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1 Móda 

Móda funguje ako vizuálny archív času: módni teoretici (Barnardt, Breward, Svendsen) tvrdia, že 

móda je odrazom spoločenských, ekonomických, politických a kultúrnych zmien, ktorý vyjadruje 

modernosť a symbolizuje ducha doby. Simmel (2006) módu definuje ako napodobovanie predpísané-

ho vzoru, ktoré uspokojuje a vizuálne demonštruje, pozn. M. DZ. potrebu konkrétnej sociálnej opo-

ry; v rámci socializácie privádza „jednotlivca na cestu, ktorou kráčajú všetci“ (s. 55) a poskytuje vše-

obecný základ, ktorý premieňa správanie každého jednotlivca v napodobovania možný príklad. 

V súvislosti s definovaním módy a módnych trendov Simmel uvádza aj zaujímavé univerzum prítom-

ných rozkolov: móda odzrkadľuje sociálne splynutie, no zároveň umožňuje a podporuje individuálne 

zvýraznenie; prepája rovnosť v societe so zvýraznením individuality jej konkrétneho člena a funguje 

aj v línii napodobňovania ostatných a vlastného sebazdôraznenia –  v niektorých smeroch móda ľudí 

spája, v iných ich od seba odlišuje. Móda je zároveň dlhodobá aj krátkodobá záležitosť; Simmel 

(2006, s. 106) píše, že „podstata módy spočíva v tom, že sa ňou riadi len jedna časť skupiny, zatiaľ čo 

celok je ešte len na ceste k nej“– ak sa móda rozšíri celoplošne, čím dosiahne svoj pôvodný cieľ, strá-

ca sa a zaniká a vytvára sa priestor pre novú módu; rozdiel je v tom, ako dlho trvá prijatie módy 

v spoločnosti. Trvanlivosť módy možno demonštrovať aplikáciou na kultúru: dlhodobá móda je spätá 

so subkultúrami, krátkodobá (rýchlo sa meniaca) móda funguje v dominantnej kultúre. Silu a nadra-

denosť módy v spoločnosti deteguje Simmel aj v pozorovaní, že niekedy je za módne označované aj 

to, čo je (príp. bolo) považované za neestetické
1
.  

Kým v začiatkoch minulého storočia vystupovala móda ako prostriedok rodového rozlíšenia, kon-

com 20. a začiatkom 21. storočia sa móda stala ukazovateľom rozdielov aj v prostredí žien: domi-

nantné nastavenie patriarchálnej spoločnosti rozdeľovalo spoločenské sféry na verejné (politika, moc, 

správa vecí verejných, vzdelanie), charakteristické pre mužov a na sféry súkromné (rodina, domác-

nosť, krása, zdravie), ktoré boli typické pre ženy. Uvoľnenie patriarchátu znamenalo postupne uvoľ-

ňovanie a prelínanie súkromných a verejných sfér bez ohľadu na rod jedinca; ženy so záujmom 

o módu boli automaticky považované za hlúpe a povrchné, pretože nevyužili možnosť prejsť zo súk-

romnej sféry (móda a vzhľad) do sféry verejnej (moc, vzdelanie). Fungovali binárne opozície a ženy 

                                                      
1
 Z antropologického hľadiska je za krásne považované to, čo je menšinové a rozdielne a meniace sa vnímanie es-

tetiky tela súvisí s blahobytom: v dobách núdze sú ikonami krásy ženy vyzerajúce dobre živené, napr. Moravianska 

Venuša bola modelom žiaducej ženy so širokou panvou, aby dokázala rodiť deti a zásoba tuku na jej tele umožňovala 

prežiť zimu. V 20. rokoch minulého storočia sa v dobách secesie symbolom krásy stávajú štíhle ženy v rovných šatách 

so zníženým pásom; v 50. rokoch 20. storočia sa v revitalizujúcej sa povojnovej spoločnosti opäť preferujú kyprejšie 

tvary; 60. roky definuje postupné zvyšovanie sa blahobytu v európskej a americkej spoločnosti – módne časopisy 

začínajú prezentovať model štíhlej krásavice, objavuje sa napr. modelka Twiggy, ktorá svojou androgýnnosťou vytvá-

ra opozíciu k dovtedy všadeprítomným pin up modelkám s výraznými prsiami a zadkom.  
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tak boli separované na ženy pekné a ženy múdre, pretože ženy so záujmom o módu boli v spoločnosti 

považované za povrchné a hlúpe.  

 

2 Feminizmus 

Rodové vzťahy, vzťahy medzi ženami navzájom a medzi spoločnosťou a ženami rieši feministické 

hnutie. Dôvodom vzniku feminizmu bola pôvodne podriadenosť žien voči mužom a uväznenie žien 

v súkromnej sfére rodiny a domácnosti: niektorí antropológovia dešifrujú hlavnú podstatu podriade-

nosti žien v biologicky podmienenej skutočnosti, že ženy počas tehotenstva a dojčenia strácajú svoju 

fyzickú pohyblivosť, a práve to púta ženy k domovu, kým muž sa môže naďalej bez akýchkoľvek 

obmedzení pohybovať vo verejnom priestore a participovať na tvorbe verejnej sféry. Feminizmus 

predstavuje heterogénne ženské hnutie obsahujúce množstvo diverzifikovaných feministických sme-

rov a prúdov s rozdielnym vývojom a smerovaním, ktoré spája záujem o rolu a status ženy 

v spoločnosti a snaha zlepšiť jej postavenie. Feministické hnutie nie je jednoliate; feminizmus je di-

verzifikovaný a ponúka viacero variácií: od umiernených feminizmov, ktoré bojujú za rovnaké posta-

venie žien vo vzťahu k mužom v spoločnosti (príkladom snaha zabezpečiť základné ľudské práva 

moslimským ženám) až po radikálne formy feminizmu, ktorých vyznávači prezentujú nepriaznivý až 

nepriateľský postoj k mužom a biologickú možnosť porodiť dieťa považujú za rodový hendikep. 

Faktor, ktorý výrazne vplýva na konštrukciu feminizmu, je čas: ženské hnutie závisí od doby, kto-

rá sa v ňom reflektuje; každá doba má svoje špecifiká a každá žena má svoje postavenie v konkrétnej 

dobe (s ohľadom na ideologický kontext). Časová segregácia diferencuje feminizmy do troch vĺn: 

programovou náplňou prvej vlny feminizmu (koniec 19. a začiatok 20. storočia) bolo zrovnoprávne-

nie žien s mužmi. Ženy mali disponovať rovnako ako muži aj základnými ľudskými právami prvej 

generácie – zúčastňovať sa na správe vecí verejných formou volebného práva a právo na vzdelanie. 

Kým sloganom prvej vlny feminizmov bolo „politické je osobné“, druhá vlna by si mohla uplatniť 

copywright na tézu „osobné je politické“: požiadavky žien sa už netýkali politických práv a vzdelania; 

fókusom feminizmu sa v období 60. a 70. rokov 20. storočia stala sexualita a rod (gender). Výz-

namným feministickým dielom sa stáva svetový bestseller  Druhé pohlavie od Simone de Beavoir z 

roku 1949, ktoré prezentuje sex (pohlavie) ako sociálny konštrukt, čoho dôkazom je jeden z najzná-

mejších výrokov feministického hnutia: „ženou sa nik nenarodí: stáva sa ňou“ (de Beavoir, 1949). 

Obdobie od deväťdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť označuje feministická teória ako 

tretiu vlnu feminizmu, niekedy tiež „postfeminizmus“. S postfeminizmom súvisí zmena mediálneho 

obrazu ženy: ženy už nie sú zobrazované ako bojujúce sufražetky (prvá vlna) alebo milujúce manžel-

ky a matky (druhá vlna) – nastupuje tzv. fenomén girl power
2
. Ženy sa v postfeminizme zobrazujú 

ako silné osobnosti, na ktoré odkazujú dievčenské hudobné skupiny, sólové umelkyne či filmové 

a seriálové charaktery predstavujúce nezávislé ženy vymykajúce sa stereotypným zobrazovaniam 

feminínity.  
 
3 Feministický diskurz módy 

Na základe štúdia materiálov o feminizme sme identifikovali nasledovné feministické prístupy 

k móde: 
 

3.1 Móda bola vytvorená mužmi pre ženy ako (náhradná) platforma pre sebarealizáciu 

Feminizmus od dôb svojho vzniku operuje s pojmom väznenie: z väzenia domáceho (žena ako 

manželka a matka) boli ženy spoločnosťou pod vplyvom masových médií  presunuté do väzenia este-

tického. Feministky tretej vlny (Baumgardner, Moran, W. Scott) sa zhodujú na tom, že súčasná doba 

predstavuje pre ženy nebezpečné bojové pole, na ktorom musia zvádzať dva nikdy nekončiace boje o 

krásu: boj o štíhlosť a boj o mladosť. Lipovetsky (2007) píše, že vizuálna kultúra ženy ako pohlavia, 

                                                      
2
 Girl power predstavuje kultúrny (a z feministického hľadiska aj sociálny) fenomén 90. rokov 20. storočia a za-

čiatku 21. storočia, ktorý definuje ženu ako rovnocennú "protivníčku" k mužským akčným hrdinom. Sociálne posol-

stvo girl power apelovalo na mladé dievčatá, dospievajúce a dospelé ženy, aby si uvedomili a využívali svoje možnos-

ti a rovnako zdôrazňovalo význam silného a lojálneho priateľstva medzi ženami-spojenkyňami. V popkultúre tento 

koncept najvýraznejšie demonštrovala britská dievčenská hudobná kapela Spice Girls, na pilieroch ktorej sa zrodili 

predstaviteľky tretej vlny feminizmu ako Ally McBeal, Carrie Bradshaw či Bridget Jones.  
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ktoré má predpísané byť krásne, je ritualizovaná a vykazuje znaky náboženského kultu: indoktrináciu 

(reklama na módu a kozmetiku), posvätné texty (metódy zoštíhlenia a omladnutia), očistné cykly (dié-

ty), duchovných vodcov (modelky, herečky, speváčky – vizuálne ikony), rituálne skupiny (modelky, 

napr. tzv. „anjelikovia“ Victoria´s Secret), vieru v zmŕtvychvstanie (revitalizačné a omladzujúce kré-

my), anjelov (všetko, čím sa možno skrášliť) a spasiteľov (plastickí chirurgovia).  

Móda sa v histórií ľudstva považovala za výrazne ženskú záležitosť a tvorcami (ženskej) módy až 

do polovice 20. storočia boli prevažne muži, ktorí týmto statusom získali možnosť upevňovať svoju 

moc nad ženskou vizuálnou kultúrou. Žena so záujmom o módu sa tak automaticky stávala podriade-

ným pohlavím závislým na rozhodnutiach mužov aj v kontexte vizuálu (Breward, 1995). Najväčšími 

kritikmi tohto konceptu sú feministky druhej vlny zastúpené S. de Beauvoir, ktorá módny diktát v 

podobe podpätkov, nepohodlného spodného oblečenia či povinnosti ženy mať dlhé vlasy považovala 

za otvorenú a spoločensky podporovanú formu rodového útlaku: podpätky či dlhé a úzke sukne zne-

možňujú rýchly útek; dlhé vlasy uľahčujú mužovi manipuláciu s hlavou ženy a pod. Podľa Beauvoir 

zvíťazila v móde a odievaní funkčnosť nad estetickosťou (túto funkčnosť považuje za podriadenú 

mužom). 

Lipovetsky (2010) uvádza, že v 17. storočí boli „vizuálnejšie okázalým“ pohlavím muži – mužská 

móda zahŕňala oveľa väčšie množstvo odevov plniacich iba estetickú funkciu, napr. goliere, manžety, 

kabátce; ženy sa prezentovali striedmejšie. V 18. storočí sa mužské a ženské role v móde vymenili a 

zo ženy sa stala „výkladná skriňa svojho manžela“, ktorú spoločenský tlak nútil „skrášľovať sa a dob-

re vyzerať“. Túto zmenu Lipovetsky označuje ako feminizáciu prepychu. Na základe módnych rozdie-

lov medzi pohlaviami vypracoval Veblen teóriu oddelených mužsko-ženských sfér: ženské odevy 

majú menšie veľkosti, pútajú zdobením, sú nepraktickejšie a farebnejšie. Mužské oblečenie zdôrazňu-

je súmernosť, fyzickú silu a vznešenosť nositeľa (Veblen, 2008). 

Pre ženy fungujúce v súkromnej sfére domácnosti a rodiny bolo potrebné vytvoriť ilúziu platfor-

my, na ktorej by sa mohli plnohodnotne realizovať po splnení všetkých svojich povinností. Z odieva-

nia sa v druhej polovici minulého storočia stala nová forma spoločenskej estetiky. Nástup reklamy 

definitívne zvýšil masovú spotrebu módneho oblečenia a viedol k neobmedzenej diverzifikácii na 

základe módy a vizáže, čím sa vytvorila nová forma verejnej sféry, z ktorej profitovali prevažne muži 

ako väčšinoví vlastníci svetového finančného kapitálu.  

 

3.2 Dnešná móda je ženská záležitosť 

Postfeminizmus sa snaží obrátiť pozornosť spoločnosti, médií i samotných žien zo ženských „po-

vinností“ na možnosti: všetky ženy sa nemusia rovnako správať a nemusia ani rovnako vyzerať. Pod 

vplyvom aktuálnych feminizmov dochádza aj k narúšaniu modelu heteronormativity
3
, podľa ktorého 

majú ženy aj muži svoje (fixné) role a funguje predpoklad, že ženy sa chcú (a majú) páčiť mužom. 

Feminizmy tretej vlny vyzývajú ženu k spokojnosti s vlastným zmýšľaním a telom, ktoré môžu (ale 

nemusia) spĺňať dobové parametre krásy.  

Súčasná móda s feminizmom súhlasí a poskytuje spôsoby k odmietnutiu hegemónie a možnosti vi-

zuálne odkomunikovať identitu nositeľa, a to aj v časoch, keď je práve tá istá móda neoddeliteľnou 

súčasťou konformnej kultúry, za ktorú bojujú masové médiá. Typickým príkladom vplyvu feminizmu 

na módu v druhej vlne ženského hnutia je Le Smoking z roku 1966, ktorého autorom je Yves Saint 

Laurent. Le Smoking vo svojom minimalizme predstavoval veľkolepé feministické módne dielo s 

androgýnnym nádychom – ženy začali problematické rodové rozdiely zakrývať v androgýnnych, príp. 

bezpohlavných odevoch. Na motívy Laurentovho smokingu sa začali objavovať ženské nohavicové 

kostýmy, ktoré si hneď získali priazeň žien pracujúcich v kanceláriách a symbolizovali ich nezávis-

losť a boj proti sexizmu na pracovisku. Kým jedna skupina žien vizuálne eliminovala ženské znaky na 

svojom tele, druhá sa rozhodla provokovať ich zvýraznením. Mary Quant priniesla do módy v 60. 

rokoch minulého storočia kontroverzné minisukne, ktorých dolný lem sa mohol nastaviť 6 až 7 centi-

metrov nad koleno v závislostí od preferencií nositeľky. Od polovice 60. rokov sa minisukne stali 

celosvetovým trendom.  

                                                      
3
 Podľa teórie heteronormativity je iba heterosexualita normálnou sexuálnou orientáciou.  
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Feministky boli dlhé roky v masových médiách plytko obviňované z neženskosti a z jej zámerného 

potláčania. Vo svete feminizmov sa začali objavovať dva výrazné prístupy: (1.) odmietanie oblečenia, 

ktoré nielen zdôrazňuje ženské znaky, ale ich odhaľuje (byť sexy a žiadaná znamená vizuálne sa vy-

maniť spod patriarchiátu a spraviť z mužov otrokov ženského tela) a (2.) preferovanie androgýnnych 

modelov. Ženy žiadajú rovnocennosť s mužmi, no nechcú ako muži vyzerať: zavrhujú skutočnosť, že 

sú vylúčené z mocenskej sféry, že majú „dvojitú pracovnú zmenu
4
“ s nižšími platmi, ale len málokedy 

sa rovnako vehementne vzpierajú estetickej role, ktorá im je prisudzovaná (Lipovetsky, 2007). Nad-

hodnocovanie ženskej krásy dovoľuje vyvážiť proces destabilizácie rodových a sexuálnych rolí.  

Ženské hnutie v minulosti kritizovalo módu, že predstavuje len jeden z ďalších nástrojov, ktorými 

si muži, vtedajší výhradní tvorcovia módy, podriaďujú ženy a ich vzhľad. Dnešná móda však vo svo-

jej rozmanitosti podporuje a preferuje ženy – ženy môžu okrem sukní nosiť aj nohavice a stále budú 

ženské; ak si muž dá sukňu alebo šaty, minimalizuje tým svoje maskulínne znaky a v spoločnosti sa 

komunikuje jeho sexualita. Pravdepodobne feminizmom kritizovaný mýtus krásy ovplyvnil vznik  

tohto prístupu – ženy snažiace sa nájsť svoj „správny“ vzhľadu porušovali pravidlá odievania, ktoré sa 

mužom zdali malicherné a márnivé, čím si módne prostredie úplne podmanili.  

 

3.3 Ženy so záujmom o módu nie sú hlúpe a povrchné 

Radikálne feministické hnutie zo začiatku 20. storočia reprezentované sufražetkami využíva v boji 

o svoje volebné právo nielen extrémistické formy boja, ale aj módu. Sufražetky ako prvé v histórií 

udávajú módne trendy: zelené, biele a fialové šperky. Estetický imperatív trendu však zohráva sekun-

dárnu úlohu: iniciály farieb G (green), W (white) a V (violet) šírili jednoznačné politické posolstvo – 

Give women votes! právo voliť ženám, preklad M. DZ.. Ženy na svojej ceste k politickému a sociál-

nemu vyrovnaniu sa mužom nepopierajú svoju feminínitu, ale k revolučnému politickému odkazu 

využívajú v tej dobe výrazne ženský prvok – šperk.  

Pánsku módu začala v tých časoch pozorne sledovať Coco Chanel, ktorá si uvedomovala ne-

vhodnosť dlhých sukní na aktívny pohyb, a preto začala preberať prvky pánskych šatníkov do športo-

vej módy pre ženy. Chanel ako jedna z prvých módnych tvorkýň reagovala na otvorenie pracovného 

trhu ženám: jej jednoduché a praktické prevedenie odevov spĺňalo potreby pracujúcich žien. Vo svo-

jom parížskom obchode predávala flanelové blejzre, rovné skrátené sukne
5
, námornícke topy, svetre a 

kabátiky inšpirované prvkami z mužského šatníka. Módnu i spoločenskú revolúciu Chanel spustila 

zaradením nohavíc do svojich dámskych módnych kolekcií, čím sa stala feministickou módnou prie-

kopníčku. Ženy fascinované pohodlnosťou nohavicových modelov začali kopírovať jej štýl nielen 

s ohľadom na estetický aspekt, ale hlavne preto, lebo to bolo pohodlné.  

Po druhej svetovej vojne nastala zmena fungovania v spoločnosti V tomto období stále väčšie 

množstvo ľudí prijímalo životný štýl strednej triedy – ľudia obývali domy na predmestí, sledovali 

svojich susedov a snažili sa vyrovnať sa im aj neustále rastúcemu životnému štandardu, a tak vznikol 

model napodobňovania založený na susedstve, ktorého dôležitým aspektom je priame sociálne pôso-

benie: ľudia chceli vlastniť niektoré veci nie preto, lebo ich o tom presviedčala reklama, ale preto, 

lebo ich vlastnil ich sused. Voľný čas a športové aktivity strednej triedy v 50. rokoch 20. storočia 

súvisia aj s nástupom ležérneho (casual) oblečenia, teda oblečenia nie do práce alebo domov, ale ob-

lečenia na zábavu a šport (tenis, golf, jogging, jazda na bicykli, lyžovanie, horolezectvo). 

V 70. rokoch 20. storočia sa situácia začala opäť meniť. Hlavným katalyzátorom bol nástup obrov-

ského množstva (prevažne vydatých) žien do pracovného procesu. Ženy začali pracovať v spoločnos-

tiach so značnou hierarchiou, kde prichádzali do kontaktu s ľuďmi z vyšších sociálnych vrstiev – tak 

sa upevňoval pôvodný susedský model napodobňovania a najmasovejším odevom týchto časov sú 

dámske kostýmy. Ľudia z rôznych spoločenských vrstiev pozorne sledovali svoje  okolie, v ktorom si 

všetci mohli byť vizuálne rovní a stále viac sa snažili priblížiť k vrcholu, ktorý na rozdiel od životné-

ho štýlu susedov predstavoval blahobytný životný štýl. Túžby po blahobyte umocňovali soap opery zo 

                                                      
4
 Práca vs. starostlivosť o rodinu a domácnosť. 

5
 V 19. a 20. storočí fungovalo nariadenie, ktoré bránilo ženám obliekať sa ako muži, napr. od roku 1799 do roku 

2013 bolo francúzskym ženám zakázané nosiť nohavice: ak chcela žena využívať nohavice na šport (bicyklovanie, 

jazda na koni), musela si vybaviť oficiálne štátne povolenie. 
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začiatku 80. rokov 20. storočia ako napr. Dallas alebo Dynasty, príp. MTV show Lifestyle of Rich and 

Famous, ktoré zobrazovali život v okázalom blahobyte. Ľudia sledovali médiá stále viac a prestávali 

sa zaujímať o svojich susedov a okolie. Dokonca sa začali stavať aj nové typy domov, ktoré umožňo-

vali svojim majiteľom zájsť autom až dovnútra a odtiaľ rovno do obývacej časti, čím sa výrazne eli-

minoval kontakt so susedmi – úpadok vzájomného pôsobenia na susedskej úrovni. 

V 80. a 90. rokoch minulého storočia sa na adresu módneho a kozmetického priemyslu ozývali kri-

tické hlasy feministiek druhej vlny, ktoré ich záujem o ženu identifikovali ako vychovávanie žien ku 

konzumnému štýlu života. Možno práve aj tento feministický postoj napomohol v upevňovaní celo-

spoločenského predsudku o tom, že ženy so záujmom o módu a kozmetiku sú retrográdne a povrchné. 

Dnešné feministky sa snažia vyvrátiť toto tvrdenie nielen zmenou pohľadu na feminínitu; postfemi-

nistky sú presvedčené, že vzhľad a výzor žien už nie je len záležitosťou súkromnej sféry, a preto je 

existencia biznisu krásy dobrá a žiaduca pokiaľ nevytvára monopol ideálneho vzhľadu: ženy s prizna-

nými ľudskými a občianskymi právami sa neskrášľujú preto, lebo sa skrášľovať musia, aby sa páčili 

mužom – ženy by sa mali páčiť hlavne samé sebe a konečne nadobudnúť sebavedomie, ktoré im v 

patriarcháte nebolo dopriate. Móda v odievaní neznamenala iba demonštráciu estetickosti a krásy, ale 

preferovala pohodlnosť a šírenie kultúrnospoločenských odkazov. 

 

3.4 Prostredníctvom módy sa pozornosť presúva z tela na to, čo ho zahaľuje 

Postfeministky sa odmietajú zmieriť s faktom, že sú dekoračným predmetom. Vzdelané ženy s vo-

lebným právom a možnosťou pracovať si nárokujú na moc – politickú, kultúrnu, spoločenskú a eko-

nomickú. Krása, sex-appeal a líčenie sa často vnímajú ako nezlučiteľné s autoritou a ďalšími kompe-

tenciami či vládnucimi aktivitami. Mužské oceneniu pôvabu druhého pohlavia často znižujú hodnotu 

ženskej práce. Radikálna odnož tretej vlny feminizmu tvrdí, že ak sa ženy chcú presadiť vo svete pod-

nikania a moci, musia zneutralizovať svoj vzhľad: zakázať si krátke sukne a vysoké podpätky, vzdať 

sa výstrihov i príliš dlhých vlasov, a rovnako eliminovať ďalšie znaky nesúce v sebe náboj ženstva 

povzbudzujúci mužskú fantáziu; feministky 90. rokov odmietajú model pin up modelky aj modeliek 

vo všeobecnosti. 

Práve spokojnosť ženy samej so sebou a zvyšovanie sebavedomia možno priradiť k zámerom ak-

tuálnej vlny feminizmu; postfeminizmus je feminizmom najindividuálnejším, čo potvrdzuje aj to, že 

niektoré smery spolu absolútne nekorešpondujú, príp. sa navzájom vylučujú. Počas analýz sme po-

chopili, prečo sú niektoré feministky presvedčené o tom, že postfeminizmus je utópia a stále pretrváva 

jeho druhá vlna usilujúca o akceptáciu ženského rodu a tela v sexistickej spoločnosti: tretia vlna femi-

nizmu sa primárne zaujíma o individuálne túžby žien a ich self prezentáciu; ženské potreby v súvis-

losti so spoločenskou akceptáciou považuje za vyriešené. Ak sa ženy skrášľujú robia to pre seba, pre 

vlastné potešenie; móda nepredstavuje podstatu existencie žien ako zástupkýň súkromnej sféry bytia, 

ale spôsob ktorým sa odmeňujú a skrášľujú.  

Už feministky druhej vlny kritizovali módu práve preto, lebo si vyžaduje a funguje v kombinácii 

s módnym telom. Skrášľuje móda telo, alebo telo módu? Simmel (2006) hovorí, že to nie je móda 

(odev), čo slúži k skrášleniu tela – odev nie je individuálny ani ozvláštňujúci prvok na tele; v civilizo-

vanej spoločnosti je dnes odev nutnosťou, „krása“ je jeho sekundárnou funkciou. Skrášľovanie tela 

prebieha prostredníctvom ozdôb, ktoré môžu byť vysoko individuálne (napr. tetovanie, ktoré sa 

umiestňuje priamo na telo a zvyklo predstavovať dlhodobú ozdobu) alebo masové, ako napr. šperky z 

kameňa či kovu – tými sa môže skrášliť každý na určitý čas.  

Z módneho hľadiska nemožno postfeminizmu uprieť humanistické snahy: zo súčasnej módy sa po-

stupne vytrácajú ženské či mužské spôsoby správania sa či prezentácie; telo vystupuje ako "nosič" 

odevov, móda smeruje k bezpohlavnému štýlu, ktorý reprezentuje Andrej Pejič, Lea T alebo Ricky 

Genest. Kým kedysi bolo oblečenie sprievodným znakom svetonázoru, dnes je svetonázorom obleče-

nie samotné. Mýtus krásy sa napínal tak, až praskol, a ženy si začali krásu užívať. Predstava, že spo-

kojnosť (nech už je dosiahnutá akokoľvek, pokojne aj materiálne) je márnivosťou, to degraduje ženy a 

javí sa ako antifeministický prístup. 
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