardoor tijd 

als iets levends kan gaan functioneren. Hierdoor kan tijd, iets dat normaal gesproken 

beschouwd wordt als iets dat buiten identiteit functioneert, een ontmoeting aangaan met 

identiteit. In deze dialoog tussen tijd en identiteit komen performatieve, productieve 

krachten vrij, waardoor zowel identiteit als de omgang met tijd kunnen vrijbreken van de 

dunne beperkende streepjes op de wijzerplaat en van het ‘I’(k).  
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Conclusie 

Door de rol van ruimte en tijd centraal te stellen in de performance van identiteit door mode, 

is duidelijk geworden dat deze factoren verbonden zijn met subjectiviteit. Hierdoor kunnen 

ze potentieel een transformatieve kracht herbergen voor de herneming van subjectiviteit, 

maar heeft een transformatie van subjectiviteit ook gevolgen voor de manier waarop er met 

ruimte en tijd wordt omgegaan. Een performance van identiteit blijkt dus onlosmakelijk in 

relatie te staan met ruimte en tijd 

 Chalayan toont met Remote Control Dress een dergelijke relationaliteit, als hij 

identiteit, mode en ruimte als radertjes in eenzelfde systeem construeert door met behulp 

van technologie de grenzen tussen identiteit en ruimte open te breken tot een immaterieel 

krachtenveld. In dit vloeibaar maken van grenzen tussen binnen en buiten verschijnt een 

conceptualisering van subjectiviteit, die is opengebroken van vorm tot pure kracht, van een 

actualisering tot een virtueel veld vol potenties. Hiermee toont Chalayan de transformatieve 

krachten van ruimte bij de performance van subjectiviteit: de mogelijkheid om verder te 

reiken dan identiteit, zelfs verder dan een meervoudige identiteit, door het subject tot 

onderdeel te maken van de ruimte. Bovenal legt hij in Remote Control Dress de nadruk op de 

onontkomelijke relationaliteit tussen het subject met haar omgeving. Transformatie, of het 

hervouwen van subjectiviteit, houdt zo ook een hervouwen van ruimte in. Hierdoor 

veranderen in Remote Control Dress zowel subjectiviteit als ruimte in een krachtenveld, waar 

alle mogelijkheden open liggen.  

 Margiela toont in Collection Zero dat een dergelijke afhankelijkheid en relationaliteit 

van subjectiviteit ook geldt voor de factor tijd. Door tijd op verschillende manieren in zijn 

ontwerpen centraal te stellen, vouwt hij het gegeven van tijd als het ware naar binnen en 

gaan zijn ontwerpen een performance vormen. Deze performance van tijd manifesteert zich 

door de gelijktijdige aanwezigheid van heden en verleden, oftewel als kristalbeeld, waardoor 

Margiela subjectiviteit als een wordingsproces en multipliciteit toont. Eenzelfde multipliciteit 

presenteert zich in Margiela’s omgang met het gegeven tijd, waardoor dit ook wordt 

gedeconstrueerd en vloeibaar wordt gemaakt. Hierdoor verschijnt in de performance van 

vloeibare identiteit, een performance van tijd die ook vloeibaar is en die getoond wordt in 

Collection Zero als ‘herhaling met verschil’ en ‘duur’. Margiela toont hiermee dat tijd ook in 

beweging komt, een veld van dialoog wordt en met name een veld van ontmoeting gaat 

vormen, waaruit productiviteit en creativiteit kan vloeien 

Waar duidelijk is geworden dat mode als rekwisiet voor de performance van 

subjectiviteit kan dienen, blijken ruimte en tijd het theater voor deze performance te vormen. 

Niet alleen betekent dit dat deze factoren absoluut onmisbaar zijn in een analyse van 

performance van identiteit, maar ook blijkt dat deze factoren grote performatieve krachten 

hebben en dus ook niet alleen in de analyse, maar ook bij het uitspelen van de performance 

essentieel zijn.  
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Conclusie 
 

Identiteit heeft in het huidige tijdperk ingrijpende veranderingen ondergaan. Sinds het 

verdwijnen van dominante instituties en ideologieën in de meesleep van de 

postmodernistische maatschappij, is ook de vanzelfsprekendheid rondom 

identiteitscategorieën verdwenen. Identiteit is ontworteld en heeft in deze ontworteling 

bewegingsvrijheid verworven. Het is daardoor veranderd in iets vloeibaars, iets dat zelf 

gecreëerd kan worden en hiermee in een performance die ruimte biedt voor experiment, 

voor het (uit)spelen van identiteit. Bij het uitspelen van deze performance van vloeibare 

identiteit blijkt mode het cruciale medium geworden te zijn. Door de veranderingen die 

mode zelf ook heeft ondergaan in het postmodernisme, is het tevens te duiden als een 

performance. Mode functioneert nu als een open serie tekens in een continue proces en heeft 

hiermee performatieve krachten verworven. Mode is zo niet slechts een medium waarmee 

identiteit uitgespeeld kan worden, het is vooral gereedschap waarmee identiteit in constante 

transformatie kan verkeren.  

 De mogelijkheden tot experiment die mode biedt voor het performen van identiteit, 

worden echter helaas nog vaak ingedamd door het denkparadigma dat heerst, het 

representatiedenken met haar bijbehorende vaste standaardidentiteiten. Dit denkparadigma 

biedt door haar hokjesdenken niet alleen geen speelruimte voor de nieuwe soort vloeibare 

identiteit die is ontstaan, maar blijkt bovendien niet afdoende om de identiteitassemblage in 

continue relatie die verschijnt als gevolg van de ontwortelingprocessen te duiden. Hiertoe is 

de ontwikkeling van een nieuw denkparadigma noodzakelijk, een nieuwe manier van 

denken, die ik in deze scriptie heb gezocht in de Deleuzeaanse vouw. Mijn centrale 

vraagstelling was dan ook: 

 

Hoe kan er door middel van de Deleuzeaanse Vouw inzicht worden verworven in de 

performatieve krachten van mode bij de vorming van vloeibare identiteit? 

 

Het Deleuzeaanse concept de Vouw blijkt bijzonder geschikt te zijn om te komen tot  

productieve analyse van de nieuwe postmoderne manier van identiteitsvorming. Deleuze 

gebruikt het concept van de Vouw om de notie van een traditionele essentiële authentieke 

identiteit, die voortkomt uit representatiedenken, door te denken en hier een nieuwe 

identiteit tegenover te stellen als een continue proces van vouwen, ontvouwen en 

hervouwen: een identiteit als nomade, die de vloeibaarheid en de mogelijkheid tot 

transformatie al als mogelijksvoorwaarden in zich gesloten heeft. Belangrijker nog: de Vouw 

duidt de mogelijkheden tot transformatie, het ontsluiten van de ruimte tot experiment, die al 

ten grondslag liggen aan identiteit-als-Vouw, juist in de ontmoeting met het Buiten, het 

Andere. De Vouw als ontmoetingsplek van het innerlijk en uiterlijk, blijkt zo een plek waar 

de performatieve krachten vrij spel hebben en hierdoor de plaats bij uitstek waar de 

performance van vloeibare identiteit door middel van mode geplaatst moet worden. Ik heb 

vier performances van identiteit door middel van mode geanalyseerd, waarbij op 

verschillende wijze aan het licht is gekomen, hoe de Vouw helpt om de vloeibaarheid van 

dergelijke performances te ontsluiten en te duiden.  

De performance in Tailors Dummy van Martin Margiela brengt de constructiviteit van 

de standaardidentiteit aan het licht. Zijn ontwerp heeft echter niet alleen een 

deconstruerende werking voor de manipulerende fixerende krachten die mode mogelijk kan 
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hebben, maar brengt vooral de performatieve krachten van mode in beeld in zijn 

ontmanteling van de standaard en bevrijding van identiteit. Met behulp van de 

Deleuzeaanse Vouw kan deze performatieve werking van Tailors Dummy geduid worden als 

ontmaskering van de standaard als een statrum, slechts één van de mogelijke vormen die 

identiteit kan aannemen. Door de Vouw wordt duidelijk dat de alternatieve identiteit die 

Margiela toont, een identiteitsassemblage, al als mogelijkheidsvoorwaarde in de 

standaardidentiteit aanwezig is. Hiermee vindt er een fundamentele verandering plaats in de 

status van identiteit, een verschuiving die met behulp van de Vouw als een continue proces 

van vouwen aan te merken is, als de beweging van het transcendentale Zijn naar het 

immanente wordingsproces. 

De collectie Dress Becomes Body Becomes Dress van Kawakubo onthult vervolgens een 

alternatieve relatie met de afwijking van de standaard, het Andere, in het zichtbaar maken 

van de constructiviteit van de grens van het Zelf met het Buiten. Hiermee toont ze een 

omgang met differentie, die zodanig afwijkt van de traditionele conceptualisering van 

verschil, dat deze hiermee niet te duiden is. De Vouw biedt hier echter wel een productief 

denkkader, doordat het deze differentie als kern van identiteit beschouwt. Met het 

analysekader van de Vouw is duidelijk geworden dat de ontmoeting met de Ander de basis 

voor de productie van identiteit blijkt te zijn en met name: het beginpunt, waarvandaan 

identiteit in beweging kan komen en transformatie kan ondergaan. 

Tot slot heb ik twee performances geanalyseerd die niet zozeer vertrekken vanuit een 

verzet tegen het subjectbeeld dat het representatiedenken behelst, maar hun beginpunt 

hebben in een meer letterlijk buiten, de factoren ruimte en tijd, die ten grondslag liggen aan 

de productie van identiteit en die binnen een performance van identiteit op een hellend vlak 

komen te staan. In de casussen Remote Control Dress van Hussein Chalayan en Collection Zero 

van Martin Margiela wordt identiteit opengebroken, zodat dit op een directe manier in 

relatie tot het buiten komt te staan. Deze openbreking van de grens tussen het innerlijk en 

uiterlijk blijkt grote performatieve krachten te bezitten. Met de Vouw, waarin de relatie 

tussen het binnen en buiten centraal staat bij de vorming van identiteit, is deze verandering 

te duiden als de overgang van een subjectiviteit als actualisering naar een open subjectiviteit 

als virtueel veld vol potenties.  

Belangrijker nog: door de analysering van de vloeibare relatie tussen het subject en de 

factoren tijd en ruimte met behulp van de Vouw, waar immers de ontmoeting tussen het 

binnen en buiten centraal staat, is duidelijk geworden dat de transformatieve krachten, die 

vrijkomen bij een performance, niet alleen vloeibaarheid tot gevolg hebben voor identiteit, 

maar ook voor het buiten dat in relatie staat en zo onlosmakelijk verbonden is met deze 

vloeibare identiteit. Met Remote Control Dress en Collection Zero is zichtbaar geworden, dat de 

performance van identiteit door mode niet geïsoleerd plaatsvindt, maar in relatie staat met 

de wereld en dat de veranderingen die plaatsvinden in identiteit, ook invloed hebben op 

allerlei factoren die identiteit vormen. De speelruimte tot transformatie blijkt zich verder uit 

te strekken dan het traditionele concept van identiteit, of zelfs dan het concept van vloeibare 

identiteit: het is een speelveld dat de gehele wereld omvat.  

 

Door een Deleuzeaanse bril op te zetten en de vouwen in mode om te vormen tot de Vouw, 

kan het enorme potentieel, dat mode in haar rol bij identiteitsvorming biedt, ontsloten 

worden. Meer dan dat, de vloeibare identiteit in continue transformatie die naar voren komt 

in een performance, blijkt niet iets ongrijpbaars te zijn. Doordat de Deleuzeaanse Vouw een 

denkkader biedt voor de analyse van deze vloeibaarheid en hiermee de processen en 
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gevolgen die ten grondslag liggen aan de performance van identiteit inzichtelijk maakt, biedt 

het concrete gereedschappen om met deze vloeibaarheid aan de slag te kunnen, om haar te 

kunnen creëren en ermee te kunnen experimenteren. Identiteiten hoeven niet meer in een 

smal hokje te passen; ze mogen vloeibaar zijn, meervoudig en in transformatie. Identiteit 

wordt bevrijd van de vier dikke strepen van het ‘I’(k), waarmee door het 

representatiedenken een keurig hokje is gevormd. De vier dikke strepen, die als tralies 

dienden voor dit hokje, zo inperkend, dat van identiteit niets meer overbleef dan een statisch 

levenloos plat beeld, waardoor dit hokje met wat zwartgalligheid als de doodskist voor 

identiteit zou kunnen worden benoemd. Mode als performance van identiteit breekt deze 

doodskist open en brengt identiteit weer tot leven. Meer dan dat: mode vormt niet alleen het 

gereedschap om de tralies van de gevangenis door te zagen, maar vooral een gereedschap, 

waardoor identiteit aan de slag kan gaan met de transformatiemogelijkheden die al in haar 

besloten liggen. Mode als performance van identiteit biedt speelruimte, een podium, waar 

eenieder de performance op kan voeren die hij of zij wil. De Deleuzeaanse Vouw biedt 

hierbij een denkkader, dat deze speelruimte niet inkadert of haar beperkt, maar dergelijke 

experimenten in mode juist stimuleert, en blijkt zo onmisbaar voor de duiding van de 

veranderingen die identiteit in deze tijd heeft ondergaan.  

Om te analyseren welke culturele processen er aan de hand zijn in de huidige 

postmoderne identiteit, is het belangrijk dat er een passend denkkader voor wordt gevormd. 

Vloeibare identiteit vereist ook een vloeibaar denkkader, een denkkader dat kan bewegen 

met de huidige ontwikkelingen. Om de speelruimte en mogelijkheden tot experiment te 

analysen, moet er ook speelruimte worden ontwikkeld in het denken omtrent identiteit. Met 

deze scriptie hoop ik dan ook aan het wetenschappelijk denken omtrent identiteit een 

oproep te doen, doordat ik hopelijk aangetoond heb hoe het óók kan. Ik heb geprobeerd te 

laten zien wat het oplevert om de veilige gronden van het representatiedenken te verlaten en 

hier buiten te gaan denken. Het is essentieel voor wetenschap om niet te eenkennig te zijn en 

een open blik te houden naar het Andere, datgene wat buiten je eigen denkkaders en 

discipline ligt. Ik heb trachten aan te tonen wat een interdisciplinair onderzoekskader 

oplevert, hoe productief het kan zijn om bijvoorbeeld filosofische concepten bij een 

cultuurwetenschappelijke analyse omtrent mode te betrekken. Bovendien heb ik met deze 

scriptie zichtbaar proberen te maken dat belangrijke cultuurwetenschappelijke 

verschuivingen zich in alle aspecten van cultuur voltrekken, zelfs in dimensies die zich nu 

nog buiten de radar van de wetenschap bevinden. Mode, dat nu nog weinig tot geen status 

in het wetenschappelijk discours heeft verworven en over het algemeen wordt weggezet als 

‘te oppervlakkig’, blijkt een medium te zijn, waarin ingrijpende diepgaande culturele 

processen omtrent identiteit zich afspelen.  

Door de vaste denkkaders te verlaten blijkt er ineens een heel nieuwe speelruimte 

ontsloten te zijn, een speelruimte die zeker niet alleen bevolkt wordt door mode of door het 

Deleuzeaanse denkparadigma en die nog genoeg vragen oproept om te onderzoeken. Welke 

andere denkkaders kunnen van dienst zijn bij het duiden van de huidige veranderingen in 

identiteit? Hoe voltrekt de performance zich in andere disciplines, zoals architectuur of 

design? Welke andere modeontwerpers kunnen een frisse blik bieden op de vorming van 

identiteit en welke andere factoren zijn er nog te duiden, waardoor in een performance de 

traditionele conceptualisering van identiteit op losse schroeven kan worden gezet? Verschilt 

deze performance van identiteit door mode van vrouwen- tot mannenkleding? In deze 

scriptie heb ik slechts een klein stukje van het enorme speelveld onderzocht, of zoals ik in 

mijn inleiding al schreef: mijn onderzoek vormt slechts een paar voorzichtige stapjes op een 
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ontdekkingstocht die zich veel verder uitstrekt. Deze scriptie vormt dan ook een oproep aan 

het wetenschappelijk denken om de uitdaging aan te gaan, op ontdekkingstocht te gaan, de 

ivoren toren te verlaten en het speelveld te betreden. Laat de vooraf ingetekende kaarten 

maar thuis, maar neem vooral een fototoestel mee, want er zal genoeg te ontdekken zijn! 

Mijn hoop is dat mijn oproep niet alleen blijft steken bij de wetenschap, maar dat deze 

ook kan doorsijpelen naar het veld van de mode. Waar avant-garde mode zich al enkele 

vrijheden heeft verworven om te experimenteren met de mogelijkheden tot vloeibare 

identiteit die er tegenwoordig zijn, is het veld van de commerciële mode met de 

bijbehorende beeldcultuur nog helaas sterk onderhevig aan het representatiedenken. Met 

behulp van het denkkader van de Deleuzeaanse Vouw hoop ik echter duidelijk te hebben 

gemaakt, dat dergelijke experimenten helemaal niet zo ongrijpbaar zijn of ver af staan van de 

dagelijkse omgang van mode met identiteit, maar dat deze performance van mode juist 

concrete handvaten kan bieden om nieuwe ontmoetingen met andere kanten van jezelf aan 

te gaan in het leven van alledag. Mode kan juist een veilige plek bieden om te 

experimenteren met de mogelijkheden die de postmoderne ontwikkelingen bieden. Immers, 

sterk vereenvoudigd gesteld, zodra men van kleding wisselt kan men een nieuwe identiteit 

uitproberen. Waar mode een steeds belangrijker onderdeel is gaan vormen van visuele 

cultuur en zeker een grotere rol is gaan spelen bij het uitdragen van identiteit, is het 

essentieel, dat ook de commerciële mode meer gebruik gaat maken van de mogelijkheden tot 

experiment die er zijn om zo de nieuwe vrijheden, die het denken rondom identiteit biedt, 

wijdverspreid in omloop te kunnen brengen. Hopelijk kan op deze manier het beperkende 

denkkader van het representatiedenken ook in het leven van alledag langzaam 

opengebroken worden.  

 

Volgens Deleuze is de vraag, die elke tijd zich moet stellen, wie zijn nomaden zijn: ‘En zelfs 

wanneer de reis zonder beweging is, zelfs wanneer zij onwaarneembaar, onverwacht, 

onderaards en op de plek zelf plaatsvindt, moeten wij ons afvragen wie onze huidige 

nomaden zijn (Deleuze, 1981/1973: 63). Wie zijn nu onze hedendaagse nomaden? Met deze 

scriptie hoop ik duidelijk gemaakt te hebben dat het antwoord op deze vraag is, dat 

tegenwoordig iedereen de potentie heeft om zich een nomadische identiteit aan te meten. 

Met het analysekader Deleuzeaanse Vouw is duidelijk geworden, dat de mogelijkheid tot 

transformatie al in onszelf ligt en dat er slechts een openstelling voor het buiten nodig is om 

dergelijke performatieve krachten te ontsluiten. We zijn al ontworteld, nu is het tijd om in 

beweging te komen. Nu is het tijd om te gaan denken in potentie in plaats van in 

begrenzingen. Mode, als ontmoetingsplaats van het innerlijk en uiterlijk, is de plek waar 

deze transformatie kan plaatsvinden en belangrijker nog: door de toegankelijkheid van mode 

kunnen deze mogelijkheden tot experiment op dagelijkse basis plaatsvinden. Wij hebben met 

mode allemaal de potentie om ons om te vormen tot een nomade, elke dag op reis te gaan in 

onze eigen klerenkast en zo ons mee te laten voeren in de vloeibare vrijheid, die deze 

samenleving ons biedt.  
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