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 مقدمه

از  بود  نوآورانه ای  نمایشگاه   ،2005 سال  آنتِورپ،  ُمد  موزۀ  در  دژخیم«  »میوزهای 

که در آن ترکیبی جالب و نامعمول از لباس های قدیمی و جدید  کالرک  جودیث 

نوزدهم  سدۀ  نمایشگاهی  بازارهای  شبیه  نمایشگاه  دکور  بود.  درآمده  به نمایش 

دیزاین شده بود، با داربست های سادۀ چوبی که آدم را یاد چرخ وفلک های قدیمی 

که به سهم خود  می انداخت و د یزاین های بزرگ و سیاه وسفید فشن از روبن توِلدو 

فضای سحرآمیز و نمایشی نمایشگاه را تقویت می کرد. این نمایشگاه به خصلت 

لباس های  از  بود  ترکیبی  داشت؛  اشاره  فشن  نمایشی  و  هیجان انگیزی 

کوتوِر بیِن  گالیانو و الکساندر مک کوئین، به همراه آثاری از  عجیب وغریبی از جان 

با  بود  که پیراهن تنگی  السا اسکاپارلی  دو جنگ جهانی مثل »پیراهن اسکلتی« 

کریستین دیور،  از  ُپرجلوه ای هم  پیراهن شب  بدن.  برآمدگی هایی مثل اسکلت 

کرستی و  مربوط به دهۀ 1950، به نمایش درآمده بود از جنس تافته ابریشم با باالتنۀ 

پیراهن  همچنین  و  بود  شده  جمع  پشت  در  پاپیونی  با  که  دنباله داری  دامن 

که در اواخر سدۀ نوزدهم در هند درست شده بود  تابستانی لطیفی از ململ سفید 
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و سوزن دوزی سنتی زنجیره ای داشت. لباسی با نقوش چاپی تند و خوش رنگ و 

کنار  در  اواخر دهۀ 1990،  از  نوتن،  فان  یس  بلژیکی، در دیزاینِر  از  براق  پولک های 

کروا نمایش داده شده بود. این  کریستین ال کارهای دهۀ 1980  لباس رنگارنگی از 

بود  کرده  دیزاین  کالرک  که  هوشمندانه ای  دکورهای  به کمک  بی ربط  ترکیِب 

یخِی مختلِف فشن  به خوبی به فهم درمی آمد، چون دکورها براساس ارجاعات تار

و  کمدیادل آرته  نمایش های  به  فضا  نمایشِی  صحنه سازی  بودند.  شده  ساخته 

کاربست  به  و اشارۀ مستقیمی داشت  بود  بال ماسکه های سده هجدهمی شبیه 

فشِن  دیزاینرهای  فصلِی  شوهای  در  بصری  افراط کاری های  و  دراماتیک  عناصر 

معاصر.

یا و آلبرت لندن به نمایش درآمد و  یکتور »میوزهای دژخیم« مدتی بعد در موزۀ و

که فشن بازمی گردد« تغییر یافت. ناِم جدید بیانگر  در آنجا نامش به »اشباح: آن گاه 

یکی از تناقضات نهفته در ذات فشن بود: فشن دغدغۀ اصلی اش نو بودن است، 

به نمایش  به خوبی  را  مهم  تناقض  این  کالرک  می کند.  رو  گذشته  به  پیوسته  اما 

فشن  غنِی  یخ  تار دربارۀ  که  می داد  سوق  به سویی  را  بازدیدکنندگان  گذاشت: 

هم  کنار  با  را  کار  این  یابند.  در را  فشن  امروز  مسائل  آن،  رهگذر  از  و،  بیندیشند 

گذاشتن لباس هایی از دوران های مختلف انجام داد که همه ویژگی های مشابهی 

مدیوِن  همچنین  نمایشگاه  این  موفقیت  داشتند.  محتوا  یا  نقوش  یا  ساخت  در 

کالرک،  بود.  اوانز،  کارولین  فشن،  نظریه پرداز  و  موّرخ  با  کالرک  نزدیک  همکاری 

کتاب فشن بر مرز: نمایش، مدرنیته، و مرگ وارگی  که اوانز در  به مدد مفاهیم مهمی 

کرده بود، در نمایشگاهش انگیزش های پنهان  یخ مطرح  )2003( در باب فشن و تار

در   همواره  فشن  چگونه  که  داده  نشان  کتابش  در  اوانز  ساخت.  آشکار  را  فشن 

که فرهنگ به طورکلی چنین است. گذشته است، همان گونه  تسخیِر تأثراتی از 

ارجاع به گذشته ممکن است به طرحی جدید و مبدعانه اعتبار ببخشد و آن را 

تداعی گر کمال مطلوبی در گذشته کند. حتی در آثار دیزاینرهای قدیمی هم همواره 

ردی از ارجاع به گذشته نمایان بود، مثاًل در پیله های ظریف پیراهنی از مادام گره که 

کالسیک ]یونان[  در همین نمایشگاه به نمایش درآمده بود و منبع الهامش لباس 

که  چرا باشد،  مرگ  از  ما  وحشت  از  کی  حا است  ممکن  حتی  فشن  بود.  باستان 

که در پیراهن سراسر سیاه و  همواره در جست وجوی جوانی و نو بودن است، آن گونه 

یکتور و رالف، در این نمایشگاه مجسم می شد. گوتیک مآبانۀ دو دیزاینر هلندی، و

مادِی  و  تصویری  جنبه های  می توانستند  نه تنها  بازدیدکنندگان  به این ترتیب، 

یتوری جودیث کالرک کیوِر عکسی از نمایشگاه »میوزهای دژخیم«، در موزۀ ُمد آنتِورپ، در سال 2005، با دیزاین و 
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به نحوی  که  هم  کوتاهی  توضیحات  ازطریق  ببینند،  را  یخ  تار به  فشن  بازگشت 

آثار نصب شده بود ترغیب می شدند در معانی عمیق تر این  کنار  یگوشانه در  باز

لباس ها غور کنند. همسو با حال وهوای بازارگونۀ نمایشگاه، چند بازی خطای دید 

آینه ترتیب داده شده بود، طوری که انگار وقتی از سوراخ چشمی ها نگاه  به کمک 

کوچک  یا  بزرگ  تصویرشان  یا  می شدند  ناپدید  بعد  و  ظاهر  لباس ها  می کردید 

می شد و، به این ترتیب، بینندگان مجبور بودند با آنچه بدان نگاه می کردند درگیر 

کنند. گمان می کردند می توانند ببینند تردید  شوند و در آنچه 

که  ک«  »پوشا برخالف  بیندیشند:  »فشن«  معنی  به  می شدند  وادار  بینندگان 

تغییر  یج  به تدر که  می شود  قلمداد  لباس  از  کارکردی تر  و  ایستاتر  صورتی  اغلب 

می کند، ماهیِت »فشن« بدعت و تغییر است؛ در این نمایشگاه، تغییرات فصلی 

بی پایان  چرخش  که  توِلدو،  از  دایره وار  طرحی  در  فشن  سبک های  چرخشِی  و 

اغلب  همچنین  فشن  بود.  شده  مجسم  می داد،  نشان  را  فشن  ُفرمی  تغییرات 

مقبول  در چشم مصرف کننده  را  لباس  که  تلقی شده  ک  پوشا بر  افزوده  »ارزشی« 

شیوه های  بازتاب  هم  نمایشگاه  این  فضای  دراماتیِک  و  ُپرشکوه  جلوۀ  می کند؛ 

که همواره  ک و تبلیغات و عکاسی فشن بود  َکت وا گری و فریبند گی شوهای  اغوا

فشن  به همین ترتیب،  می دهند.  نشان  مخاطب  به  را  لباس  از  آرمانی  تصویری 

را تشویق می کند مثل  که همگان  یخت کننده باشد  ممکن است پدیده ای یک ر

باشند؛  خود  بیاِن  و  فردیت  جست وجوی  در  درهمان حال،  و،  بپوشند  لباس  هم 

در  مثاًل  _که  بیستم  سدۀ  میانۀ  در  کوتور  نظاِم  استبدادی  یکردهای  رو تضاد 

که در  لباس های دیور تجسم می یافت_ با تکثر ُمدهای دهۀ 1990 نیز از نکاتی بود 

این نمایشگاه به آن اشاره شده بود.

که امکان دارد انواع متفاوتی از فشن  این نمایشگاه به بینندگان نشان می داد 

که »عصِر دیور« قلمداد می شد، انواع  هم زمان وجود داشته باشند. حتی در دورانی 

حاضرآمادۀ  و  ساده  مدل های  مثل  داشت،  وجود  نیز  ُمِدروز  ک  پوشا از  دیگری 

کالیفرنیایی یا ُمدهای اعتراضِی ُخرده فرهنگ هایی مثل تدی بوی ها1.  دیزاینرهای 

فشن ممکن است از منابع متنوعی سرچشمه بگیرد، امکان دارد به دست دیزاینرها 

و رسانه ها ساخته شود یا، به صورتی خودرو، از بطن خیابان برخیزد. از این منظر، 

به ظاهر  عناصِر  بود:  فشن  یخ  تار در  مهم  یدادی  رو دژخیم«  »میوزهای  نمایشگاه 

کرد  گردهم آورد و آن ها را به گونه ای عرضه  گذشته و حال را  نامتجانسی از ُمدهای 

گاه از  که بینندگان را مشغول و مفتوِن جلوه های حسی خود می کرد و درعین حال آ

اینکه فشن چیزی فراتر از ظاهِر ِصرف است.

را  آن  برخی  می کند:  رشد  تناقض  بطن  از  فشن  که  داد  نشان  نمایشگاه  این 

مقوله ای نخبه و نادر می بینند، جهانی تجملی از صناعتگرِی کوتور و فروشگاه های 

گران قیمت، و برای برخی دیگر پدیده ای است سریع و یک بارمصرف در خیابان های 

»پایتخت های  به  سال  هر  چنان که  می شود،  جهانی تر  روزبه روز  سو  یک  از  شهر؛ 

از سوی دیگر ممکن است بومی باشد،  و  ]جدید[ فشن« در دنیا اضافه می شود، 

کوچک؛ هر روز بیش ازپیش صفحات متون  گروه اجتماعی  خرده فشنی خاص هر 

در  درهمان حال،  و،  می کند  اشغال  را  مشهور  موزه های  فضای  و  کادمیک  آ

برنامه های تلویزیونی یا وب سایت های ِمیک ُاِور2 هم پیدا می شود. همین دوگانگی 

که آن را افسونگر می کند یا، برعکس، منفور و محّقر. است 

کادمیک تا مبلمان  فشن را ممکن است بتوان در هر زمینه ای، از نظریه پردازی آ

گر به صورت مطلق به کار برود، ارجاع آن  کرد، اما عمومًا، به ویژه ا یا رقص، مشاهده 



15 14

ک است. در این مقدمۀ مفید و مختصر، می خواهم کارکردهای آن  به ُمدهای پوشا

و  اجتماعی  و  فرهنگی  کالن تر  مسائل  با  را  آن  رابطۀ  و  صنعتی اش  مفهوم  در  را 

جدی  مباحث  موضوع  سو  این  به   1960 دهۀ  از  فشن  کنم.  بررسی  اقتصادی 

کادمیک بوده و مثل »متن« و »شیء« و »ایماژ« تحلیل شده است. از آن زمان، از  آ

و مهمی در مورد فشن مطالعه شده است. طبیعِت میان رشته ای  زوایای متعدد 

سیاسی،  اجتماعی،  یخی،  تار زمینه های  با  رابطه اش  بازتاِب  آن  مطالعاِت 

اقتصادی، و مقوالت خاص تری نظیر جنسیت و قومیت و طبقه است.

زباِن  و  نظام فشن )1967(  در  نشانه شناختی اش  در تحلیل های  بارت،  روالن 

فشن، با تحلیل متونی از سال های 1956 تا 1969، فشن را از منظر روابط متقابل 
پلۀ  فرهنگی  مطالعات  سو،  این  به   1970 دهۀ  از  می کند.  بررسی  تصویر  و  متن 

هبدیج،  دیک  کتاب  مثال،  برای  است:  بوده  هویت  و  فشن  تحقیقات  آغازیِن 

که چگونه ُمدهای خیابانی در  خرده فرهنگ: معنای سبک )1979(، نشان می دهد 
یلسون، در آراسته در رؤیا: فشن  پیوند با فرهنگ های جوانان پدید آمدند. الیزابت و

فمینیستی  منظری  از  فشن  اجتماعی  و  فرهنگی  اهمیت  به   ،)1985( مدرنیته  و 
کرده است. َان هولندر و ایلین ریبیرو در مطالعات شان از روشی برآمده از  تصریح 

مدد  تصویری  فرهنگ  و  فشن  رابطۀ  دقیق  تحلیل  برای  یخ هنر  تار تحقیقات 

یکردی موزه محور پرداخته و  اقتباس رو به  نیز  آرنولد  گرفته اند. محققی مثل ژانت 

داده  انجام  موزه ای  مجموعه های  در  لباس ها  ساختار  و  برش  بر  دقیق  مطالعاتی 

و  فشن  صنعت  ماهیت  بررسی  برای  هم  متعددی  یخی  تار یکردهای  رو است. 

ازجمله در مطالعات  گرفته شده،  زمینۀ خاص در پیش  با مسائل یک  آن  رابطۀ 

کریستوفر برووارد در باب  کار  کار خود من و نیز  ِبورلی ِلمیر دربارۀ ُبعد تجارِی فشن و 

فشن  به  ویژه ای  توجه  نیز  علوم اجتماعی  محققاِن   ،1990 دهۀ  از  فرهنگی.  یخ  تار

این  از  مهمی  نمونه های  ِانتویِسل  جوآن  و  میلر  دنیل  مطالعات  داده اند:  نشان 

یکردها  که جمیع این رو کارولین اوانز هم،  کار بینارشته ای و جالب توجه  گونه اند. 

تابع  نیز  کالج ها  و  آموزش فشن در دانشگاه ها  را در خود دارد، بسیار مهم است. 

گنجانده اند  یکردهای متنوعی بوده: برخی آن را در دانشکده های هنر  روش ها و رو

و  یخ هنر  تار گروه های  به  موارد  از  بسیاری  در  اما  دیزاین،  دروس  میان  در  برخی  و 

مردم شناسی و دوره های آموزش تخصصی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد 

گسترش یافته است. نیز 

کادمیک به موزه های بی شماری هم که مجموعه های مهم فشن  این توجهات آ

را در خود جای داده اند تسری یافته است، ازجمله به موزۀ پاورهاوس سیدنی، به 

یتوری  کیور مطالعات  کیوتو.  موزۀ  به  و  نیویورک  متروپولیتن  موزۀ  ک  پوشا مؤسسۀ 

یاد بازدیدکنندگانی  یادی شده و شمار ز فشن منجر به پیدایش نمایشگاه های مهم ز

فشن  به  مردم  گستردۀ  عالقۀ  نشان دهندۀ  می آیند  نمایشگاه هایی  چنین  به  که 

یتورها،  کیور که این نمایشگاه ها دانش تخصصِی  است. مهم تر از همه این است 

کادمیک معاصر دربارۀ فشن، خوِد لباس ها، و ایماژهای سازندۀ ذهنیت  نظریات آ

آسان  آن ها  به  هم  را  ما  دسترسی  و  می آورند  گرد  هم  کنار  را،  همه  فشن،  از  را  ما 

می کنند.

شکل  جهانی  و  گسترده  ابعادی  در  فشن  صنعت  بعد،  به  رنسانس  دوران  از 

از این دوران آغاز شد و نتیجۀ تحوالت  که فشن  بر این است  گرفت. تصور رایج 

تجاری و سرمایه ای بود و اهمیت یافتن فرد گرایی به تبِع گسترش اندیشۀ اومانیستی 

نموِد  به  می داد  امکان  مردم  از  بیشتری  تعداد  به  که  طبقاتی  ساختار  تحوالت  و 
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ازطریق  جدید  ُمدهای  دربارۀ  اطالعات  انتشار  بپردازند.  و  بیندیشند  خود  ظاهر 

پیدایش  هفدهم،  سدۀ  اواخر  در  و،  نامه ها  و  دوره گرد  دستفروش های  و  گراورها 

برگزاری  کرد.  مهّیاتر  و  محبوب تر  مردم  برای  روزبه روز  را  پدیده  این  فشن  مجالت 

آموزش  برای  کادمیک  آ دوره های  بعدها  و  عرصه  این  در  کارآموزی  دوره های 

لباس،  و  پارچه  ماشینِی  بعدها  یا  دستی  تولیِد  جدید،  دیزاینرهای  و  صنعتگران 

و  مدل ها  آموزش  تا  گرفته  تبلیغات  از  _ وابسته  صنایع  انواع  و  فروش،  شیوه های 

سدۀ  اواخر  از  گرفتند.  پا  فشن  نظام  توسعۀ  با  نیز  ک_  َکت وا شوهای  برنامه ریزی 

گرفت و، در زمان اوج انقالب صنعتی در نیمۀ دوم  هجدهم آهنگ فشن سرعت 

که انواع بسیار متفاوتی از ُمدها پدید آمد. در این  گسترده شد  سدۀ نوزدهم، چنان 

یک  ]در  فقط  که  لباس هایی  با  فشن  نخبۀ  صورت  یعنی  اوت کوتور،  نظام  زمان، 

گرفت.  شکل  فرانسه  در  می شد،  دوخته  و  دیزاین  خاص  مشتریان  برای  نسخه[ 

که  قی 
ّ

خال ]هنرمند[  به مثابۀ  را  »دیزاینر«  مفهوم  بار  اولین  برای  کوتور  دیزاینرهای 

را هم شخصًا  ُمِدروز  و  پدید می آورد  و [ دست ساز  اثری هنری  ]را همچون  لباس 

لوسیل،  مثل  برجسته،  کوتور  دیزاینرهای  اولین  ساختند.  متبلور  می کند  تعیین 

طرح های  نمایش  با  تا  افتادند  فشن  شوهای  برگزاری  به فکر  بار  اولین  که  بودند 

لوسیل  کنند.  تبلیغ  را  خود  برند  حرفه ای  مانکن های  بدن  بر  استادانه شان 

ک  پوشا صنعت  رشد  بود:  دیده  فشن  در  هم  را  دیگری  مهم  مقولۀ  قابلیت های 

و  بیشتر  سهولت  و  سرعت  با  را  لباس  از  انبوهی  حجم  تولید  امکان  که  حاضری 

عرضۀ آن را به مشتریان بیشتر فراهم می کرد. لوسیل سفرهایی به آمریکا داشت، در 

مطلب  فشن  دربارۀ  عمومی  مطبوعات  در  حتی  می فروخت،  را  طرح هایش  آنجا 

ک حاضرِی  کوتور را با دنیای پوشا کار، رابطۀ متقابل دنیای  می نوشت و، با همین 

یس در آن زمان مهد ایدئال فشن در باالترین سطح  گرچه پار ُمدروز تقویت می کرد. ا

آن شمرده می شد، شهرهای دیگر جهان نیز دیزاینرها و سبک های خود را پرورش 

می دادند. تا اواخر سدۀ بیستم، با ظهور برندهای عظیمی چون »اسپریت« و »بربری« 

که در این زمان از  که محصوالت شان را در سراسر جهان می فروختند و برندهایی 

جایی غیر از جهان غرب سر برمی آوردند، فشن به راستی مقوله ای جهانی شد.

از  پویا  بلکه جلوه ای  ایماژ،  نه صرفًا مجموعه ای  و  لباس است  نه صرفًا  فشن 

که نقش مهمی در زندگی اجتماعی و فرهنگی ایفا  فرهنگ مادی و بصری است 

در  مهم  صنعت  ده  جزء  است،  جهان  مهم  اقتصادی  بازوهای  از  فشن  می کند. 

کشورهای توسعه یافته است. فشن به بدن های ما و نحوۀ نگاه ما به بدن دیگران 

شکل می دهد. می توان از آن چون ابزاری خالق برای بیان هویت های متفاوت یا، 

گرفت. مسائل  برعکس، برای تحمیل معیاری از زیبایی و مقبولیت به همه بهره 

اخالقی و ُعرفی مهمی را برمی انگیزد و با هنرهای زیبا و فرهنگ عامه در ارتباط 

ک زنان به عنوان عرصۀ غالِب دیزایِن  کید بر پوشا کتاب مختصر، با تأ است. این 

ک مردان را هم مثال آورده است.  فشن نوشته شده، اما نمونه های متعددی از پوشا

این کتاب بر مراحل متأخر توسعۀ فشن تمرکز دارد، اما به پیشینه های مهم آن پیش 

از سدۀ نوزدهم نیز رجوع می کند تا چگونگی تکامل آن را نشان دهد؛ فشن غربی را 

همچون صنعت مسلط فشن بررسی می کند، اما در این سلطه نیز تردید می کند و 

کنار آن تکامل و با آن همپوشانی  که چگونه دیگر نظام های فشن در  نشان می دهد 

می کنم؛  آشنا  فشن  صنعت  به هم پیوستۀ  عرصه های  با  را  خواننده  من  یافته اند. 

نشان می دهم که فشن چگونه دیزاین می شود، ساخته می شود، و به فروش می رسد 

و ارتباط آن را با زندگی اجتماعی و فرهنگی مان بررسی می کنم.
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 دیزاینــرها

ُکِت پشمِی  کت عظیمی از  در شوی ] کوتوِر [ بهارِی برند »شانل« در سال 2008، ما

سکوی  ی  رو و  ساخته  می شود،  محسوب  برند  این  امضای  که  شانل،  معروف 

از چوب درست  که  این »ُکت« عظیم،  بود.  گردانی در وسط صحنه نصب شده 

کسترِی یکدست رنگ شده بود، مثل قلعه ای وسط صحنه سر برافراشته  شده و خا

از  از جلوی بینندگانی متشکل  باز جلوی آن بیرون می آمدند،  از درِز  بود: مدل ها 

نمایندگان مطبوعات فشن و خریداران و افراد مشهور عبور می کردند، بعد جلوی 

این  لوگوی آن توقف می کردند، و سپس دوباره در دِل  دو حرِف متداخِل »C « در 

کوکوشانل ناپدید می شدند. تن مانکن ها لباس هایی در  محصول نشانه واِر میراث 

برند:  این  میراث  از  بود  بازتابی  هم  آن  که  بودند  پوشانده  محدود  رنگ  چند 

کستری و صورتی های خیلی روشن. لباس ها مدل های مختلفی  سیاه وسفید و خا

ُکِت فاستونِی آشنای طرِح شانل بودند که، هم به شکلی استعاری و هم در عمل،  از 

وجهی  اینجا  در  کالسیک  لباِس  این  اما  است؛  شانل  محصوالت  مسلط  ُفرِم 

و  ُکت ها چین دار بود، ُبرش تنگ  بود: لبۀ  کرده  زنانه پیدا  و  یگوشانه  باز و  معاصر 
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و صدف مانند  دالبری  کوتاه  دامن های  با  و  پولک دوزی شده  و  چسبان داشت، 

پوشیده شده بود. هم صحنه سازی و هم لباس های این شو تجسم اصالت این 

به  کوکوشانل  عشق  برند_  این  فعلی  _دیزاینر  لگرفلد  کارل  که  چرا بودند،  برند 

کت ودامن های شیک و زیورآالت پرتأللؤ و پیراهن های شب با دامن طبقه طبقه را 

کرده، اما با نگاه تیزبینش جلوه ای معاصر به آن بخشیده بود. وفادارانه مجسم 

نگاهی به سیر تکامل برند شانل، به عنوان یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین 

کلیدی موفقیت در دیزایِن فشن را  کوتور سدۀ بیستم، بسیاری از عناصر  برندهای 

را  هویت  خصوصًا  و  تجارت،  فرهنگ،  دیزاین،  میان  رابطۀ  و  می کند  مشخص 

کوکوشانل در دهۀ 1910 و 1920 در جامعه و صفحات مطبوعات  نشان می دهد. 

کلوپ های  خوانندۀ  یک  از  اسطوره وارش  ترقی  بود.  برجسته ای  شخصیت  فشن 

و  ساده  سبک  به  عشقی اش،  زندگی  پیرامون  شایعات  و  کوتور،  دیزاینر  به  شبانه 

که دیزاین می کرد  لباس هایی هم  فریبنده می داد.  و  مدرنش حال وهوایی مهّیج 

گرایش به لباس های صاف و ساده  یادی داشتند و  ]در تحول ُمد دوران[ اهمیت ز

کمی زنانه تر و ُپرجلوه تر برای اوقات شب  و حداقلی برای اوقات روز و پیراهن های 

مثل  مثاًل  بپوشند،  لباس  ساده  باید  زنان  می گفت  کردند.  باب  عموم  بین  در  را 

کلود بیلن از  خدمتکاران شان پیراهن سادۀ سیاه بپوشند؛ هرچند، بنا به نقل قول 

او، همیشه به زنان می گفت: »سادگی به معنای فقر نیست.« عالقه اش به ترکیب 

ک مردانه می کرد در تمام  که از پوشا کردن جواهرات واقعی و بدلی و اقتباس هایی 

برجسته  برای  را  الزم  محبوبیت  و  شهرت  زندگی اش  داستان  شد.  مشهور  دنیا 

کرد.  ساختِن برندش به او داد و او را به عنوان دیزاینر و شخصیتی برجسته معروف 

گونِی محصوالت برندش، از جواهرات و ضمایم تا عطر، و فروش  مهم تر از همه، گونا

کالسیک شانل کت ودامن  کارل لگرفلد از  نسخۀ 2008 




