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Teza doctorală abordează moda în perioada postmodernă din perspectivele diferite în 

care este privit veșmântul acum. Moda a fost și este subiectul inspirator și inepuizabil al 

cercetării mele. 

Dorința de cercetare a acestei teme a avut la bază studiile realizate anterior și 

preocupările artistice actuale, concretizate în experimente ce au în centru veșmântul.  

Contactul cu cât mai multe idei din această plajă vastă de concepte și propuneri are 

influență asupra propriului meu traseu, a universului propriu, din perspectiva dezvoltării 

personale și se reflectă în proiectele mele artistice. Studierea fenomenului modei contemporane 

mi-a deschis noi direcții pe care le-am experimentat în creația vestimentară și mi-a dat curajul 

de a mă manifesta liber și de a propune noi construcții și formule de înveșmântare.  

În proiectele mele, de-a lungul activității în domeniul experimentării artistice am căutat 

modalități de transformare a corpului prin veșmânt. Reimaginarea corpului uman în relația lui 

cu moda a fost tema care m-a preocupat în mod constant. 

Din anul 2006 am explorat în proiecte personale sau de grup dezvoltarea legăturii dintre 

veșmânt și alte discipline ale artelor vizuale contemporane precum arhitectura, sculptura și 

performing-ul. Experimentele artistice s-au concretizat în creații de veșminte în care s-au 

regăsit elemente deconstructiviste sau care au mers în zona de volumetrie cu elemente 

sculpturale. Proiectele au făcut obiectul unor expoziții, evenimente artistice sau piese de teatru. 

Plecând de la principala sursă de inspirație, opera lui Brâncuși, care m-a urmărit 

pretutindeni și și-a pus amprenta pe estetica experimentelor artistice pe care le-am realizat de-

a lungul timpului, am exersat în direcția obținerii formelor și volumelor supradimensionate cu 

scopul de a transforma silueta prin veșmânt. Supradimensionarea unor elemente, repetitivitatea 

altora au caracterizat veșmintele care au fost obiectul acestor experimentări artistice. 

Descifrarea și analizarea formelor și volumelor hainelor m-au condus în zona sculpturalității 

în modă, care mi-a oferit libertate de exprimare și de transmitere a mesajului artistic.  

Pe lângă lucrarea scrisă, colecțiile pe care le-am realizat de-a lungul timpului, pot fi 

considerate ca având și o latură educativă, menită să ofere publicului informații și explicații în 

legătură cu anumite aspecte legate de moda contemporană, dar și de a conștientiza importanța 

imaginii umane.  

Veșmintele ce fac obiectul anumitor colecții pot oferi idei de experimentare cu variate 

forme sau texturi pentru un public care are opțiunea de a adopta piese vestimentare, respectiv 

de a se îmbrăca diferit, de a-și schimba aspectul și de a afișa o imagine originală. În cadrul 

acestor colecții, înveșmântarea este privită și abordată dintr-o perspectivă proprie care vizează 

dorința de a crea o nouă imagine. În urma activității desfășurate, atât în zona designului cât și 
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a stylingului, prin aceste experimente concretizate în colecții, am propus formule vestimentare 

în speranța de a stârni curiozitatea, creativitatea și de a conduce la o apropiere a publicului de 

zona artistică.   

Cercetarea a fost îndreptată spre domeniul modei dar a făcut trimitere către arta 

secolului XX. Fenomenul de estompare a graniţelor dintre artă și modă a fost caracteristica 

determinantă a evoluției modei contemporane. Întegrarea modei în artele vizuale a deschis noi 

perspective creatorilor care au propus colecții conceptuale și au conferit veșmintelor înțelesuri 

subtile. Democratizarea modei a fost un proces indus de artificarea modei, care dublată de 

influențe la nivel social și politic, a avut un impact major asupra societății. Moda a devenit o 

expresie a ideilor şi a conceptelor. 

Lucrarea a pornit de la abordarea teoretică a conceptelor integrate Postmodernismului, 

urmată de exemplificările corespunzătoare fiecărei teme studiate în cadrul fiecărui capitol. 

Specificațiile la nivel teoretic sunt însoțite de imagini care reprezintă creațiile artiștilor ce fac 

obiectul cercetării, dar și de experimente artistice personale realizate în ultimii ani.  

Analizând cadrul general și multe cazuri particulare, m-am oprit la acea categorie a 

designerilor conceptuali care văd dincolo de moda ca industrie și pun accentul pe aspecte 

culturale, în contextul artei secolului XX. Creația lor a reflectat evoluțiile din domeniul  artei 

contemporane. Cercetarea m-a purtat prin nenumărate colecții de modă și am constatat 

amploarea fenomenului Postmodernist în moda contemporană.  

Teza de doctorat „Dimensiunea conceptuală a modei contemporane” este structurată pe 

patru capitole și este însoțită de Anexe.  

Primul capitol aparține „Postmodernismului”, care oferă cadrul artistic complex 

fenomenului modei actuale. În prima parte a lucrării am evidențiat anumite teorii cu valoare 

fundamentală, enunțate de unii dintre cei mai importanți critici și teoreticieni ai artei: Jean-

François Lyotard, Roland Barthes, Clement Greenberg, Michel Foucault, Jaques Derrida, 

pentru înțelegerea și analiza Postmodernismului și Modernismului, curente care au funcționat 

ca un registru suport pentru o serie de direcții propuse în proiectele artistice, evidențiate pe 

parcursul acestei teze doctorale. Studierea manifestarilor artistice încadrate Postmodernismului 

a reprezentat un fundament teoretic pentru propriul demers artistic.  

În Postmodernism, artiștii care manifestă o totală libertate de exprimare utilizează 

limbaje care necesită decodificare în contextul adresabilității către un public mai larg. 

Manifestările artistice aduc în fața publicului de foarte multe ori, imagini frapante prezentate 

în manieră agresivă. Obiectivul principal în era postmodernă este acela de a atrage cât mai 
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multe categorii de public, care nu mai rămân pasive, ci sunt implicate direct în actul artistic. 

Comunicarea cu publicul devine un element central. 

Pentru a analiza fenomenele erei postmoderne m-am întors în timp către precursorii 

Postmodernismului, la Avangarda artistică a secolului XX, o perioadă de înalte transformări 

ale lumii artistice desfășurate înaintea Primului Război Mondial. În lucrarea de față am dorit 

să cercetez receptarea esteticii impusă de Modernism și Avangardă de la începutul secolului 

XX, reflectând istoria unor colecții de modă și impactul acestora în societate.  

Arta avangardelor s-a revoltat împotriva tradițiilor, iar artiștii, într-o permanentă 

căutare a originalității, au renunțat la vechile reguli și au surprins publicul prin descoperiri noi 

și radicale, în dorința de a întemeia o nouă artă. Provocările lansate în domeniile artistice au 

fost deseori primite cu ostilitate și ironie. Continua cultivare a provocării și demolarea 

canoanelor existente au fost considerate o latură incitantă pentru artiștii avangardiști care au 

preferat șocul vizual. Interesul crescut pentru unicitate a dat naștere unor opere care au exercitat 

o influență considerabilă în domeniul artistic.  

În contextul efervescenței de la începutul secolului XX, artiștii au căutat noi mijloace 

de exprimare, au recurs la simboluri și au dat noi sensuri operelor lor. În urma analizei creației 

artiștilor avangardiști, evidențiată în această cercetare, am putut concluziona că noua estetică 

impusă de acești pionieri a influențat semnificativ manifestările artistice care au urmat, și s-a 

regăsit cu precădere în costum și decor. Vocile care exclamau: „Afară cu vechiul, trăiască 

noul!”, la care s-a alăturat și cea a inventatorului noului concept numit futurism, Filippo 

Tommaso Marinetti, își găseau ecoul și în domeniul vestimentației. Artiștii avangardiști și-au 

îndreptat atenția și către modă, dovadă fiind „Manifestele despre reînnoirea futuristă în 

domeniul vestimentației”, proiectele de modă autentic futuristă, costumele și decorurile 

spectaculoase pentru teatru, invențiile în domeniul vestimentației.  

Reprezentanții cubismului au aspirat la forme pure și la o nouă imagine care s-a 

îndreptat spre abstractizare: fie o abstractizare în ritmul muzicii, fie prin reconsiderarea 

raportului între linii, culori și umbre.  

Dadaismul, care a produs o revoluție majoră în artele plastice și în literatură, a deschis 

calea către o nouă eră în artă prin inițierea ready-made-ului ca formă de exprimare originală, 

ironizând statutul intangibil al obiectului de artă. Inspirați și influențați de artiștii și scriitorii 

dadaiști, designerii au adus prin creațiile lor o „revoltă” de texturi și culori, însoțită de umor și 

absurd.  

În capitolul dedicat lui Brâncuși am analizat unicitatea operelor sale în contextul 

avangardei artistice. În demersul creator al genialului artist, în care a predominat o abordare 
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abstract-geometrică prin care a omis reprezentarea formelor exterioare, operele, numite și 

„forme ale ideilor”, au transmis calmul, seninătatea și perfecțiunea. În realizarea anumitor 

colecții preponderent volumetrice am transpus în veșminte elemente sculpturale preluate și 

interpretate din opera lui Brâncuși.  

Artiștii vizionari, care au explorat calea celor mai curajoase experimente ale artei 

moderne, au inventat moda ca spectacol și au introdus principii avangardiste în vestimentație 

și în costumele de teatru și de dans. Pionierii dansului modern, Isadora Duncan, Martha 

Graham, Oskar Schlemmer, prin stilul lor inconfundabil, au creat spectacole vizuale inedite, 

care au pus în prim plan expresivitatea corpului și a veșmântului. Revoluția în dans a venit 

odată cu revoluția în vestimentația scenică, provocând adevărate transformări în domeniul 

artistic, dar și în cel estetic. Explozia de autenticitate a fost inspirațională și deschizătoare de 

drumuri pentru mulți designeri contemporani.  

Al doilea capitol „Deconstructivismul, un concept al Postmodernismului”, urmărește 

influențele dar, în același timp și noile orientări pe care le-a impus „Deconstructivismul” la 

întreg nivel artistic. Astăzi, Deconstructivismul, parte esențială a esteticii postmoderne, revine 

reinterpretat prin colecțiile designerilor care au obținut, prin soluții extreme, creații 

„transformatoare”. 

Acest concept fundamental, caracteristic Postmodernismului, s-a regăsit atât în 

proiectele de arhitectură cât și în colecțiile de modă ale designerilor avangardiști. 

Deconstructivismul a redefinit cele două domenii: arhitectura și moda, respectiv, construcția și 

veșmântul. Creatorii avangardiști japonezi, Rei Kawakubo și Yohji Yamamoto, considerați 

inițiatorii deconstructivismului în modă, au modificat fundamental imaginea hainelor, 

transformând silueta umană prin asimetrie, dezechilibru, imperfecțiune. Colecții conceptuale 

deconstructiviste au propus și designerii belgieni în frunte cu Martin Margiela.  

Designerii au preluat filozofia complexă a lui Jacques Derrida și au propus o modă 

conceptuală ce se integrează în fenomenul Postmodernismului.  Mergând pe ideea că totul 

este posibil, haina devenea un mod de exprimare, o formă de individualism, care transmitea 

mesaje complexe. Creatorii de modă au introdus în colecții forme geometrice și volume sau 

structuri inconfundabile arhitecturii deconstructiviste. Designerii japonezi și cei belgieni, două 

generații diferite, din două culturi diferite, au reprezentat două valuri revoluționare în modă. 

Japonezii, cu școala lor puternică, au deschis noi perspective, au contribuit la apariția unei noi 

estetici, au schimbat mentalități legate de modă, au enunțat noi concepte și ne-au insuflat un 

mod diferit de a privi hainele.  
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O altă concluzie a studiului meu a fost constatarea existenței unor elemente care aparțin 

culturii japoneze în creațiile multor designeri contemporani. Capitolul dedicat acestei teme 

legată de interesul pentru arta japoneză a căutat să afirme și să dovedească acest fapt prin 

prezentarea unor cazuri concrete. Designerii japonezi, cu spiritul lor vizionar, au găsit o 

armonie între tradiție și nou, și au îmbinat siluetele asiatice cu noua estetică reprezentată de 

elemente de deconstrucție, asimetrie, supradimensionări sau suprapuneri. Ei au avut curajul să 

impună veșminte indiferent de curentele sau tendințele sezoniere din modă.  

Călătoriile de studiu și contactul meu direct cu Japonia s-au dovedit a fi extrem de 

benefice pentru cercetarea modei, culturii și artei japoneze, și în special pentru adoptarea în 

colecțiile proprii a unor elemente inspirate din această lume fascinantă. Pornind de la aceste 

premise am căutat să îmi exprim ideile estetice prin căutări multiple. Noul univers descoperit 

prin intermediul călătoriilor a devenit o resursă importantă pentru această cercetare. Contactul 

direct cu veșmintele tradiționale japoneze feminine și masculine, îmbrăcarea lor, 

experimentarea machiajului și a coafurilor specifice mi-au deschis noi perspective și mi-au 

permis noi abordări în activitatea de creație și experimentare artistică.  

Puternic influențate de călătoriile în Japonia, experimentele artistice care au urmat au 

avut la bază manifestarea libertății de exprimare prin reprezentarea formelor și obținerea unui 

echilibru prin simplitate, dar și prin alegerea armoniei cromatice. 

Artiștii japonezi au adus noutate și originalitate, nu doar în domeniul creației 

vestimentare, ci și în designul textil. Avansarea unor soluții originale a procedeelor 

experimentale și industriale realizate în domeniul textilelor au reușit să transforme complet 

materialele, prin crearea unor structuri tridimensionale, texturi și densități. Intervențiile la 

nivelul suprafeței textile a veșmintelor au avut rolul de a crea o zonă atractivă în termeni 

estetici, funcționali, conceptuali. 

Concluzia, identificată în contextul cercetării activității artistice a designerilor 

avangardiști, este aceea referitoare la faptul că în zilele noastre, 

fenomenul Deconstructivismului în modă, care promovează colecţii surprinzătoare, este 

acceptat, s-a generalizat, și și-a găsit adepți noi în rândul tinerilor designeri.  

În al treilea capitol, „Performingul de costum. Spectacolul corpului îmbrăcat”, am 

abordat relația „Modă – Performing”, urmărind transformarea corpului uman și 

metamorfozarea lui prin intermediul costumului. De-a lungul timpului, prezentările 

colaborative între designeri și regizori, coregrafi, arhitecți, performeri sau artiști contemporani 

au creat cadrul favorabil pentru a stimula spectatorul să privească veșmântul  într-o lumină 

nouă.  
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Spectacolul costumat, spectacole experimentale, soluții scenografice propuse de artiști 

au îndemnat către o nouă dimensiune a fanteziei. Costumul stilizat cu juxtapuneri neobișnuite, 

transpus în spectacol, transforma actorii într-o pură construcție arhitecturală. În acest context 

al extinderii cercetarii asupra costumului neconvențional au apărut în mod firesc numeroase 

colaborări dintre coregrafi și designerii novatori. 

Designerii au transformat podiumurile prezentărilor de modă în scene pentru 

performing-uri și happening-uri, în care manechinele afișează un alt tip de feminitate, care de 

cele mai multe ori, în ultima perioadă este înlocuită de imaginea androgină, aleasă pentru o 

expresivitate aparte, ieșită din canoanele obișnuite. Această abordare inedită de prezentare a 

colecțiilor, alături de creații cu adevărat revoluționare, i-a plasat pe designeri ca fiind 

reprezentanții ce aparțineau noului val anticonformist din cadrul mișcării Anti-fashion. Altfel 

spus, s-au impus creatorii originali care încalcă toate codurile sistemului modei și ignoră toate 

tendințele. 

Ultimul capitol, „Moda în epoca postmodernă” explică noțiuni și termeni precum anti-

estetică, copie și original, uniformizare, diferențiere, noutate. 

Pornind de la ideea că totul este posibil, în Postmodernism lipsa voită a logicii este o 

tehnică ce conduce la o creație neomogenă. Mai mult decât atât, logica este considerată un 

obstacol în drumul creației. Lipsa de sens predomină era postmodernistă, iar fenomenele și 

procesele specifice societății actuale nu trebuie înțelese, ci acceptate. În era postmodernă este 

semnalată atracția față de noutate și originalitate. Termeni precum nou-vechi, clasic-

avangardist, inovativ-artizanal, se amestecă și descriu noutatea și originalitatea în sfera modei 

și creației vestimentare.  

Vestimentația străzii are o puternică influență asupra modei și designerilor care nu mai 

inventează ei hainele, ci recompun, împrumută și reinterpretează. Astăzi, procesul creativ  

înseamnă selectarea și transformarea unor informații aduse din stradă și doar puse în valoare 

de talentul designerilor. Inspirația s-a mutat pe străzile din Paris, Tokyo, Londra sau New York, 

iar designerii împrumută tot mai mult din vibrația acestor medii. Colecțiile de modă transmit 

mesaje politice, sociale și culturale cu o mare încărcătură emoțională. Strada, devenită o scenă 

a modei, inspiră creatorii care devin mediatori între public și realitățile lui. Silueta androgină 

este o referință astăzi în modă, iar limitele tradiţionale care fac distincţia clară între masculin 

și feminin par depăşite. Designerii propun creații care pot fi purtate atât de femei, cât și de 

bărbați, astfel fiind șterse barierele dintre genuri.  

Astăzi, arta dar și moda nu mai au în prim plan nevoia de transmitere și punere în 

valoare a frumosului, a armoniei. Refuzul oricărui canon și abaterea de la estetica tradițională 
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au determinat apariția mișcării Anti-fashion, sinonimă cu nonconformismul, și reinterpretarea 

modei masculine și feminine.  

În contextul noilor problematici impuse de moda contemporană, se poate admite faptul 

că s-a terminat cu secolul regulilor stricte și fiecare individ își decide singur aspectul, eliberat 

de constrângeri și prejudecăți. Generațiile actuale fac alegerile nu în funcție de reguli sau 

tendințe, ci folosindu-și propriul discenământ.  

Este foarte dificil să alegem astăzi un stil reprezentativ, dominant al perioadei actuale. 

Moda privită din perspectiva cercetării este un teren de explorare foarte vast, cu nelimitate idei 

și surse de inspirație, dar care ajută la înțelegerea unor fenomene privite din punct de vedere 

social și artistic pe care le traversăm în această perioadă.   

Analizând mentalitățile oamenilor aflate într-o continuă schimbare și evoluția socio-

culturală, este posibilă o regândire a modei, nașterea unui alt sistem în modă, prin inventarea 

unor idei noi, un nou început, așa cum afirma Lidewij „Li” Edelkoort în prognozele sale 

referitoare la tendințele pentru viitor în design și modă. 

Urmărind schimbările care se manifestă în mod continuu, moda poate fi privită ca fiind 

inepuizabilă. De-a lungul timpului, moda, considerată printre altele și o convenție socială, a 

fost marcată de reguli a căror nerespectare nu rămânea indiferentă societății, și de aici și apariția 

unor termeni ca „dictatura”, sau „tirania” modei.   

În consecință, mergând pe firul ideilor enunțate anterior, putem sintetiza că în context 

postmodernist, creația vestimentară abordează domeniul designului, pe de o parte, dar se 

manifestă din ce în ce mai mult în domeniul experimental, inovator al artei contemporane. 

Moda înfățișează cultura în manieră senzorială, dar și conceptuală. Noile descoperiri, 

experimentele artistice inedite au pus pe același tărâm arta și moda.   

Această cercetare concretizată în teza doctorală, care a avut ca punct de plecare 

preocuparea personală, a fost un important moment de aprofundare a teoriilor modei și a celor 

asociate domeniului, a terminologiei de specialitate, iar studiul activității designerilor 

conceptuali a constituit un exemplu consistent și relevant pentru experimentele artistice pe care 

le-am realizat, dar și pentru cele care vor urma. Etapele traversate în anii de studiu și 

complexitatea experiențelor parcurse au făcut posibile abordări curajoase concretizate în 

veșminte neconvenționale ce au participat la prestigioase defilări de modă, expoziții sau 

performinguri de costum. 
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