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A divat nyugati kánona a  Next in 
Fashion valóságshowban
Next in Fashion, 1. évad, 2020., Netfl ix

Divat, válság és televízió
A globális járvány csak még elkerülhetetlenebbé tette azt a veszélyt, mely a 

nyugati divatrendszert fenyegette egy ideje. Ha a divatnak nem is lesz vége, abban 
a formában, ahogyan a 20. század második felében és a 21. század első két évtize-
dében megszoktuk, nem sokáig fogjuk már megtapasztalni. Korábban a változás 
fő mozgatójának az átrendeződő hierarchiák okozta iparági fejleményeket, va-
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lamint a fenntartható fejlődés megkövetelte lelassulást tekintették (Cline 2012), 
ma már azonban inkább az látszik, hogy valami jóval radikálisabb történik: a 
divattárgy létmódja kérdőjeleződik meg (Edelkoort 2015).1 A helyzet egyértelmű: 
a divat tipikusan a gazdasági, társadalmi, politikai stabilitás velejárója, létezhet 
ugyan ettől függetlenül is, de a válságok, az életünk felett való folyamatos aggó-
dás, a négy fal közötti kényszeres életmód egészen biztosan nem tesznek jót neki. 
Amikor ezeken a kérdéseken elgondolkodunk, nagyon nem látjuk még, hogy mi-
lyen gazdasági folyamatok fognak elindulni a nemzetközi járványhelyzet csilla-
podásával. Erről a viszonylagos nyugalmi pontról azonban jól lehet visszanézni 
azokra a jelenségekre, melyeket a divatrendszer 20. század végi, 21. század eleji 
csúcsidőszakában kitermelt.

Egy ilyen, a 20. századi nyugati divatkánonra jellemző jelenség a di-
vat televíziós megjelenítésének kérdésköre, mely kezdődik a divathírek,2

különösen a divathetek televíziós közvetítésének jelenségével, folytatódik az
1997-ben alapított, az iparágra szakosodott francia Fashion TV csatornával, a
valóságtelevíziózás és divat közötti metszéspontok műsorformátumokkal való
lefedésével, és véget ér az újtelevíziózás divatinfluencereivel a YouTube-on, az
Instagramon és a TikTokon stb.

Ebben a rövid elemzésben egy frissen közvetített divattervezői tehetségku-
tatót helyezek fókuszba, megvizsgálom a műsorformátum előzményeit és sajátos-
ságait, kitérek az alkalmazott implicit divatfogalmak jelentésére, és megnézem 
azt, hogy e fogalmak milyen versenydinamikát tettek lehetővé. A kérdéses mű-
sor a Net  ix Next in Fashion című valóságshowja: nem kereskedelmi csatorna,
hanem egy streaming szolgáltató fejlesztette. A Netflix berobbanásakor sokan új
televíziós nyelvet és esztétikát jósoltak, azonban viszonylag korán láthatóvá vált,
hogy tartalmi szempontból a szolgáltató inkább lefölözi a klasszikus televíziózás
recepteskönyvét (McDonald–Smith-Rowsey 2016: Introduction). A legjobb
formátumokból tanul, és mivel nem kell egy országos célközönség elvárásaihoz
igazodnia, tétovázás nélkül mondhat igent ízléskategóriák szerint szerveződő
célcsoportok kiszolgálására. A streaming-háború idején is a szolgáltatók
élvonalában maradó Netflix nem tartalmilag forradalmasította a televíziót,
hanem az online médiafogyasztásra jellemző stílusközösségek koncepciójával
ötvözte azt. Hasonló tartalmakat gyártott, mint a késő modern televízió, viszont
sokkal rétegzettebb csoportoknak és a napi műsorrács kényszerítő ereje nélkül
(Amanda D. Lotz 2018). A Netflixet nem annyira a műsorok eredetisége, sajátos
vizuális nyelve, hanem rétegzett és sokféle kínálata, a transznacionális gyártás
ígérete és a fogyasztói hatalom újraértelmezése tartja az élvonalban (Jenner
2018; Barker–Wiatrowski 2017: Introduction). Ezért gyakori elv, hogy korábbi
televíziós formátumokat újrafogalmaznak a streaming-csatorna megbízásából, és
éppen az eredeti formátumhoz viszonyított átpozicionálás dinamikája termeli ki
a műsor közönségét. Ez a helyzet elemzésünk tárgyával is, a Next in Fashionnal, 
mely korábbi, az amerikai Bravo (1980-ban alapított), illetve Ovation (1997-ben 
alapított) csatornán futott műsorok újragondolása.3  E két televíziós kábelcsatorna 
közös jellemzője, hogy mindkettő fő pro  lját a művészetekkel kapcsolatos műsor-
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szolgáltatás jelenti, a Bravo azonban alapítása után elmozdult a valóságtelevíziós, 
illetve az LMBTQ-közösséget megcélzó tartalomgyártás felé. 

Divat, Net  ix és televízió
A Net  ix tehát 2020 januárjában bemutatta a Next in Fashion (2020, Net  ix, 

Robin Ashbrook, Yasmin Shackleton, Adam Cooper producerek) című divat-te-
hetségkutató első évadát. A sorozat úgynevezett karrierversenyshow (job search/
career competition/game show)4, amely divattervezői képességeket kér számon 
a versenyzőkön. A showt, amelynek előzményeiként a Project Runway (Bravo)5 
és a  e Fashion Fund (Hulu, Ovation)6 említhetők, a valóságtelevízió egy újabb 
reprezentánsaként tarthatjuk számon. 2020 márciusában az Amazon Prime 
Videón debütált a Project Runway korábbi műsorvezetőivel, Heidi Klummal és 
Tim Gunnal a Making the Cut című fashion reality, mely olyan zsűritagokkal, 
mint Naomi Campbell (modell, színésznő), Chiara Ferragni (olasz in  uenszer és 
dizájner), Carine Roitfeld (francia divatújságíró, a francia Vogue korábbi, meg-
határozó főszerkesztője) és Joseph Altuzarra (dizájner) a Next in Fashion komoly 
kihívója. A műsor vezetői Alexa Chung brit író, televíziós műsorvezető, modell 
és divattervező, akit egyéni stílusáért többször is díjaztak, illetve Tan France, an-
gol televíziós személyiség, író és divattervező, a szintén net  ixes Queer Eye című
átalakítóshow divatszakembere. A műsorkoncepcióról nagyjából annyit lehet
tudni, hogy Tan France kezdeményezésére jött létre, műsorvezetőtársát ő kérte
fel a showban való részvételre. A tízrészes első évadban tizennyolc tervező mérte
össze tudását: az első nyolc részben párban terveztek a versenyzők, és részenként
egy-egy pár esett ki, az utolsó két részben pedig egyénileg versenyeztek, a
kilencedikben ketten estek ki, az utolsó részben pedig a két nyertes mérte össze
tehetségét. Az utolsó részig tematikus próbákat kellett teljesíteni a versenyzőknek
egy, illetve két modellt tervezve, az utolsó két versenyző pedig a fináléra teljes,
tíz modellből álló kollekciót hozott létre. Az egyes részek végén a műsorvezetők
két meghívott szakemberrel együtt zsűrizték az elkészült alkotásokat, a fődíjat
pedig a Net-a-Porter online bolt ajánlotta fel 250.000 dollárnyi anyagi támogatás
formájában egy önálló kollekció létrehozására.

A show másik sajátossága, hogy a versenyzők geoszociális hovatartozása na-
gyon változatos:7 a 18 versenyzőből 6 egyesült államokbeli, 3 brit, egy skót, egy 
olasz, egy kanadai, egy kínai, egy dél-koreai, egy indiai, egy mexikói, egy Puer-
to Rico-i, egy pakisztáni, s van közöttük gyermekeit egyedül nevelő családanya, 
márkatulajdonos, hírességeket öltöztető stylist, művészeti vezető. A származás 
sokfélesége a Net  ix-hatás velejárója is: mivel a Net  ix műsorpolitikájának alap-
vető tulajdonsága a földrajzi határok átjárása (Lobato 2019), a szereplőválogatás 
nemzetközisége nem meglepő, inkább elvárás. Azonban a későbbiekben éppen 
azt fogjuk látni, hogy a műsorkoncepcióban megjelenő internacionalizmus éppen 
a divatfogalom kultúraköziségének végig nem gondolása miatt kerül veszélyezte-
tett helyzetbe.8 A párban, majd egyenként alkotó szereplők esetében már az első 
próbatételeknél is szempontként merül fel a geoszociális és szakmai háttér egyen-
lőtlenségeket teremtő hatása: az azonos vagy hasonló háttérrel rendelkező párok 
nagyobb eséllyel képesek ugyanis együttműködni egymással. 
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Az első évadbeli versenyt a dél-koreai származású és Szöulban önálló már-
kával rendelkező Minju Kim nyerte meg, másodikként végzett a brit Daniel W. 
Fletcher, akinek Londonban fér  divatra specializálódott márkája van, harmadik 
helyen pedig fej fej mellett végzett a Los Angeles-i Ashton Hirota és a kínai szár-
mazású Angel Chen. Elemzésemben azt szeretném bizonyítani, hogy ez a ver-
senyformátum és a próbák, illetve bírálatrendszere a nyugati divatmodellben szo-
cializálódott versenyzőknek kedvez, illetve egy sajátosan brit, a szabászati tudást 
a tervezési folyamat középpontjába állító attitűdöt jutalmaz. 

Divat, verseny és televízió
Mint minden televíziós tehetségkutatót, ezt is a versenyformátum dinami-

kája mozgatja.9 A versenyként való keretezés a médiaműködés egyik alapvető me-
chanizmusa, a valóságshowk pedig ezt a keretet alkalmazzák a csoportmeg  gye-
léssel kombinálva (Corner 2009: 50). A hetvenes években a televíziónak a kritikai 
kultúrakutatás felől érkező kutatói (Christine Geraghty, Horace Newcomb, John 
Hartley, John Fiske) rendre egyetértettek abban, hogy e médium egy adott kul-
túra alapvető erőviszonyait, ideológiáját jeleníti meg (Gray–Lotz 2019, Television 
Studies and Critical Analysis), a műsorkínálatban érvényesülő sokféleség által 
lehetővé teszi egy szemantikai demokrácia működését. A műsorok alapos vizs-
gálata, mely a szövegelemzés különféle irányzataiból ihletődött, lehetővé tette a 
mögöttes ideológia felismerését, fő mozgatóinak azonosítását. Ilyen értelemben 
a gameshowk elsődleges mozgatója a szerencse, a képességek és a hozzáértés, 
illetve mindennapi emberek sorsfordító, katartikus helyzetekben való láttatása 
feletti öröm (Hill 2005: 22). Ugyanakkor a karrierversenyshowk esetében ki-
emelendő, hogy a kapitalista gazdaságot mozgató versenylogika megjelenése a 
valóságshowkban természetesen kapcsolódik össze a vágyott állások, az estab-
lishment csúcsán elhelyezkedő státuszok megszerzéséért folytatott harccal. A 
versenyshowkban érvényesülő szigorú számonkérés, a szakmai titkok megtartá-
sa, a versenyzők ambícióinak egymás ellenében való kijátszása, a kompetitivitás 
sémája erőteljesen része a késő kapitalista versenyszféra által legitimált viselke-
désmódnak.10 Ugyanakkor a divatra szabott verseny az életmód-televíziózás logi-
kájába is beleillik. A Brenda R. Weber által „makeover TV”-nek nevezett jelenség 
kettős ideológiai kötéssel rendelkezik: egyszerre működteti a neoliberalizmus és 
kormányzás autoriter diskurzusát, valamint a feminizmus vagy a terapeutikus 
nyelv felszabadító és öna   rmatív beszédmódját (Weber 2009: 29).

Szintén Hill emeli ki, hogy önmagában a verseny, mely a látványsportok te-
rületéről érkező keret, többféle televíziós produkciós eljárást ötvöz: megjelenik 
a bevezető videó, a résztvevőkkel kapcsolatos hír, a szakértői kiértékelő, a játé-
kosokkal/résztvevőkkel készített interjú a szoros értelemben vett verseny mellett 
(Hill 2005: 23). Amikor a versenyformátumot a valóságtelevízió formátumában 
gondolják újra, átveszik mindezen produkciós elveket és újabbakkal kombinál-
ják őket, így jön létre a tehetségkutató hibrid formátuma. A Next in Fashion két
műsorvezetője működteti a korábbi médiaprodukciókból áthozott szerepeit, s a
versenyformátum fentebb említett elemei (a szakértői és résztvevői vélemények,
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a verseny és annak szakmai tétjei és formátumai) ebben az általuk megteremtett
médiakeretben is alakul.

Alexa Chung modell- és televíziós karrierjére a divat- és látványiparágak köz-
vetítette testkép kritikája jellemző. Chung divatszakíróként is ismert, stílusa azzal 
a brit divatsajtóra jellemző ironikus könnyedséggel és frivolitással azonosítható, 
melynek a divatújságírás történetében több elemzője is volt (Lynge-Jorlén, 2012). 
Tan France attitűdjén is érezhető ugyanaz az irónia, viszont a valóságtelevíziós 
érzelmi odafordulással, a versenyzők lelki támogatásával kombinálva, mely atti-
tűd Chungra egyáltalán nem jellemző. Formátumbeli különbség, hogy a Project 
Runway és a Making the Cut ellenében itt a műsorvezetőknek nincs tanácsadó 
szerepe: meghallgatják ugyan a terveket, de tanácsot nem adnak, illetve mind-
ketten folyamatosan részt vesznek a létrejött kreációk elbírálásában. Eltérő atti-
tűdjükön túl közös szemléletükben, hogy a brit típusú, a szabásmintára, a ruha 
szerkezeti sajátosságaira fókuszáló megközelítést preferálják, a véleményezések 
kulcsszava a legtöbb esetben a „construction”, vagyis a jól szerkesztettséget, a 
pontosan, igényesen kidolgozott szabásmintát kérik számon a tervezőkön. Ebből 
következően a divatnak az a megközelítése fog győzedelmeskedni, mely ezen a 
hagyományon iskolázódott. 

A show reklámkampányában a korábbi divat-tehetségkutatókhoz képest 
néhány lényeges különbséget emeltek ki: (1) az erőteljes szakmai pro  lozást és a 
szereplők igényes előválogatását; (2) a nemzetköziséget; (3) a műsorvezetők pro-
fesszionalizmusát. Az elemzésben ennek a három szempontnak az érvényesülését 
követem végig.

Már itt megelőlegezhetjük, hogy ezen ígéretek közül az elsőt és az utolsót a 
show be is váltja, szükségszerűen elesik azonban a nemzetköziség képviseletének 
kérdésében, hiszen eleve egy olyan nyugati, még pontosabban brit divatfogalom 
szerint körülírt versenypályára vonzza be a résztvevőket, amely más öltözködési 
tradíciókhoz szokott versenyzők számára járatlan utat jelent.11 Ebben az írásban 
éppen e szempontok képviselete érdekel engem, s a szakmai és multikulturális 
szempontrendszer egymásra épülését és egymás ellenében való működését elem-
zem egy médianarratológiai szempontokat  gyelembe vevő diskurzuselemzéssel.

Divat, fogalmak és televízió
A 20. század második felében zajlik le a divattervező mediatizálódása, mé-

diaszemélyiséggé alakulása. Ez az időszak kikristályosítja azokat a karrieríveket, 
melyek a nemzetközi iparág élvonalába helyezhetnek szereplőket. A század végére 
stabilizálódik azoknak a divatiskoláknak és képzési formáknak a listája, melyek 
szükségesek a nemzetközi láthatóság eléréséhez.12 A Next in Fashionban megjele-
nő tervezők nem teljesen kezdők, mindannyiuknak van már jegyzett munkássága 
a divattervezés területén – láthatóságuk adott. Azonban árnyalódik a kép, ha ezt a 
láthatóságot a globális iparági hierarchiák nyelvére fordítjuk le. Két szocializáci-
ós tendencia látszik világosan körvonalazódni: a nagy presztízsű divatiskolákban 
szerzett diploma- és tervezői tapasztalat, illetve a celeb- és sztárvilág stylistjaként 
való működés. Az egyéni márka megléte, a lokálisan akár nagyon jelentős vevő-
kör nem biztosít olyan típusú szakmai felkészültséget, hogy a zsűritagok elvárá-
sainak megfeleljen. A showban részt vevő 18 versenyzőből hárman a brit divat-
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képzés fellegvárában, a Central Saint Martinsban szereztek diplomát (6. helyen 
a világranglistán)13 – a második és harmadik helyezettek többek között, az első 
helyen végző Minju Kim pedig az antwerpeni Royal Academy of Fine Artsban 
végzett (13. hely a világranglistán). A Central Saint Martinsben diplomázott, kí-
nai származású Angel Chennel a harmadik helyen osztozó Ashton Hirota a Los 
Angeles-i Fashion Institute of Design&Merchandising (60. hely a világranglistán) 
végzettje. Hirota esetében viszont a Los Angeles-i környezet nagyon sok előadó-
művésszel való kollaborációt biztosít. Látható tehát, hogy a mezőny élvonalába a 
világranglistákon vezető helyet elfoglaló intézmények végzettjei kerülnek. Még 
beszédesebb a mezőny végéről kiindulva értékelni a jelölteket: első körben esett 
ki az a Puerto Rico-i származású Nasheli Ortiz-Gonzalez, aki ugyan egy jelentős 
divatképzés oktatója (Moore College of Art and Design, diplomáját a Savannah 
College of Art and Design-on szerezte – 15. hely a világranglistán), de iparági 
tapasztalata nincs. Az első három körben kiesettek között van a pakisztáni szár-
mazású és New Yorkban önálló márkával már rendelkező Isaac Saqib, a mexikói, 
szintén önálló és sikeres márkát vezető Lorena Saravia Butcher, az indiai, erős ön-
álló márkával rendelkező Naresh Kukreja, a skót Hayley Scanlan, illetve az igen 
rendhagyó szocializációval rendelkező Julian Woodhouse, aki katonacsaládban 
nőtt fel, maga is katonai akadémiát végzett, s bár amerikai születésű, illetve New 
York-i lakos, élete során rengeteget költözött és szintén rendelkezik önálló már-
kával.14

Ugyanakkor a verseny első hat próbája a közös tervezést írta elő. A verseny-
zőkből két szempont szerint alakultak párok: van néhány olyan páros, amely ko-
rábban is dolgozott már együtt (ilyen a Los Angeles-i Ashton Hirota és Marco 
Morante, a New York-i streetwear szakértő női páros, Farai Simoyi-Agbede és 
Kianga Kiki Milele, valamint Angel Chen és Minju Kim, akik ugyan nem alkot-
nak együtt, de az európai oktatási rendszerben találkoztak már), van olyan páros, 
mely az azonos iskolázottság és stílus miatt dolgozik együtt (Daniel Fletcher és 
Carli Pearson, a Central Saint Martins végzettjei például), a többi pár pedig hoz-
závetőlegesen meghatározott, azonos esztétika miatt kerül össze. A szerencsésebb 
helyzetben levő Claire Davis és Adolfo Sanchez egymást választják ki a verseny-
zők közötti ismerkedés első fázisában, a többi esetben viszont a nagyon eltérő tájé-
kozódás, a másfajta divatszocializáció olyan komoly hátrányt jelent, hogy az első 
körökben rendre kiesnek e teljesen összeforratlan párosok (Isaac Saqib–Nasheli 
Ortiz-Gonzalez, Lorena Saravia Butcher–Naresh Kukreja, Hayley Scanlan–Julian 
Woodhouse). Érdekes módon hosszú életű Angelo Cruciani és Charles Lu párosa, 
akik szintén nagyon eltérő esztétikai kódokat mozgatnak, viszont az excentrikus-
ság valamiféle közös nevezőt teremt, továbbá Charles Lu technikai felkészültsége 
elviszi a hátán a páros teljesítményét. Ezek a párok az előző kategóriákban is hát-
rányosan teljesítenek. 

A sorozat úgy tesz, mintha a divat fogalmával mindannyian tisztában len-
nénk: a címébe is beveszi a szót. Én viszont azt állítom, hogy a divat a show alatt 
üres jelölővé (empty/  oating signi  er) válik. A címbeli használat egyértelműen 
állítja: arra vagyunk kíváncsiak, ami a legközelebb divatba jön. A divatba jönni 
szokott divat, a trendek és divatok gyors cserélődése azonban csak egy a fogalom 
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jelentései közül. A showban – meglátásom szerint – két divatjelenség kerül éles 
kon  iktusba egymással. Mivel a műsorvezetők e két megközelítés közül egyértel-
műen az egyiket favorizálják, a verseny kimenetele szinte az első résztől kezdve 
borítékolható. 

Az egyik érvényes jelentés lehet az, amely szerint a divat a test társadalmi 
hierarchiák csúcsára kerülését teszi lehetővé, a csáberőt, az anyagi jólétet, a (kis)
csoportból való kitűnést teszi lehetővé. 

A másik érvényes jelentés pedig a tipikusan brit szabászati hagyomány, amely 
a kivitelezés pontosságát, a felépítettséget, a mesterségbeli tudást díjazza és annak a 
visszafogott, nem hivalkodó kifejezését érti divaton. Ugyanez a megközelítés a szub-
kultúrák, neotörzsek brit youthquake inspirálta öltözködési hagyományait is, a 
felszivárgáselméletek15 jelentette divatot is implikálja, hiszen ezek az irányzatok a 
szabászati hagyomány dekonstrukcióját vagy újrastrukturálását valósították meg. 
A műsorvezetők e második divatfogalom jelentésében hisznek, és a feladványokat 
is ennek rendelik alá: a show 3. része az öltönyt, az 5. része pedig a fehérneműt ál-
lítja a tervezés középpontjába, a 6–9. (rock-, sportruházat-, katonairuházat-, far-
mer-) próbák pedig a felszivárgásjelenségek klasszikus példáit hozzák. Mindezen 
esetekben az értékelés fő szempontja a szabásminta és a modell kidolgozásának 
adekvát volta. E második divatfogalom versenydinamikára tett hatásának érzé-
keltetésére a show jellemzőiből két elemet emelek ki, az egyik a narratív csomó-
pont és annak értelmezése, a másik pedig a tematikus próbák divatfogalmainak 
etnopolitikája.

A verseny narratív ívének dramaturgiai csúcspontját e második divatfoga-
lom abszolutizálása hangsúlyozza. A verseny 4. fordulójában az utcai öltözet a ki-
hívás. A helyzet komoly megpróbáltatást jelent a Kiki–Farai-párosnak, akik a női 
utcai divat egyfajta guruiként tekintenek magukra, Kiki ugyanis a Fubu márka 
női vonaláért felelős tervezőként a női streetwear kezdeményezője. Az eredmé-
nyek kihirdetésekor azonban a zsűri tagjai őket, illetve a Claire–Adolfo-párost 
állítják utolsó helyre. A műsorvezetők a Kiki–Farai-páros kiszavazása mellett 
vannak, míg a felkért szakértő, Kerby Jean-Raymond annyira elzárkózik kizárá-
suktól, hogy elhagyja a forgatási helyszínt. A zsűri magára hagyja a versenyzőket, 
majd Tan érkezik vissza könnyek között, és közli velük, hogy aznap döntés nem 
fog születni. A következő próba kihirdetésére összegyűlt versenyzőkkel közlik, 
a 4. próbán nem esett ki senki. Az 5. fordulóban a műsorvezetőket ezúttal más 
zsűritagok támogatják, így egyöntetű véleménnyel előbb Kiki és Farai, a 6-ban 
pedig Claire és Adolfo esnek ki. A 4. fordulóban Kiki–Farai az eredményhirdetést 
követően fogalmazzák meg a streetwear tervezők iparági hátrányos helyzetét: a 
nagy nyomás alatt futószalagon modelleket gyártó tervezőknek nincs szakmai 
elismertsége, névtelenek, s a legsikeresebb modelljeik a luxusmárkák kínálatában 
lemásolva kerülnek elő, így kaphatnak egyedül nem hivatalos elismerést. Kerby, 
maga is a streetwear területéről érkezve, szimpatizál ezzel a megközelítéssel, s 
ennek védelmében áll ki a tervezőpáros munkája mellett. A műsorvezetők nem 
érzik eléggé meggyőzően kivitelezettnek a megvalósított öltözékeket. A kereske-
delmi piaci tőkét és sikert felmutató streetwear fogalma kerül itt összetűzésbe a 
tervezői divat fogalmával. 
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A tematikus próbák kihívásai azt példázzák, hogy a nyugati típusú divat-
rendszer hogyan zár ki más típusú megközelítéseket. Az első körben már látha-
tóak az etnokulturális öltözködésfogalmak közötti különbségek, amikor a vö-
rösszőnyeg-kihívásnál a mexikói–indiai páros a női test csáberejét hangsúlyozó 
modellt készít, mely nem vívja ki a zsűri osztatlan elismerését. A divatfogalom 
nyugati kánonra szabottsága azonban sokkal egyértelműbb lesz abban a két 
esetben, amikor a dél-koreai–kínai tervezőpáros az 5. részben a fehérnemű-, a 
6. részben a rocktémánál a veszélyzónába kerül, míg később egyikük megnyeri 
a versenyt, másikuk pedig harmadik helyen végez. A fehérneműpróba alaposan 
kiugratja a testesztétikák eltéréseit, a szexiség eltérő értelmezését. Míg a Los An-
geles-i páros LMBTQ-közösségeket képviselő, merész színválasztású fehérnemű-
jét, illetve a brit tervezők genderkódokkal játszó alkotását ünneplik és díjazzák a 
zsűritagok, Minju és Angel terveit gyerekesnek, túlságosan romantikusnak, nem 
szexinek minősítik. A tervezési folyamatban egyértelművé válik, hogy a két ter-
vező nem ismeri a szexiség nyugati jelentését, feladatértelmezésük sötétben való 
tapogatódzás. A „rock”-téma hasonló kihívást jelent: a brit páros terve ebben az 
esetben is kivívja az osztatlan elismerést, meg is nyerik a 6. fordulót. Ugyanakkor 
Minju és Angel a feladat kijelölése után azt hangsúlyozzák, hogy Minju életében 
egyszer volt rockkoncerten, de azt is ittasan táncolta végig, vagyis kulturális re-
ferenciái között a rock nem tölt be jelentős szerepet. A korábbi kudarcos fehérne-
műterv után szexi darabot szeretnének tervezni, s egy ezüst-ciklámen kombiná-
ciójú bőrszettet készítenek a fér  -női párosnak. A hosszú női, a szerénység kódjait 
mozgató ruhát a zsűritagok kifogásolják, és a rövid fazon rockosabb voltára  -
gyelmeztetik a versenyzőket. A próba jól érzékelteti, hogy az európai szabászati 
iskolázottság ellenére a szabadidős tevékenységek, zenei preferenciák az első szo-
cializációs közegben elsajátított fogyasztási minták szerint zajlanak.

Ugyanitt érdemes ismételten hangsúlyozni, hogy a show próbái mind a nyu-
gati divatkánonban kihívást jelentő, egyfajta szabászati felszivárgáselmélet16 je-
gyében kerülnek kiválasztásra. A témák sorrendben: 1. vörös szőnyeg; 2. minták; 
3. öltöny; 4. utcai divat; 5. fehérnemű; 6. rock; 7. sportruházat; 8. katonai öltözet; 
9. farmer. E próbatételeknél erőteljesen látható, hogy az első két téma igyekszik 
kulturálisan inkluzív lenni, onnantól kezdve azonban jól érzékelhető, hogy a 
brit–amerikai divatrendszer kulcsdarabjai keretezik a próbákat. 

A Net  ix által újragondolt műsorformátum fő újdonsága a szakmaiság kö-
vetkezetesen érvényesített kritériuma, illetve a verseny banális nemzetköziesítése. 
A két érték biztosítása azonban egymás ellen dolgozik: egyrészt a szakmaiság egy 
adott kulturális környezet divattal kapcsolatos professzionalizmusát jelenti, s a 
nemzetköziesítés éppen „felhígítja” a szakmaiság így értelmezett fogalmát, más-
részt a nemzetközi szelekció megtörténik ugyan, de csak a felszínen, hiszen a ver-
senydinamika egy idő után rendre ejteti ki a nem brit és ahhoz hasonló értékrendű 
divatszakmában szocializálódott versenyzőket. Így a show végére tulajdonképpen 
egy homogén ízlésvilággal rendelkező kiscsoport marad talpon. A sorozatban 
színre vitt megmérettetés a brit műsorvezetők által ismert és elismert értékrendet
promotálja. Ez az értékrend egy adott szocializációs és karriermintának kedvez,
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jelesül annak, amelyet a divat nagy brit képzési központjaiban kialakított tudás
fémjelez. Ennek a tudásnak a szabászati alapismeretek, a forma iránti elkötele-
zettség jelentik az alapját. A próbák koncepciójának kialakításában a nyugati
divatrendszerre jellemző darabok dominálnak. A nyugati divatviselkedéstől elté-
rő tervezői hagyományok ezen a skálán nem mérhetők, és nem is képesek megje-
lenni. Következésképpen tehát éppen úgy, ahogyan a Netflix határok felettisége
nem jelenti a határok eltörlését és a produkciós egyenlőtlenségek kiegyenlítését,
a Next in Fashion sem biztosít egyenlőbb versenyt, kiegyensúlyozottabb érvénye-
sülési lehetőségeket és transzparensebb iparági erőviszonyokat a divatiparban el-
helyezkedni vágyó versenyzőknek. 
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Jegyzetek
 1  2015-ben Lidewij Edelkoort holland trendelemző egy elhíresült 

manifesztója bejelentette a divat halálát és az antidivatra való oda  gyelés szük-
ségszerűségét (Marcus Fairs: Li Edelkoort publishes manifesto explaining why 
„fashion is obsolete”. Dezeen, 2015. 03. 02. https://www.dezeen.com/2015/03/02/
li-edelkoort-manifesto-anti-fashion-obsolete/), majd a koronavírus nyugati terje-
désének első napjaiban a fogyasztói és termelői attitűdök újraépítésének esélyéről 
szóló interjúja járta be a közösségi médiát (Marcus Fairs: Coronavirus O  ers „a 
Blank pPge for a New Beginning” Says Li Edelkoort. Dezeen, 2020. 03. 09. https://
www.dezeen.com/2020/03/09/li-edelkoort-coronavirus-reset/). 

 2  A divattal kapcsolatos hírek kutatására átfogó monográ  a nem áll 
rendelkezésünkre, ugyanakkor egy-egy médiaeseményként működő botrány 
feldolgozásának van tudományos szakirodalma. Ebben az esetben azonban az 
események keretezését nem annyira a divat mint iparág, hanem a szervezeti ösz-
szeesküvés hívószava biztosítja. Lásd pl. Williamson 2020. 

 3 2 A GQ magazin kritikája a showról annak réteg jellegére úgy utal, hogy a 
fődíjat felajánló Net-a-Porter e-kereskedelmi láncról azt mondja, ugyanaz a klasz-
szikus divatkereskedelemnek, mint a Net  ix Hollywoodnak. Lásd Tashjian, R. 
How Net  ix’s Crazy New Fashion Show Accidentally Explains Fashion, GQ 2020. 
02. 07. https://www.gq.com/story/next-in-fashion-review

 
 4  E műsortípust az életstílusműsorok kategóriájához kapcsolta, és a  e 

Apprentice valóságshow-val, majd az America’s Next Top Modellel, illetve a Project 
Runway-jel példázta Császi Lajos a Mónika-shownak szentelt kulturális szocioló-
giai elemzésében (Császi 2011: 263–264). 
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 5  A 18 évadot megélt valóságshow házigazdái Heidi Klum modell és Tim 
Gunn divattanácsadó, színész és televíziós személyiség. A műsor állandó közre-
működői között tartja számon Nina Garcia divatújságírót, Michael Kors és Zac 
Posen divattervezőket. A sorozat a Bravón indult, majd átigazolt a Lifetime csa-
tornához, ahonnan ismét visszatért a Bravóra. A 17. évadtól a házigazda szerepét 
Karlie Kloss modell, illetve Christian Siriano divattervező (a Project Runway 4. 
évadának nyertese) vették át.  

 6 A 3 évadot megélt széria websorozatként indult a Hulu szolgáltatónál,
innen vette át az Ovation TV 2014-ben. A sorozat a Council of Fashion Designers
of America (CFDA) és a Vogue Fashion Fund versenyét dokumentálta. Zsűritagjai
között van Diane von Furstenberg dizájner, a CFDA elnöke, Anna Wintour,
az amerikai Vogue főszerkesztője és a divatipar továbbra is legbefolyásosabb
személyisége, Jenna Lyons, vállalkozó, 2017-ig a J. Crew vezetője, akire többször
hivatkoztak úgy, mint „a nő, aki Amerikát öltözteti”.

 7  Hasonló recept szerint építkezik a  e Final Table (2018, a producerek 
között feltűnik Adam Cooper, Robin Ashbrook, Yasmin Shackleton) szintén kar-
rier versenyshow, amely az Amerikai mesterszakácshoz képest (hogy csak egy, sé-
feket versenyeztető showt idézzünk) nemzetközi válogatottal dolgozik, és szintén 
Net  ix-formátum.  

 8  A televíziót sokszor érte kritika az etnokulturális reprezentációk szük-
ségszerű banalitása miatt (Gillespie 1995). Lásd pl. a banális transznacionalizmus 
(Aksoy–Robins 2003), a banális nacionalizmus – banális európaiság, amerikaiság 
fogalmait (Slavtcheva–Petkova 2014). 

 9  Császi felosztása szerint a valóságtelevíziózás fő műfajai négy nagy 
csoportba sorolhatók: verseny, játék, kísérletezés, intervenció. Ezek közül a 
neotelevíziózás korában már elterjedtté válik a verseny és a játék, a két utolsó 
típus inkább a hipertelevízióra jellemző (Császi 2011: 267). 

 10 A Császi által elemzett példákban (ld. a 3. lábjegyzet) a következő
munkaerőpiaci értékek jelennek meg: „Túl a szórakoztató elemeken, az
Apprentice-ben erős volt a mindennapi egyéni magatartás és az üzleti irányítás 
közötti áthallás, amennyiben a racionalitást, a kockázatvállalást, a felelősséget 
tartották mindkettőben a legfontosabb értéknek.” A divattal, modellkedéssel 
kapcsolatos show-król lentebb ezt olvashatjuk: „Ezek a valóságshow-k azt az ér-
zelmi traumát is bemutatták, amelyet azok szenvedtek el, akik képtelenek voltak 
rugalmasan átalakítani magatartásukat a modellkedés mint sikeres üzleti vállal-
kozás érdekében.” (Császi 2011: 263–264). Kiemelések tőlem. 

 11  A nyugati és más típusú öltözködésfogalmak, illetve a divatrendszer 
kialakulásáról lásd Loschek 2009; Wilson 2003. 

 12  A láthatóság fogalma nagyon sok területen írja le az érvényesülés és 
társadalmi pozíció kortárs logikáját. Általános összefoglaló a kérdésről Brighenti 
2010-es munkája: Brighenti 2010. 

 13  Itt és a következőkben a rangsorokban elfoglalt helyet a CEOWORLD 
legfrissebb adatai alapján adtam meg. https://ceoworld.biz/2020/02/21/best-
fashion-schools-in-the-world-for-2020/ 
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 14  Bonner az ausztrál táncversenyshowknak szentelt tanulmányában 
mutat rá arra, hogy a nemiség és a társadalmi osztály esztétikai kategóriákként 
működnek és hozzájárulnak a látványlogika kiépítéséhez. E show esetében a ne-
miség, az osztály és az etnokulturális háttér egyaránt szerepet játszik az esztétikai 
kódolásban (Bonner 2013). 

 15  A felszivárgás elmélete vagy szubkultúra-elmélet státusáramló jelen-
ség, melynek lényege, hogy a divatot az alacsony társadalmi kategóriák indítják, 
és onnan áramlik át a magas bevétellel rendelkező társadalmi kategóriák öltözkö-
désébe. Ld. Kovács 2009: 31. 

 16  A divatterjedés e fentebb már említett modellje fejlődéstörténete során 
nagyon tipikusan brit jelenséggé vált, első képviselőjének azonban Coco Chanelt 
tartják. Lásd Revell-DeLong, M. (2005),  eories of Fashion, Valerie Steele (ed), 
Encyclopedia of Clothing and Fashion 2.  omson Gale, 21. 


