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REZUMAT

Cuvinte cheie:
Modă, cuplu, dragoste, limbajul trupului, stereotipuri, media, internet,
performance, trenduri, stiluri de siluete, tradiţii
Demersul de cercetare doctorală cu titlul ‘Modă și studii culturale: Relația dintre
vestimentație și cuplu’ porneşte de la preocupările autoarei vizavi de relaţia dintre modă,
sexualitate şi conceptul de cuplu.
Traseul cercetării doctorale prezintă o introspecţie în psihologia cuplului şi modul în
care cultura şi societatea actuală influenţează comportamentul îndrăgostiţilor. Demersurile
artistice personale reprezintă un manifest împotriva cosmetizării ideii de cuplu, reflectând
viața îndrăgostiților atât cu provocări, romantism, serenitate cât și cu momente furtunoase, de
îndoială, greșeli, sacrificiu și resemnare. Tematica cercetării doctorale mizează pe expunerea
realității, înlăturând preconcepțiile unui romantism hollywoodian. Dragostea poate fi
pasională, romantică, dureroasă, dispreţuită, nevrotică, unidirecţională, bidirecţională, poate fi
omagiată sau respinsă de societate etc.
În arta contemporană există o schimbare de mediu ce ne-a adus un nou mod de a
raţiona, de a comunica şi un nou mod de a crea. Arta şi–a însuşit numeroase concepte, iar
variaţiile infinite ale acestor concepte au generat o artă cameleonică şi a experiementelor
artistice. „În căutare de calitate şi inovaţie, arta a devenit o reflexie atentă asupra societăţii şi o
reutilizare a conceptelor de bază ce ne-au adus la stadiul actual conceptual.”1 , spune Claudia
Fatuloiu în primul număr al revistei Tataia.
Psihologul evoluţionist Geofrey F. Miller crede că alegerile sexuale ale strămoşilor
noştri au contribuit la dezvoltarea creierului uman, iar orice demonstraţie de creativitate sau
artistică a omului are ca scop impresionarea partenerului. Pentru a impresiona cealaltă
jumătate, oamenii au apelat la pictură, muzică, scrisori, poezii, vestimentaţie, simţul umorului
etc.
Eu cred că atunci când o mulţime de oameni produc manifestări culturale, ceea ce fac de fapt
este să îşi exerseze instinctele sexuale pentru a impresiona sexul opus. Ei nu o fac în mod conştient,
dar, ceea ce fac este de a investi în produsele lor cu o mulţime de informaţii despre ei înşişi. Mulţi
oameni sunt foarte supăraţi pe această idee cum că manifestările culturale au ca scop atragerea
partenerilor sexuali, o găsesc cumva umilitoare, ca şi cum sexul este murdar iar cultura este pură,
1
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iar cele două trebuie să fie separate. Cred că asta este o greşeală de bază. Cred că capacitatea de
creativitate artistică este acolo pentru că strămoşii noştri au apreciat-o atunci când făceau alegerile
sexuale.2 conchide Miller.

Remy de Gourmont împărtăşeşte o părere asemănătoare cu Miller: „Manifestările
noastre estetice nu sunt decât dezvoltarea aceluiaşi instinct de a plăcea, care într-o specie
excită masculul, iar într-o altă specie însufleţeşte femela. Dacă există un surplus el va fi
cheluit fără scop, pentru pura plăcere: asta este arta umană...”3
În acest caz, este interesant de înţeles cum a luat naştere acest sentiment şi de ce s-a
perpetuat. Pentru unii cercetători, dragostea este un construct social, mai ales când vorbim de
dragostea romantică. Dragostea a fost întotdeauna influenţată de alţi factori externi, scriitorul
François de La Rochefoucauld spune: „Există unii oameni care nu s-ar fi îndrăgostit niciodată
dacă nu ar fi auzit că există un astfel de lucru.”
Atât dragostea cât şi moda împărtăşesc caracteristici comune cum ar fi celebrarea
frumuseţii, a pasiunii şi a sexualităţii. Moda şi dragostea au suferit transformări de-a lungul
secolelor, influenţându-se una pe alta şi coabitând într-o armonie mai mult sau mai puţin
perfectă.
Teza doctorală este structurată pe șapte capitole:
Psihologia generală a dragostei- primul capitol al cercetării doctorale vorbește despre
validarea reprezentării de sine și dorința de a fi iubit. În ceea ce privește emoțiile noastre,
acestea sunt vechi de sute de mii de ani, chiar milioane. Dragostea nu poate fi înţeleasă ca şi
un sentiment universal întrucât percepţia oamenilor asupra ei este diferită, universale sunt
emoţiile ce ne fac să idealizăm partenerul iubit.
’Paradoxul sexelor’ ne prezintă genul ca şi un concept dinamic, care variază în funcţie
de societatea în care trăim. Genul se referă la calităţile, aşteptările, rolurile, gusturile şi
aptitudinile asociate femeilor şi bărbaţilor în anumite societăţi. Există numeroase diferenţe
între bărbaţi şi femei ce dau naştere unor întregi ritualuri, comportamente şi aşteptări. În
majoritatea culturilor, dacă te naşti fată vei primi îmbrăcăminte de culoare roz sau roşie, vei
avea cercei în urechi, ţi se vor dărui cadouri păpuşi, iar dacă vei alege o meserie în industria
modei vei fi mai bine plătită decât bărbaţii. Dacă te naşti băiat, vei primi haine de culoare
albastră sau culori mai închise, ţi se vor dărui cadouri maşini sau Lego, nu îţi va fi acceptată
vulnerabilitatea aşa de mult ca în cazul femeilor, vei avea mai mari şanse să pierzi custodia
copilului după divorţ şi vei ocupa mai multe locuri de conducere decât femeile.
2
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„În realitate, niciunul dintre cele două sexe nu este o versiune îmbunătăţită sau
defectuoasă a celuilalt." 4, spune Susan Pinker. În societăţile în care femeile educate, talentate
şi dotate au aceleaşi resurse şi drepturi precum bărbaţii, în mod paradoxal nu aleg aceleaşi
drumuri. Aceleaşi şanse şi libertăţi nu conduc neapărat la rezultate egale. Multe dintre femei
nu fac alegeri ‘masculine’, iar faptul că femeile deviază de la standardul masculin nu
reprezintă un pas înapoi.
‘Portretizarea sexualităţii în artă’ are menirea de a ilustra sexualitatea ca sursă de
inspiraţie în artă, încă de la începuturi. În lumea greco-romană iconografia carnală era
răspândită, obiectele cu desene falice fiind considerate purtătoare de noroc. Reprezentările cu
scene de sex sunt întâlnite pe o serie largă de artefacte: lămpi, brăţări, coliere, amulete, pereţii
dormitoarelor etc.
‘Limbajul trupului în relaţia de cuplu’ numit şi limbajul nonverbal, este un element
important în jocul seducţiei şi stă la baza comunicării şi interacţiunii umane. Deşi
comunicarea verbală se află în centrul atenţiei, un mesaj este între 60% şi 80% de natură
nonverbală. Poziţia corpului, braţele, picioarele pot dezvălui multe lucruri despre speranţele,
temerile şi neliniştile noastre. S-a dovedit că gesturile, fie ele ample sau reţinute, dezvăluie
multe despre noi, mai ales când este vorba de dragoste şi sexualitate. Hainele au devenit o
extensie a limbajulului trupului; cei care ne privesc încearcă să obţină o informaţie despre
identitatea noastră prin hainele pe care alegem să le purtăm.
Capitolul 2, ‘Cursul dragostei în timp şi spaţiu’ prezintă conceptul dragostei de-a
lungul istoriei şi culturilor. Iubirea a apelat la simboluri universal-valabile de-a lungul
timpului: simbolul inimii anatomice ce a devenit un desen abstractizat, inima străpunsă de
săgeata lui Cupidon, dragostea văzută ca un cerc (verigheta simbolizează uniunea dintre cei
doi îndrăgostiţi; cercul simbolizează, de asemenea ciclurile fertilităţii), imaginea zeului
iubirii- Cupidon etc.
Investigarea capitolului 3- ‘Istoria seducţiei’, începe cu citatul autorului ‘Istoriei
cuceririlor amoroase’- Jean Claude Bologne: „La începuturi, nu se punea problema seducţiei.
De ce i-ar fi făcut Adam curte singurei femei care există pe lume- a lui? Când a apărut nevoia
de a seduce partenerul?”5
Seducţia, ca şi moda, aparţine nevoii mai vaste de a plăcea, fiind una din nevoile
fundamentale ale vieţii sociale. Istoria seducţiei se foloseşte de fiecare aspect al acestei arte:
4
Op.cit, p.53
Jean Claude Bologne, Istoria cuceririi amoroase din antichitate până în zilele noastre, (Nemira, București,
2009), p.13
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educaţia, codurile culturale, cosmetică, designul vestimentar, etc.. Fiecare abordează seducţia
în felul său personal, în conformitate cu clasa socială, educaţia şi caracterul său. Agăţatul în
sensul cel mai strict a apărut în anii 1950-1970 şi este strâns legat de alte contexte specifice
acestor ani: pilula contraceptivă, emanciparea femeii, revoluţionarea modei.
Femeile au abandonat corsetul şi turnura, şi-au tăiat pletele şi poalele fustelor. Unele trec
chiar la pantaloni, piesa de vestimentaţie care nu mai permite mâinilor aventuroase să îşi găsească
drumul, dându-le o mai mare siguranţă. Fidele modei, adoptă atitudini provocatoare, pe care fusta
le-ar fi făcut indecente.6

Atractivitaea fizică câştigă teren într- o era digitală, a vitezei. Importanţa atractivităţii
femeilor şi bărbaţilor nu s-a ridicat niciodată la cote aşa de înalte ca acum. Aplicaţiile precum
Tinder sau Facebook oferă o vizibilitate maximă asupra noastră, astfel ajungând să ne
promovăm imaginea de sine pentru a primi atenţie. Fiind supuşi unei şanse de a alege din mii
de variante, standardele în ceea ce priveşte partenerul de viaţă au crescut nerealist de mult.
Moda joacă un rol crucial folosind aceste aplicaţii- felul în care eşti îmbrăcat creează o primă
impresie extrem de importantă. Ţinuta corpului, gesturile, vestimentaţia, reflectă abundenţa şi
statututul social în societatea modernă. Toată lumea apelează la trucuri de frumuseţe pentru a
părea mai dezirabil în ochii celui de sex opus.
Deşi mai în toate culturile lumii, oamenii şi-au ascuns întotdeauna organele sexuale cu
ajutorul veşmântului, moda ne învaţă cât şi cum să acoperim şi cum să ne afişăm mai mult din
piele pentru a părea mai dezirabili în faţa celorlaţi pretendenţi sau chiar în faţa competiţiei de
acelaşi sex. Faptul că până şi cele mai izolate triburi îşi acoperă organele sexuale are legătură
atât cu protecţia corpului faţă de factorii externi dar şi cu faptul că nuditatea este excitantă.
Pentru multe specii, în perioada fertilă, femela atrage atenţia masculului prin diferite
semnale. Multe din semnalele ce atrag atenţia masculilor au legătură cu umflarea organelor
sexuale feminine sau mirosul degajat de reprezentantele sexului feminin. Oamenii au
împrumutat câteva din caracteristicile de curtare ale animalelor, dezvoltându-le de-a lungul
civilizaţiei.
Cercetătorii spun că odată cu dezvoltatarea mersului biped şi apariţia vestimentaţiei,
femeile au dezvoltat aceste semnale de fertilitate în partea din faţă a corpului, în raza imediat
vizuală a bărbaţilor: ex. sânii. Aceste semnale fizice au căpătat o simbolistică ‘sexy’,
devenind foarte dezirabile în ochii bărbaţilor. Astfel, decolteul a ajuns să fie un laitmotiv în
6
Victor Margueritte, “La Garçonne” (Librairie Générale Française, Le livre de poche, 1966), p. 382, citat
în Jean Claude Bologne, Istoria cuceririi amoroase din antichitate până în zilele noastre (Nemira, București,
2009), p.249
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moda feminină. Multe femei au recurs la operaţii estetice şi implanturi sau alte artificii
vestimentare pentru a-şi sculpta forma corpului în aşa fel încât să exprime senzualitate şi sexappeal. Descoperirea anumitor zone ale corpului şi goliciunea fac din pielea noastră
principalul organ al charismei sexuale. Sutienele push-up, rochiile cu un decolteu generos,
aţâţă imaginaţia şi accentuează ideea de senzualitate şi sex appeal. David Cohen, autorul al
cărţii ‘Limbajul trupului în relaţiile de cuplu’ conchide:
Orice parte a corpului poate fi erotică. Pe măsură ce relaţia evoluează, oamenii îşi arată unul
altuia tot mai multe părţi intime ale corpului. Studiile privind limbajul trupului indică faptul că
dorim să folosim la maximum zonele noastre erotice şi că, pe măsură ce le dezvăluim şi le
expunem, aplicăm multe stratageme. Ne vopsim ochii, buzele, ne decorăm urechile, încheietura
mâinii, pentru a arăta cât de seducători suntem.7

Media a dezvoltat un cult al atractivităţii şi sexualităţii fără precedent în istoria culturii
omenirii. Apar noi identităţi ce fuzionează între narcisism, pornografie şi exhibiţionism.
Schimbarea culturală a iubirii a adus cu ea numeroase revoluţii sexuale. Dar cu această
suprasaturare a pieţei, sexualitatea tinde să capete un caracter banal şi acceptat. Autorul David
Precht spune: „Nimic nu ne mai este străin, şi asta nu numai în domeniul sexualităţii. Cel
puţin teoretic. Conflictele între sexe nu ne găsesc nepregătiţi...Ceea ce pe vremuri şoca,
surprindea, deranja este astăzi universal cunoscut.”8
Investigarea ‘Obiceiurilor multiculturale ale cuplului’ marchează faptul că dorinţa de a
găsi o pereche este unul din instinctele fundamentale ale omenirii. Felul în care dragostea este
reprezentată şi experimentată în diferite culturi este determinat de influenţele culturale, de
tipul de socializare şi de procesele cognitive.
În Kenya, majoritatea căsătoriilor sunt aranjate de familie, contând ca bărbatul să aibă o
meserie bine văzută, să provină dintr-o familie bună şi să poată să o întreţină pe viitoarea lui
nevastă. În vestul Africii bărbaţii chiar îşi permit să aleagă două sau mai multe neveste, 35%
din bărbaţi fiind poligami. Practicarea căsătoriei între copii este comună în multe părţi ale
lumii şi nu este exclusă dintr-o religie sau societate anume. În ciuda legii care o interzice,
tradiţiile adânc înrădăcinate dispar foarte greu.
Rochia de mireasă ocupă un loc important în oficializare uniunii între două persoane,
indiferent de cultură. Aceasta poate fi o moştenire lăsată din generaţie în generaţie, poate fi de
asemena o ţinută foarte conservatoarea sau foarte pompoasă, poate corespunde ultimelor
trenduri din modă sau unor reguli şi ritualuri străvechi. Culorile, materialul, imprimeurile
8
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specifice rochii de mireasă dar şi accesoriile purtate în ziua nunţii, au numeroase semnificaţii
cu privire la acest pas important- oficializarea iubirii. Portul de nuntă românesc este descris în
albumul ‘Arta populară în România’:
La nuntă se îmbracă costumul cel mai frumos ornamentat, adeseori confecţionat în mod
special în acest scop. În unele regiuni, mireasa brodează ea însăşi cămaşa mirelui. Sunt zone, mai
ales în Transilvania, unde atât mirele cât şi mireasa îmbracă la nuntă, fie iarnă, fie vară, sumane din
ţesătură groasă de lână. Dar elemental cel mai caracteristic pentru costumul de nuntă este găteala de
cap a miresei.9

Dragobetele sau Vrăjitorul Iubirii, reprezintă sărbătoarea iubirii la români. Etimologic
cuvântul este format din două cuvinte slave vechi: ‘dragu’- însemnând ‘drag’ şi ‘biţi’însemnând ‘a fi’. Cele cele două cuvinte formează cuvântul ‘Dragubiţi’- a fi drag.
‘Dragobetele’, ‘Dragomir’ sau ‘Cap de Primăvară’ era fiul Dochiei şi zeul dragostei şi al bunei
dispoziţii.

Cel de-al 5-lea capitol, ‘Investigarea actualităţii domeniului în aria tematică: design
vestimentar’ este dedicat industriei modei. Cu ajutorul hainelor ne-am exprimat personalitatea
de-a lungul secolelor: de la celebrul ‘hoodie’, la bikini, pantalonii pentru femei, fusta mini etc.
Moda este o parte integrantă a societăţii, ocupând un loc important în viaţa noastră de zi cu zi
şi exprimând ceea ce suntem şi ceea ce dorim să devenim. Haina devine astfel un mod de
comunicare.
Profesorul Philip Warkander vizează această problematică în articolul ‘In Fashion’s
Defense’:
În timp ce hainele au devenit întreţesute cu activităţile noastre de zi cu zi, au devenit parte
integrantă a emoţiilor şi gândurilor noastre personale. Hainele preiau mirosul nostru, iar anumtite
itemuri ce au fost favorizate de cei pe care i-am iubit sau pierdut, ca şi colierul de perle al unei
mătuşi decedate sau blugii uzaţi ai unui fost iubit, pot deveni relicve sfinte dacă cei care le-au
purtat nu mai sunt alături de noi.10

În capitolul 5 am abordat subiecte ca: ‘Diversitate şi uniformizare în industria modei’,
‘Stereotipuri de gen în media, industria modei şi industria muzicală’, ‘Platforma online
Stylelikeu’ etc.

Boris Zderciuc, Paul Petrescu, Tancred Bănăţeanu, Arta populară în România (Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1964), p.132
10
Victor Margueritte, “La Garçonne” (Librairie Générale Française, Le livre de poche, 1966), p. 382, citat în
Jean Claude Bologne, Istoria cuceririi amoroase din antichitate până în zilele noastre (Nemira, București,
2009), p.249
9
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Discrepanţa dintre reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor în media, dar şi slaba afirmare a
femeilor în poziţii de conducere duce la dispute despre egalitatea de şanse a femeilor în raport
cu bărbaţii. „Asta înseamnă că 97% din tot ceea ce ştii despre tine şi ţara ta, vine dintr-o
perspectivă masculină. Nu înseamnă că este greşit, ci înseamnă că într-o democraţie unde
vorbeşti de egalitate şi integrare totală, ai mai mult de jumătate din populaţie neintegrată.”11,
declară scriitoarea Carol Jenkins. Deşi pare că avem parte de o mai mare libertate sexuală şi
emancipare feminină, femeile sunt portretizate într-un mod sexual mult mai pronunţat în
numeroase industrii, de la industria muzicii, a filmelor, la industria jocurilor pe calculator sau
industria modei.
Odată cu acest tipar de obiectificare a femeilor şi bărbaţilor, au apărut şi personaje mai
mult sau mai puţin celebre ce au boicotat superficialitatea şi imaginile perfecte promovate de
media. Numeroase vedete s-au folosit de imaginea şi faima lor pentru a crea o schimbare în
mediul online şi offline: Lorde şi Alicia Keys militează pentru o imagine naturală şi
neretuşată a femeii, Emma Watson creează campanii de conştientizare a stereotiputilor de gen
dăunătoare în media (He for She Campaign) şi este o susţinătoare înrăită a drepturilor femeii
şi a modei etice, etc.
Tematici ca: eroticul, sexualitatea, dragostea şi identitatea de gen, apar ca şi laitmotive
în proiectele multor artişti şi sunt analizate în capitolul 6. ‘Investigarea actualităţii
domeniului în alte arii artisitice conexe’. Artiştii ce au abordat aceste subiecte au păreri
diferite despre modul în care iubim şi ne manifestăm sexualitatea, astfel ajungem la concluzia
că nu există o realitate care să fie trăită simultan de toţi oamenii, mai ales în dragoste.
În subcapitolul 6.1 Relation Work: Marina Abramović & Frank Uwe Laysiepenperformance-urile celor doi artişti subliniază dinamica dintre corpul femeii şi al bărbatului,
relaţia romantică ce se dezvoltă între un bărbat şi femeie şi intimitatea pe care cei doi o
împărtăşesc. Timp de 12 de ani, Ulay şi Abramović au creat împreună performance-uri şi
proiecte ce explorau stări de conştiinţă şi de relaţie bazate pe legătura puternică dintre ei şi
încrederea reciprocă şi deplină pe care o aveau unul faţă de celălalt.
Subcapitolul 6.2 ‘Cuplul văzut prin obiectivul foto al artistei Nan Goldin’ este dedicat
proiectului ‘The Ballad of Sexual Dependency’ de Nan Goldin. Pozele lui Nan Goldin sunt o
importantă sursă autobiografică a artistei. Fotografiile o înfăţişează pe Goldin împreună cu
prietenii sau iubitul său în ipostaze intime. Fotografa se surpinde în situaţii vulnerabile,
oferind publicului ipostaze intime din viaţa de cuplu. Nan Goldin redă luptele şi încercările
11
Jennifer Siebel Newsom, Kimberlee Acquaro, Miss Representation (2011),
http://www.veoh.com/watch/v39771873Amj6RRWb, accesat în 08.04.2017
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unei relaţii amoroase, mai ales lupta dintre dependenţa faţă de cel iubit şi nevoia de a te simţi
liber. Artista prezintă lupta îndrăgostiţilor de a ajunge la un limbaj comun în ceea ce priveşte
viziunea proprie a unei relaţii amoroase.
Subcapitolul 6.3 Patologia cuplului în cinematografie pleacă de la preocuparea pentru
dragoste, cupluri şi relaţii amoroase- subiecte dezbătute în toată cinematografia lumii.
Cinematografia specifică fiecărei ţări are o viziune unică asupra dragostei, viziune strâns
legată de istoria şi identitatea sa culturală. Producţiile cinematografice joacă un rol important
în a ne influenţa şi clădi percepţiile şi idealurile în ceea ce priveşte dragostea. Sociologistul
Eva Illouz a observat prin studiile realizate, faptul că în anii 1930, 95% din filme îşi
concentrau acţiunea în jurul unei poveşti de dragoste.
Până în ziua de astăzi, dragostea romantică a rămas unul din subiectele favorite abordate
de regizori din întreaga lume. Importanţa atractivităţii şi a senzualităţii nu a fost niciodată aşa
de omniprezentă ca în ziua de azi. Ne putem evalua sex-appeal-ul, frumuseţea, gradul de
atractivitate şi relaţiile amoroase prin compararea cu numeroase alte cupluri ce apar în
industria filmului şi mass-media.
Ultima etapă a lucrării se numeşte ‘Zona de experiment şi cercetare’ şi arhivează toate
proiectele, publicaţiile, internshipurile şi lucrările personale realizate pe parcursul celor 5 ani
de studii doctorale.
Marina Abramović declara într-un interviu: „Metoda mea constă în a face lucruri de
care îmi este teamă, de care îmi este frică sau pe care nu le ştiu, să explorez teritorii în care nu
a mai fost nimeni. Şi apoi, să includ, de asemenea eşecul. Cred că eşecul este important pentru
că dacă experimentezi, poţi eşua. Dacă nu mergi în acea zonă şi nu experimentezi, nu faci
altceva decât să te repeţi din nou.”12
În cadrul cercetării doctorale, firul narativ al poveştilor de dragoste inspirate de
voluntari şi aţi artişti se împleteşte cu ilustraţiile create de mine. Relatările video despre viaţa
amoroasă a voluntarilor ocupă un loc important în dezvoltarea cercetării. Tema cercetării
doctorale cuprinde: experimente video, interviuri, peste 300 de ilustraţii lucrate în tehnici
diverse, articole vestimentare, poveşti personale şi reale ale cuplurilor transformate în
scurtmetraje şi un album cu ilustraţii.
‘Love is never wasted’ a fost primul proiect abordat în cadrul şcolii doctorale, proiect ce
a cuprins scurtemtraje, o expoziţie personală cu ilustraţii, o carte ce cuprinde toate ilustraţiile
12
Marina Abramović, An art made of trust, vulnerability and connection (2015),
https://www.ted.com/talks/marina_abramovic_an_art_made_of_trust_vulnerability_and_connection#t-826447,
accesat în 20.04.2017
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şi o colecţie de tricouri. Proiectul a avut la bază 50 de voluntari care în decursul a 2 ani au fost
intervievați și au răspuns la chestionare ce vizează viaţa lor amoroasă. Pe baza acestor
chestionare am realizat 150 de ilustrații care să reflecte experiențele personale ale celor
intervievați. În cadrul expoziţiei a fost proiectat şi un scurt-metraj ce a inclus poveştile de
dragoste ale voluntarilor.
Cercetarea actuală pune accent pe îmbinarea mediilor artistice: desen, colaj, digital
media, video şi creaţie vestimentară. Tematica reprezintă o încercarea de a oglindi fuzionarea
dintre modă şi sexualitate în contextul societăţilor actuale. Moda, a cărei versatilitate şi
capacitatea permanentă de reineventare s-a intersectat cu istoria cuceririlor amoroase,
explorează ţinuturi noi. Până la urmă, moda şi dragostea reflectă societatea în care trăim.
Moda si dragostea vor avea întotdeauna o latura nostalgică şi indispensabilă a trecutului dar
vor fi obligate în acelaşi timp să intuiască viitorul.
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Anexa I. Lucrări personale
1. Moodboarduri colecţia disertaţie, Four Moments of Love (2012)

2. Schiţe colecţia disertaţie, Four Moments of Love (2012)

3. Photo shoot colecţia disertaţie, Four Moments of Love (2012)

4. Ilustraţii

5. Printuri

6. Photoshooting colecţie tricouri

7. Logo & Visual Identity HungryHearts

8. Secvenţe scurtmetraj HungryHearts (Voluntari: Andra Elena şi Emil Costruţ)

9. Expoziţia personală- Love is never wasted, Transilvania International Music and Arts
Festival
(201

10. Afișe expoziție Singurele lucruri reale, Casa Matei (17-21.04.2017)

Alexandra Ivaşcu- anul VI Programul de Studii Universitare de Doctorat, Arte Vizuale,
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Anexa II. Articole pentru blogul Carioca Studio

Carioca Studio este un studio de creaţie cu sediul în Bucureşti, România. Studioul este
specializat în: prelucrare foto, editare video, reclame, execuţii video, promovarea articolelor pe blogul
Inhale etc. Carioca Studio se află printre cei mai buni 200 de fotografi de spoturi publicitare din lume,
câştigând numeroase premii: 1 Gold at Epica/ Best Adverting Photography/ 2016, 4 Silver Lions and 1
Bronze at Cannes Festival 2016, 2 Gold Lions at Cannes Lions Festival 2012, etc.
Proiectul Inhale „îşi propune să dezbată trenduri, artişti, concepte şi comunităţi. În manifestul
proiectului, iniţiatorii se definesc ca un grup de oameni care caută inspiraţie şi vor la rândul lor să îi
inspire pe ceilalţi. Platforma, al cărei conţinut este exclusiv în limba engleză, este organizată până
acum pe secţiunile Design, Fashion, Music şi Photography şi va cuprinde materiale despre artişti
vizuali, designeri, arhitecţi, fotografi, regizori şi alte tipologii de oameni care, prin ceea ce crează,
produc un impact în respectivele categorii.”13
Am produs articole pentru blogul Inhale pe parcursul a 6 luni. Printre titlurile articolelor se
numără: ‘THE ANDROGYNOUS SILHOUETTE OF BARBARA Í GONGINI’, ‘STRANGE,
STRANGER, ‘THE STRANGEST: BART HESS’, RISK-TAKER – FASHION DESIGNER CRAIG
GREEN’ etc.

13
Ioana Mihai, Carioca Studio vorbeste despre proiecte creative in noul proiect INHALE! (17.04.2013),
http://www.iqads.ro/articol/25637/carioca-studio-vorbeste-despre-proiecte-creative-in-noul-proiect-inhale,
accesat în 22.05.2017

Articole scrise de mine pe blogul INHALE
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Anexa III. Câştigătoare a bursei doctorale ICCV, Academia Română
- Articol publicat în revista Colocvii Teatrale (acreditată CNCS, în categoria B și
cuprinsă în două baze de date importante - CEEOL și SCIPIO. Ea apare sub egida Centrului
de Cercetare „Arta teatrului - studiu și creație", din cadrul Facultății de Teatru a Universității
de Arte „George Enescu” Iași) THEATRICAL COLLOQUIA, NR. 20 / 2015: Articol publicat‘Relația de cuplu prin intermediul performance-ului și scurtmetrajelor’ (pp.60-71);
*sursă internet: http://www.artes-iasi.ro/colocvii/pdf/colocvii20.pdf
- Participarea în cadrul conferinței Academiei Române ‘Multiculturalitate și
Dezvoltarea abilităților de documentare’, redactare și publicare (autorat științific) în data de
15 iulie 2015;
Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română, în calitate de coordonator,
împreună cu Institutul de Sociologie și Institutul de Economie Națională ale Academiei
Române, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București și Academia
Națională de Informații „Mihai Viteazul”, în calitate de parteneri în cadrul proiectului ID
141086 ”Pluri și interdisciplinaritate în programe doctorale și post-doctorale”, anunță
deschiderea înscrierilor pentru participarea la concurs în vederea acordării de burse doctorale
și postdoctorale.
Obiectivul programului este formarea de cercetători de elită, capabili să promoveze idei
inovative; să promoveze colaborarea între specialiști din toate domeniile de cercetare, precum
sociologie, economie, sport, comunicare, politologie, antropologie, psihologie, istorie, drept,
geografie, artă, teologie etc.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte în oameni! Axa prioritară:
nr.1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe
cunoaştere”; Domeniul Major de Intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în
sprijinul cercetării”.
Partenerii în proiect au capacitate şi experienţă de cercetare în următoarele domenii
prioritare ale Strategiei Naţionale pentru CDI 2007-2013: tehnologiile societăţii
informaţionale, cercetări socio-economice şi umaniste, educaţie fizică şi sport. Valoarea
adaugată a parteneriatului este dată de faptul că profesorii conducători de doctorat acoperă
multe din domeniile fundamentale în care se organizează doctorat ştiinţific/studii
postdoctorale. Prin accesul la infrastructura de cercetare şi documentare, dar şi la expertiza

existentă în centrele, institutele şi departamentele partenerilor, se facilitează accesul la knowhow în cercetare şi la surse multiple de documentare. Toţi partenerii sunt activi în reţele de
cercetare şi au încheiate numeroase acorduri de colaborare bilaterale cu entităţi de cercetare
din întreaga lume, ceea ce va duce la un efect multiplicator pentru implicarea doctoranzilor în
reţele de cercetare şi parteneriate.
Obiectivul general al proiectului vizează creşterea calităţii studiilor universitare de
doctorat/postdoctorat, formarea iniţială pentru cercetare - prin abordare pluri şi
interdisciplinară oferind sprijin financiar consistent şi crescând astfel atractivitatea carierei în
cercetare.
Proiectul urmăreşte abordarea integrată a dezvoltării resurselor umane din cercetare prin
dezvoltarea competenţelor de cercetare şi de management al cercetării, orientare în carieră şi
îmbunătăţirea calităţii formării, inclusiv prin networking cu coordonatori de doctorat,
specialişti din diferite domenii, alţi cercetători doctoranzi din ţară. Se doreşte astfel, formarea
de cercetători autonomi de elită, competitivi internaţional, capabili să genereze soluţii
inovative, sustenabile, care să permită o dezvoltare durabilă instituţională şi sectorială prin
integrarea cunoştintelor ştiintifice şi manageriale dobândite în activitatea lor ulterioară.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Creşterea compeţentelor ştiintifice pentru 105 doctoranzi şi 40 postdoctoranzi pentru
a derula cercetări performante şi relevante la nivel european în domenii de doctorat care se
încadrează în priorităţile Strategiei Naţionale de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, eligibile în
cadrul POSDRU.
2. Creşterea vizibilităţii rezultatelor de cercetare ale doctoranzilor sprijiniţi în proiect
prin stimularea publicării acestora la nivel naţional şi internaţional a unui număr important de
articole ştiinţifice şi dezvoltarea capacităţii de diseminare, continuare a cercetării.
3. Creşterea competenţelor generale şi specifice necesare proiectării unui traseu de
succes al carierei în cercetare prin dezvoltarea de programe de formare, prin elaborarea de
curriculum interdisciplinar şi internaţionalizare prin dezvoltarea de parteneriate şi reţele de
cercetare la nivel naţional.
Prin rezultatele generate, proiectul va contribui pe termen lung la formarea resurselor
umane performante pentru activitatea de CDI, la dezvoltarea de programe de cercetare şi de
studii doctorale moderne contribuind, astfel, la creşterea performanţei EHEA (European
Higher Education Area).

Grupul ţintă al proiectului, selectat pe baze competitive, este format din doctoranzi
admişi la doctorat în anii 2011, 2012 şi 2013 pe locuri bugetate cu frecvenţă în domenii
eligibile POSDRU şi postdoctoranzi pentru doctorii care au obţinut titlul în ultimii cinci ani,
pentru care solicitantul are conducători de doctorat confirmaţi. Uniunea Europeană îşi
propune crearea unui mediu de cercetare de nivel înalt, caracterizat prin interdisciplinaritate,
diversitate culturală şi mobilitate, care să atragă, prin oportunităţi de formare de nivel
mondial, cercetători valoroşi şi promovarea excelenţei ca obiectiv principal al cercetării şi
studiilor doctorale.
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Anexa IV. Bursă cu plasament Erasmus în cadrul
brandului Zeus and Dione, Atena, Grecia
În cadrul celor 6 luni de intership la firma Zeus+Dione am reuşit să câştig noi abilităţi
în ceea ce priveşte gestionarea timpului pentru a respecta deadline-urile comenzilor şi
proiectelor firmei, am învăţat cum este să lucrezi într-un mediu de lucru strict şi antrenant şi
am descoperit noi tehnici de lucru manual. Am ales pentru a doua oară aceast brand deoarece
am avut un feedback pozitiv în cadrul primului internship.
Experienţa de lucru a cuprins: crearea schiţelor pentru viitoarele colecţii, ajutarea
personalului în treburi administrative (împachetat, livrare haine, gestionarea comenzilor),
crearea accesoriilor (lanţuri, brăţări, genţi) pentru viitoarea colecţie, învăţarea unor tehnici
tradiţionale de croşetat şi împletit, etc. Zeus+ Dione colaborează cu diferiţi meşteşugari pe
care am avut ocazia să îi cunosc şi să învăţ de la ei tehnici de împletire a cânepii, pielii sau
tehnici de confecţionare a bijuteriei. De asemenea, firma foloseşte doar materiale de foarte
bună calitate: mătase naturală, piele, pietre preţioase şi semipreţioase. Angajaţii lucrează cu
cele mai înalte tehnologii iar produsele au un finisaj impecabil.
Atelierul de producţie al firmei se află chiar în centrul Atenei şi cuprinde două clădiri
vechi, foste galerii private, cu o importantă valoare istorică. Unul dintre avantajele
internshipului a fost faptul că am avut acces la toate etapele producţiei, reuşind să observ şi să
învăţ: croitorie, tipar, confecţionare de accesorii, gestionare comenzi, treburi administrative
etc.
Mai multe despre Zeus + Dione şi produsele acestora puteţi găsi aici:
http://www.zeusndione.com
https://www.youtube.com/watch?v=jpwVTJ58hEQ
Am avut parte de o experienţă de neuitat cu oameni binevoitori care au dorit să mă
înveţe în fiecare zi ceva nou. Relaţiile cu angajaţii au devenit mai puternice cu cel de-al doilea
internship. Am avut ocazia să cunosc şi furnizorii cu care lucrează firma: de la furnizori de
aţe, textile, fabrici cu istorie ce confecţionează şnururi, ciucuri şi alte accesorii. Fiind o firmă
nouă pe piaţă dar cu iz tradiţional, am reuşit să mă documentez despre cultura şi tradiţiile
greceşti- despre Legendele Olimpului şi mitologia grecilor.
Am vizitat numeroase muzee din Atena: Acropolis, Muzeul Naţional de Arheologie
Atena, Muzeul Agora, Muzeul Benaki, Muzeul Naţional din Atena. Am vizitat, de asemenea,
templele şi ruinele din: Delphi, Mycenae, Nafplio. Atena este o importantă sursă de cultură şi
artă ce îmi va folosi cu siguranţă ca şi inspiraţie în viitoarele proiecte.

Sediul Zeus + Dione, Atena, Grecia

Studio Zeus + Dione, Atena, Grecia

Bijuterii Zeus + Dione
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6.27 Puung – Ilustraţii
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6.42 Imponderabilia (1977)- Marina & Ulay
6.43 Breathing In/Breathing Out (1977)- Marina & Ulay
6.44 Relation in Movement (1977)- Marina & Ulay
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7.6 Schiţe colecţia personală, Four Moments of Love (2012)
7.7 Photo shoot colecţia personală, Four Moments of Love (2012)
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