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Kókai Károly

Wittgenstein és a divat
9 festival for fashion & photography

 � Bécs 
 � 2009. május 28 – június 10.

Az idei 9 divat és fényképészet fesztiválon,1 az Unit F iroda szervezésében szá-

mos fotókiállításra, pódiumdiszkusszióra, illetve divatbemutatóra, vásárlókör-

útra és partira került sor az osztrák fővárosban,2 továbbá egy úgynevezett Fashion 

Blogger Dayre a fesztivál egyik központjában, a wittgenstein házban, melyet ere-

detileg ludwig wittgenstein nővére építtetett magának, és tervezésében az épí-

1  A kilences szám 2009-re vonatkozik, nem pedig arra, hogy ez a kilencedik fesztivál lenne, hiszen a 
rendezvény csupán néhány éve létezik. 
2  A részletek a www.9festival.at oldalon találhatók. A fesztiválnak természetesen van weboldala; 
egyik fontos témája a „divat a világhálón”. 

tész paul engelmann mellett a filozófus testvér 

is részt vett. Az események nem csupán a fesz-

tiválközpontokban — így a wittgenstein ház mel-

lett az építészetileg nem kevésbé figyelemre-

méltó Semper Depotban — zajlottak, de számos 

olyan, Bécs sajátos atmoszféráját árasztó „party-

location” is bekapcsolódott, mint például a prá-

ter szauna vagy a rosenhügel filmstúdiók termei. 

Végül, de nem utolsósorban az internet virtuá-

lis tere is lényeges szerepet kapott.3 Az esemény 

számos részlete figyelemreméltó volt tehát: a 

rendezvények helye, az internet kínálta virtuális 

tér, illetve az itt teremtett vizuális kultúra. A ren-

dezvény sikere így nem csupán a látogatók szá-

mában és a felvonuló cégek forgalmában, hanem 

az itt megnyíló lehetőségekben is mérendő. 

A 9 fesztivál a divatot és a fotográfiát állítja 

egymás mellé. Fényképészet és divat szorosan 

összetartoznak, hiszen a divat legtisztább for-

májában a divatfotókon létezik, a fényképé-

szet pedig technikai szempontból az egyik leg-

izgalmasabb terepet találta meg a divatfo-

tóban. A fesztiválon résztvevő fényképészek 

közül kiemelkedik az utóbbi években képzőmű-

vészként sikeres erwin wurm, valamint Irina 

Gravrich és ottmar Schaumberger. A divat-

tervezők közül nem a „nagy nevek”, hanem egy 

sokszínű helyi csoport volt jelen; az osztrák — 

vagy Ausztriában aktív — divattervezők közül 

a nemzetközileg elismert helmut lang nem-

régiben visszavonult. Az Iparművészeti egye-

tem divatosztályának gyakran változó vezetői 

alig tartózkodnak Bécsben, azonban — ahogy ezt 

rendezvény is bizonyítja — létezik egy feltörekvő 

iparág, amely előbb-utóbb képesnek bizonyulhat 

arra, hogy egy saját magát eltartó és belső dina-

mikájának megfelelően működő kreatív ága-

zattá fejlődjön. 

A divat, a design, az alkalmazott fényképészet 

és mindezek internetes fellépése, a fesztivál 

programsorozata elérhető közelségbe hozta azt, 

amit egy bizonyos vizuális kultúra megterem-

tésére tett kísérletnek is nevezhetnénk. Az itt 

szokásos kódok (a logók, a „labelek”, az egy-egy 

divattervező nevével fémjelzett áru vagy stílus) 

és a társadalmi értékek (a különlegesség, az elit 

kulturális közeg, a jólét és luxus határterületei) 

egy olyan jól felismerhető, a résztvevők azono-

sulására lehetőséget kínáló közeget teremtenek, 

amely alapvetően a vizualitáson keresztül hat. 

A működési mechanizmust tekintve itt érezhe-

tően előtérbe kerül a pózolás, a kommercialitás; 

a divatvilág ezért lényegesen különbözik más 

kulturális területektől, amelyek hasonló eszkö-

zökkel dolgoznak, viszont mindezek elkendőzé-

sére komoly erőfeszítéseket tesznek. 

3  lásd: www.stylekingdom.com, http://9.unlike.net, www.
notjustalabel.com, www.creativespace.at. A jelek szerint 
továbbá sikerült olyan nemzetközileg elismert portálokat is 
megnyerni, mint a http://stylebubble.typepad.com, a www.
lesmads.de és a www.businessoffashion.com.
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Fotó: erwin wurm, 
asszisztens: Claudia 
larcher, konzulens: 
Manfred unger, 
modell: Nicola S., 
ruha: zeljko ruzic
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