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REZUMAT
Cuvinte cheie:
dislocare, modă, conceptualism, concept, artă, avangardă, identitate, traseu, călătorie,
mind trip, fenomenologie, morfologie, volum, incizie, inserție, transbordare,
izolare, siguranță, agresivitate, spațiu, corporalitate, fragmentare,
juxtapunere, deplasare, subconștient, inovație,
relevanță, consistență, emoție,
dream map

„Dimensiuni conceptuale în moda contemporană. De la Hortus Conclusus la No
Man’s Land” este o cercetare care a avut ca punct de plecare o preocupare personală reflectată
în proiectele de modă realizate în ultimii ani. Investigarea conceptualismului în modă și a
dimensiunilor conceptuale, care devin imbolduri seminale pentru diferite tipuri de demersuri
intelectuale și pentru noile problematici impuse de arealul modei contemporane, sunt subiecte
predilecte ale acestor proiecte. Alegerea temei pentru Teza de Doctorat a fost un proces firesc
care a crescut organic din respectivele fashion project-uri. Preocuparea personală, aproape
obsesivă, pentru impactul conceptualismului în artă și influența lui asupra modei, m-a
determinat să demarez o investigarea teoretică, cu argumente științifice, cu o rigurozitate a
apartului conceptual și critic, dublate de o viziune personală, generată de experiența
acumulată. O asemenea perspectivă deschide noi dimensiuni prin care demersul lucrării nu
rămâne la un nivel pur teoretic, ci este extins și spre domeniul practicii în modă, a
experimentelor morfologice, a transpunerii unui proiect. Consider că aceste două abordări –
cea teoretică și cea practică, la cea de-a doua adăugându-se cea didactică, sunt menite să dea
complexitate și substanță unui discurs care se încadrează în domeniul Artelor Vizuale.
Cercetarea vizează aspecte intrinsec legate de domeniul modei și face o serie de
trimiteri spre arta sec. al XX-lea și începutului de mileniu. Principala problematică investigată
este cea a conceptualismului și influențelor lui în moda contemporană. Metoda prin care este
făcută această investigare e legată de preocuparea mea de perfecționare profesională. Toate
proiectele realizate ca designer au vizat o „călătorie inițiatică”, astfel încât întregul discurs
este construit în jurul unei asemenea teme ce se dovedește a fi mai mult un mind trip și nu o
călătorie propriu-zisă.
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O „călătorie inițiatică” de la un simbolic „Hortus Conclusus” (expresie din latină
care înseamnă „grădină închisă” fiind văzută ca un spațiu securizant) până la un deconcertant
„No Man’s Land” („tărâm al nimănui” – un mediu nesigur, al incertitudinilor) este metoda
prin care sunt explorate dimensiunile conceptuale care se „reverberează” atât în proiectele
contemporane de modă cât și în demersurile personale. Cele două metafore vizuale - Hortus
Conclusus și No Man's Land pot fi văzute ca simboluri ale acestor răsturnări paradigmatice și
ale influențelor pe care noile configurații și contexte le au asupra modului în care haina este
creată și investită cu varii semnificații. Hortus conclusus / no man's land sau poetica izolării
/ spațiul alienant sunt dihotomii care vorbesc despre natura contradictorie, capricioasă,
paradoxală a modei conceptuale, a status quo-ului fashion designerilor care văd haina ce pe
un obiect ce poate să transceadă dimensiunea funcționalului și să intre într-o altă zonă, într-un
alt areal ce pare dislocat.
Am imaginat această „călătorie inițiatică” prin moda conceptuală și prin moda care
vizează dimensiunile conceptuale ca pe un traseu sinuos, pentru care călătorul trebuie să se
pregătească în prealabil și să poată să facă față unui periplu deloc simplu, ci presărat cu o
serie de capcane, tronsoane ale drumului care sunt „în lucru”, zone periculoase, spații de
recluziune, căi de evadare, popasuri etc. Un astfel de simbolic traseu este „firul roșu” care
străbate întreaga lucrare și care structurează pe capitole și subcapitole întregul discurs.
Citatele din James Joyce sunt extrem de relevante pentru un asemenea demers. Acesta este și
motivul pentru care am ales fragmentele din „Ulise”. În momentul în care simțim că am
evadat dintr-un anume loc – de fapt, cum ne învață genialul Joyce, ne întâlnim tot cu noi
înșine, iar întreaga viață poate fi percepută ca un traseu în care oameni luminați ne ajută să
vedem altfel lumea și să găsim în noi „drumul cel mai scurt spre casă”.
„Călătoria inițiatică”, ce se regăsește în toate proiectele personale pe care le-am
realizat, devine pretextul unei profunde investigări a tematicii alese ca studiu doctoral. Toate
conceptele, proiectele, ideile directoare, elementele structurale, abordările inter și
transdisciplinare care se regăsesc în Teză sunt structurate ca puncte ale traseului „călătoriei”
imaginate. Un al doilea argument pentru care am ales această „călătoria inițiatică” are în
vedere faptul că multe din demersurile artistice sau cele din modă vizează o asemenea zonă
seminală. De la proiectele artistice ale lui On Kawara și până la moda avangardistă a lui
Hussein Chalayan – un număr însemnat de artiști și designeri conceptuali au avut ca punct de
plecare „călătoria”. Fie că e vorba de migrația urbană, de nomadismul contemporan, de mind
trip-uri ciudate sau de „secvențe din vis” care marchează un anumit traseu, aceste călătorii
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sunt în primul rând călătorii mentale generate de o zonă ideatică și de anumite preocupări
intelectuale.
„Dimensiuni conceptuale în moda contemporană. De la Hortus Conclusus la No
Man’s Land” este o „călătorie inițiatică” structurată astfel: fiecare capitol marchează un
moment esențial al călătoriei și fiecare subcapitol semnalează anumite zone prin care călătorul
trece sau prin care se confruntă cu o serie de obstacole. Aceste preocupări îl determină să
găsească tot timpul soluții.
Fiecare capitol și subcapitol au două denumiri – una este cea care marchează un
anumit moment al călătoriei (spre exemplu subcapitolul 3.2 „Pregătiri necesare călătoriei”) și
a doua denumire este reflectarea acelui moment în anumite problematici ale artei și modei
conceptuale (a doua parte a denumirii subcapitolului 3.2 – „Însemnări, documente,
cartografii”).
Traseul este unul circular – el pleacă de la o preocupare personală, străbate calea
sinuoasă a investigării tematicii și ajunge în final să reveleze propriul traseu inițiatic în moda
conceptuală. În cadrul acestei „călătorii inițiatice” întregul demers este centrat pe investigarea
mutațiilor care au influențat și influențează moda conceptuală implicit felul în care
interacționăm cu mediul și acceptarea sau din contră repudierea traumelor și a problemelor pe
care noile configurații spațio-temporare le impun. Trei concepte sunt esențiale pentru
înțelegerea specificității modei conceptuale: corpul aflat în lume, haina ca epidermă secundă
ce interacționează într-un mod senzorial dar și spiritual cu lumea în care corpul ființează,
spațiul ca dimensiune și cartografiere a ființării. O cercetare asupra direcțiilor și dimensiunilor
conceptuale din moda contemporană nu poate decât să se raporteze la această triadă
conceptuală, marcată de mutații paradigmatice.
Într-un astfel de context moda conceptuală este investită cu semnificații noi care o
fac să dobândească o profunzime pe care moda in nuce nu numai că nu o are ci îi este străină.
Tocmai de aceea, pe parcursul cercetării, se vor evidenția trăsăturile modei conceptuale care,
fiind profund transgresive, nu fac decât să submineze fenomenul modei văzut ca massproduction într-o epocă a „postproducției”, așa cum o denumește Nicolas Bourriaud.
Proiectele menționate sunt câteva din zecile de demersuri care pun accentul pe o
latură intelectuală și eminamente transgresivă a modei – o latură despre care s-au scris studii
consistente cum ar fi: „Fashion at the edge” a lui Caroline Evans, „Fashion Theory” – volume
coordonate de Valerie Steele, „Fashion and imagination. About clothes and art” sau „A
Fashion Odyssey” (moda și designul sustenabil) volume coordonate de Jan Brand și José
Teunissen, „Fashion of Architecture” sau „Techno Fashion” ale lui Bradley Quinn, „Fashion
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Theory. A reader” volum coordonat de Malcolm Barnard, „Fashion and psychoanalysis” de
Alison Bancroft, articole relevante scrise de critici precum Cathy Horyn sau Suzy Menkes etc.
În toate aceste scrieri moda este prezentată printr-un pluriperspectivism. Ca orice fenomen
subversiv și transgresiv al lumii postmoderne moda este supusă unor interogații care vin din
mai multe zone și care aduc o apoteoză sau din contră atacă virulent aspectele sensibile ale
fenomenului.
Moda relevantă și consistentă este cea care generează o „reajustare, din nou, a
privirii” așa cum scria Cathy Horyn pe blog-ul „On the Runway” al prestigioasei publicații
The New York Times. Această reajustare ține de forța, viziunea, subtilitatea și spiritul
subversiv ale designerilor care văd dincolo de tendințe, dincolo de moda ca industrie și de
problemele socio-politice pe care le implică lumea altfel și să își propună ca sezon după sezon
să îi facă pe ceilalți să vadă la rândul lor perspectiva lui asupra lumii cu alți ochi.
Ne vom opri asupra unor tipuri de proiecte de modă pur conceptuală și asupra unor
colecții în care sunt evidente dimensiuni conceptuale complexe și relevante. Fashion
designerii respectivi vor fi prezentați într-un context interdisciplinar, cu accentul pus pe
aspecte culturale ce cartografiază demersurile lor intelectuale.
Teza este structurată pe șapte capitole.
Capitolul I - Călătorie inițiatică – Investigarea modei conceptuale în arealul sociocultural al sec. al XX-lea cu subcapitole ca „Mind trip” – Problematici ale modei conceptuale,
Bagaje culturale – Avangarda artistică și influența ei asupra modei conceptuale, Hărți ideatice
– Arta conceptuală vs moda conceptuală, Pregătiri necesare călătoriei – Însemnări,
documente, cartografieri, Reconfigurări ale traseului inițial – Joseph Kosuth și labirintul
conceptelor, Reperarea nordului în timpul călătoriei – Zeitgeist-ul și moda conceptuală.
Primul capitol urmărește traseul modei conceptuale în contextul artei secolului al XX-lea și
influențele pe care arta le-a avut și le are asupra demersului designerilor conceptuali. Relația
cu arta conceptuală – asemănările și deosebirile, relația modei conceptuale cu Zeitgeist-ul sunt
problematicile dezbătute. Aspectele legate de moda conceptuală sunt pe cât de complexe pe
atât de greu de definit. Este exact ca și într-un discurs teoretic legat de arta secolului al XXlea. Problematicile artei au fost puse în relație cu psihanaliza, dimensiunea sociologică,
structuralismul, deconstrucția – direcții care au conturat și funcționat ca vectori în cadrul
traseelor artistice. Prin demersul teoretic ne propunem ca, în cadrul călătoriei imaginate, să
răspundem la câteva întrebări relevante pentru înțelegerea modei conceptuale: care e Thelosul modei conceptuale? care este sorgintea ei în contextul cultural al sec. al XX-lea? ce tip de
limbaj sau sistem trebuie angajat într-o discuție despre conținuturile modei conceptuale? cum
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se raportează moda conceptuală la istoria corpului de-a lungul sec. al XX-lea? ce resorturi
ideatice păstrează relevante paradigmele modei conceptuale? care este relația dintre moda
conceptuală și noile configurații spațio-temporare?
Moda conceptuală poate fi văzută ca o asemenea călătorie de la un „hortus conclusus” spre un
„no man’s land”, o călătorie în care „enigmele” funcționează ca „turnuri neașteptate”.
Următoarea etapă a „călătoriei inițiatice” este marcată de Capitolul II care vizează
reperarea unor constelații după care călătorul să se ghideze: Capitolul II Constelații ca repere
în cadrul călătoriei inițiatice: Constelația „Satori” – Impactul conceptualismul japonez în
Occident, Constelația „Antwerp 6” – O poetică a conceptualismului belgian, Constelația
„Airbourne” – Traseele conceptuale ale lui Hussein Chalayan. Cele trei constelații
menționate marchează repere fundamentale - de la conceptualismul japonez până la noile
forme ale conceptualismului în moda începutului de mileniu. Haine negre, deconstruite,
reformulate, cu detalii dislocate, cu părți care erau montate „altfel” decât se obișnuia, multe
suprapuneri și asocieri diferite de materiale, accidentări ale suprafețelor și detalii care erau
absente, plieri și cute care generau volumetrii atipice, asimetrii bine controlate, jocuri grafice
care dinamizau suprafața textilă, siluete care păreau „diforme”, „haine pe dos”, rezerve de
coasere lăsate la vedere, materialități realizate din detalii multiplicate, croiuri care păreau a fi
niște detalii de sculpturi avangardiste, forme arhitecturale, incizii și inserții, o „estetică a
urâtului” ridicată la nivel de nou ideal de frumusețe, tipare dislocate, forme spectaculoase
realizate din fetru sau pâslă, gulere supradimensionate, detalii de costume de epocă
reformulate și integrate în piese deconstruite, biker jacket-uri de(re)construite, sacouri
multiplicate, metri de material transformați în volumetrii în jurul mâinilor, terminații
nefinisate – toate aceste elemente legate de ADN-ul conceptualismului japonez par a fi
metafore vizuale cu trimiteri către Wabi-Sabi, către „decădere”, „tranzitoriu”, „poetica
vidului”, „ciclicitatea naturii”, „horror vaccui” și mai ales către un fel de „hortus conclusus”
al corpului.
În a treia etapă a traseului călătorul se confruntă cu nenumărate obstacole de tipul
road block sau no traspassing pentru că încearcă să intre în zone interzise sau periculoase.
Capitolul III Variante Ocolitoare - Influențe structurale ale unor factori culturali asupra
modei conceptuale – vizează aspecte intrisec legate de călătoria inițiatică și implicit de modă
conceptuală. Ignorarea semnului „No traspassing” – Haina conceptuală și imersiunea în
subconștient, Turnură neașteaptată – Moda conceptuală și fragilitatea psihică, Cine sunt?
Unde mă aflu? – Pierderea temporară a contactului cu realitatea sunt subcapitole în care se
evidențiază influența și implicarea factorilor culturali în „relieful accidentat” al modei
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conceptuale. O astfel de perspectivă inter- și transdisciplinară de înțelegere a conținuturilor
modei conceptuale poate să ducă la o reevaluare a ei și la o cartografiere a principalelor zone
pe care le implică întregul traseu al acestei „călătorii inițiatice”.
Investigarea „Influențelor structurale ale unor factori culturali asupra modei
conceptuale” are rolul de a deschide o nouă perspectivă de abordare a modei conceptuale și a
traseului din cadrul călătoriei inițiatice.
Cel de-al patrulea capitol marchează, pe traseul călătoriei, un fel de evadare și
pătrundere în simbolicul „Hortus Conclusus” al spațiilor de cult. Călătorul, după ce se
confruntă cu mediile urbane ostile evadează în aceaste spații spirtituale: Capitolul IV
Itinerarii spirituale, „Templul de aur” și „Biserica luminii” – Spații de recluziune și refacere
în cadrul călătoriei, Călăuza, crucea și pelerinii – Austeritatea hainelor rituale. O influență a
hainelor monahale este evidentă în anumite proiecte de modă conceptuală.
Un alt moment al călătoriei este reperat în capitolul V – dedicat Călătoriilor virtuale
– Influența mediilor virtuale asupra modei conceptuale. Subcapitole ca „Posthuman” –
Identitatea noilor călători în medii heterotopice, „Corpuri tehnofenomenologice” – Moda
conceptuală și tehnologia – sunt esențiale pentru înțelegerea acestor tipuri de călătorii „altfel”
atât de caracteristice societății contemporane hipertehnologizate. Acest concept de „corp
tehnofenomenologic” introdus de Amelia Jones pare a fi o definiție foarte relevantă pentru
procesele de transformare morfologică pe care corpul le-a suferit, din cauza confruntării cu
medii, de cele mai multe ori, ostile, medii împânzite de rețeaua informațională.
Capitolul VI intitulat Homecoming în contextul călătoriei - cu subcapitolul Traseu
„One way”- Dimensiunile conceptuale din proiectele lui Julian Roberts - subliniază că acest
tip de „călătorie inițiatică” nu poate fi altfel decât un traseu cu „bilet dus” nu „dus-întors”. E
un gen de călătorie care, o dată parcursă, te ajută să percepi altfel lumea și pe tine însuți; te
implică în „ocolul” configurat de Joyce. S-a ales ca studiu de caz în cadrul cerecetării
doctorale opera unuia dintre cei mai conceptuali designeri contemporani, pe care am avut
șansa să-l întâlnesc în cadrul London Fashion Week. Prin interviul luat s-au problematizat o
serie de aspecte legate de moda conceptulă, de statutul ei în contextul „sistemului modei”
internaționale, etc. Întrebările fac referire la materialul bibliografic complex legat de
proiectele lui Julian Roberts, de modul în care reușește să construiască haina dintr-o serie de
straturi și referințe culturale. Subcapitolul are menirea de a ilustra un proces relevant de
design și un exemplu excelent de ce înseamnă moda conceptuală.
Cel de-al șaptelea capitol este dedicat propriilor „călătorii” în domeniul modei
conceptuale, cu subcapitole ca „Omul cu valize” – Moda ca traseu inițiatic, Dislocari spațiale
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și temporare – Influența diferitelor medii culturale asupra traseului propriu, Harta visului –
Haina conceptuală - o cartografiere a viselor, Trasee ghidate – Moda conceptuală și
metodologia de predare. Acest ultim capitol al călătoriei este conceput ca o reflectare a
traseului deja parcurs, ca o oglindire în universul propriu, a problemelor investigate în
capitolele precedente. Studiul aprofundat al modei conceptuale și al dimensiunilor
conceptuale în moda contemporană conduce spre noi perspective de dezvoltare personală.
Paradigmele impuse de designerii conceptuali japonezi și belgieni sunt esențiale pentru
comprehensiunea unui demers relevant, consistent și emoțional.
De(re)costrucţie, estetica Vidului, poetica dislocării, camuflajul urban, garderoba
postmodernă, haină / obiect, obiect / haină, celule ale auto-suficienţei, instalaţii multimedia,
identităţi, dislocări spaţio-temporare, hiperrealitatea, medii underground, spaţii / non-spaţii,
text / intertext / non-text, Barthes, Deleuze, Derrida - sunt repere care au devenit imbolduri
pentru demersuri artistice circumscrise dimensiunii conceptuale a designului vestimentar.
Studiul doctoral a fost foarte imporant pentru aprofundarea terminologiei de
specialitate, pentru comprehensiunea unor aspecte intrinsec legate de Zeitgeist, pentru
problematizarea statutului artei și modei conceptuale, dar mai mult decât orice, pentru
înțelegerea propriilor mind trip-uri. Toată călătoria inițiatică este o cale de autodescoperire și
devenire, lungul „drum spre casă” despre care vorbea James Joyce în „Ulise”.
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