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În calitate de designer textil și vestimentar, am remarcat frecventele reîntoarceri la
motivele etnice, văzute ca o necesitate în ceea ce priveşte sfera inspiraţională, dar și ca referinţă
culturală prezentă în interiorul sistemului modei. Aceste reîntoarceri la motivele etnice sunt
analizate din prisma globalizării și a efectului acesteia asupra veşmântului contemporan. Prin
această reîntoarcere la motivele și elementele etnice persistă importanţa arhetipurilor de ordin
cultural și social, dezvoltate pe parcursul unei durate istorice importante, arhetipuri care şi-au
păstrat sensul și esenţa până în ziua de azi. Astfel, mi s-a părut natural și elementar să
demonstrez importanţa motivului etnic ca simbol și ca arhetip în moda contemporană.
Zona geografică care m-a atras în mod deosebit din acest punct de vedere este cea a
Europei, şi în special Transilvania, această regiune în care interferenţele culturale au produs
importante mutaţii, rezultatul fiind unul spectaculos, datorită bogăţiei formelor şi expresiilor
folclorice. Este cazul, spre exemplu, al portului popular din zona Negreşti Oaş, în care se
regăsesc integrate influenţe din portul maghiar, ucrainean, germanic, slovac şi chiar norvegian,
aplicate pe fondul unui specific românesc. Rezultatul este un port situat la intersecţia dintre
spectaculos și originalitate.
Analiza acestor forme de expresie culturală susţine concluzia conform căreia reutilizarea
acestor motive determină constituirea unor produse de mare efect în moda contemporană. Este

evidentă, în acest context, importanţa sursei de inspiraţie, dar și prezenţa unei maniere pertinente
de reaplicare și reinventare a acestor elemente. Dar până când o haină se metamorfozează într-un
produs de modă ea traversează fiecare etapă a unui proces, uneori anevoios, de afirmare în
domeniul designului vestimentar internaţional.
Deşi designerii contemporani lucrează în conformitate cu o viziune, apelând la o scară
extinsă de stiluri și folosind metode tehnologice actuale, ciclic se reîntorc la tehnicile tradiţionale
şi la motivele folclorice etnice, pe care le transformă şi le redimensionează, integrându-le astfel
în spaţiul contemporan. Din punct de vedere al designului de produs este foarte important să se
aibă în vedere anumite elemente intrinseci procesului de creaţie, cum ar fi curentele și valorile
artistice prezente în tradiţiile populare, obiceiuri, meşteşuguri și design.
Unul dintre punctele de pornire ale cercetării artistice de faţă este ideea explorării graniţei
dintre designul vestimentar și arta tradiţională (hainele contemporane aflate în simbioză cu
hainele tradiţionale). Scopul acestei lucrări este acela de a localiza situaţia actuală a tendinţelor,
vizând domeniul mai larg al cercetării și ideologiei de comunicare a modei, dar şi acela de a
descoperi noile sale „formate”.
În cercetare regăsim procesul de globalizare, inclusiv globalizarea identităţii, în cadrul
unei metamorfoze a portului popular în costum, veşmânt etnic, sau în produs de modă, pentru a
deveni ulterior modă, simbol și artă. Întregul proces este concentric, gravitând în jurul
conceptului de identitate şi încercând să determine ceea ce a însemnat identitatea în trecut, ce
înseamnă ea în prezent și cum îşi exprimă identitatea omul contemporan în diverse circumstanţe
apelând la articolele vestimentare.
GLOBALIZAREA ÎN MODĂ, CUM DEVINE VEŞMÂNTUL LOCAL ELEMENT GLOBAL

În prima parte a cercetării sunt descrise moda și veşmântul, prin asociere cu conceptele de
globalizare și identitate. Se observă că în ultimii ani, s-a dezvoltat o ramură bine definită care se
preocupă de porturile tradiţionale având la bază look-ul etnic, iar acesta niciodată nu este ancorat
în idei fixe, ci se inspiră alternativ din elemente folclorice, inclusiv etnice. Fiecare sezon este
caracterizat de o nouă ambianţă și o nouă interpretare mai mult sau mai puţin superficială
inspirată din artă, din istoria modei sau din elemente etnice. Preluarea diferitelor elemente
aparţinând unuia sau mai multor grupuri etnice distincte generează o imagine eclectică.

Probabil ca răspuns la această globalizare forţată prin internet, identităţile regionale şi
naţionale sunt preţuite ca niciodată până acum. Acest lucru este evident, în mod special, în
Occident: lumea caută sushi din Japonia, batik print-uri din Java, vampiri din Transilvania, etc..
Dorim aceste lucruri tocmai datorită diferenţelor culturale, dar şi pentru faptul că nu au fost
„puse la pământ” sau anihilate de avansarea de neoprit a globalizării.
Căutăm întotdeauna un nou stil de viaţă, identitatea devenind unul dintre conceptele cele
mai convingătoare și mai litigioase în ştiinţele umaniste și sociale.
Moda este indisolubil implicată în construcţii și reconstrucţii de identitate, prin modul în
care ne reprezintă pe noi înşine și contradicţiile din viaţa noastră de zi cu zi. Prin stilul
vestimentar sau vestimentaţie, prin interpretările personale ale acestora sau prin rezistenţa opusă
modei, persoanele fizice anunţă cine sunt şi cine speră să devină ori, mai mult decât atât, ei
exprimă chiar și ceea ce nu doresc să fie sau să devină.
Stilul vestimentar este o metaforă pentru identitate, o metaforă complexă, care include
caracteristici fizice, ca de exemplu: pielea tatuată, forma corpului, dacă este atletic sau nu,
textura părului, machiajul, precum și îmbrăcămintea și practicile de îngrijire.
Deoarece acestea din urmă sunt deosebit de sensibile la modificări, sunt predispuse la
mişcări fluctuante ce impun înţelegerea de sine, înţelegerea de sine în relaţie cu alţii și în cadrul
contextului mai larg al schimbărilor de modă. Stilul în aspectul vizual articulează identităţi
multiple şi suprapuse cum ar fi sexul, rasa, etnia, clasa socială, vârsta, identitatea naţională şi
interesele personale, estetice, chiar politice, uneori chiar diferite de identitatea proprie, fiindcă
schimbarea este o caracteristică inerentă firii umane.
Pentru că identităţile se intersectează şi se suprapun, reprezentarea lor este rareori simplă.
Dintr-o perspectivă a studiilor culturale identităţile nu au numai istoria lor, ci de asemenea
proiecţii în viitor: ele vin de undeva, sunt complexe și contradictorii și ne permit să exprimăm,
mai degrabă cine am putea deveni decât cine suntem. A exprima cine suntem şi de unde venim
poate fi o provocare, stilul pare să ofere o modalitate de a articula o declaraţie care este dificilă
de pus în cuvinte, aflată în curs de dezvoltare și care intersectează identităţi.
Arta și moda se află într-o relaţie strânsă. Ambele oglindesc gândirea umană din punct de
vedere sociologic. Ambele protestează şi sunt în continuă schimbare, parcurg simultan diferite
stiluri și se deschid în istorie, aproape în acelaşi timp, spre marile mase cu care comunică prin
semne, culori, motive, simboluri și limbaje stilistice. Eseul prezentat în Enciclopedia de modă

conturează o paralelă elocventă între modă și artă, descriind modul în care cele două domenii se
deschid sub formă de concepte în spaţii largi, ajungând până la conştiinţa omului obişnuit şi
găsindu-şi locul în viaţa banală a acestuia.
Conceptul de modă îşi are originea la mijlocul secolului al XIX-lea, perioadă ce
corespunde şi cu o schimbare fundamentală pe piaţa operelor de artă contemporane. Acest lucru
nu a fost accidental, deoarece instituţia de modă, înţeleasă ca îmbrăcăminte care aderă la anumite
moduri de producţie, de reprezentare și la consum, a fost conectată cu apariţia unor structuri
similare în ceea ce priveşte crearea şi difuzarea operelor de artă.
Creatorul, artistul, designerul e omul care filtrează ideile profunde, identitatea şi le
proiectează într-un fel sau altul. Insuficienţa, evadarea, plictiseala, melancolia sunt factorii care
conduc omul spre creaţie. Creatorul este un obsedat, nu poate fi altfel. Dimpotrivă, non-creatorul,
și fiecare om în viaţa sa poate fi pe rând creator și non-creator, om activ sau pasiv.
Un alt aspect inclus în această lucrare este relaţia artelor meşteşugăreşti cu fenomenul
modei contemporane. Moda prezentului este un mediu dinamic, caracterizat de schimbări rapide,
dar, în mod paradoxal, mereu orientat spre trecut prin revenirea la rădăcinile existenţei umane și
la factorul tradiţional. Piesele de haute couture nu diferă esenţial de cele specifice artei
meşteşugăreşti. Ele sunt realizate cu tehnici tradiţionale manuale, necesitând multe ore de muncă
şi astfel tradiţiile sunt reînviate şi integrate în contemporaneitate.

GLOBALIZARE IN VESMÂNT, CUM DEVINE UN ELEMENT GLOBAL VEŞMÂNT LOCAL

Existenţa seculară a unor anumite conjuncturi social-economice și culturale zonale a creat
în Transilvania treptat, zone etnografice cu o personalitate distinctă, ale căror mărci identitare au
fost evidenţiate prin aspectul aparte al costumului popular local. În ciuda structurii de bază
unitare, costumele zonale aparţinând aceleiaşi etnii conţineau trăsături particulare, care le
diferenţiau exact în măsura în care puteau deveni suport identitar pentru comunităţi care îşi
cultivau personalitatea distinctă.
În cazul unor etnii diferite, care au coexistat timp de secole într-un teritoriu anume,
tendinţa de a se defini prin diferenţiere a fost mai puternică și s-a manifestat prin sublinierea
elementelor specifice din structura costumului, cărora li se atribuia o forţă identitară deosebită.

Evoluând într-un timp dat, păstrând totuşi structurile de bază, costumul popular tradiţional a
supravieţuit în Transilvania până în epoca industrializării rapide (1960-1965).
Recent, ideea de globalizare îşi face loc şi în spaţiul satului, lăsând asupra acestuia o
amprentă de comercial și artificial. Fiecare popor are anumite trăsături specifice (teritoriu, limbă,
ocupaţie, tradiţii și obiceiuri), prin care-și constituie identitatea în contextul marilor familii de
popoare ale lumii. Alături de trăsăturile enunţate mai sus, portul popular este și el un element de
bază al individualizării, al personalizării celor ce alcătuiesc o naţie, un popor, contribuind la
îmbogăţirea bazei materiale naţionale şi universale.
Portul popular din zona Negreşti Oaş este un exemplu de port de mare valoare artistică,
fiind unicat în Romania datorită croiului și ornamentelor sale spectaculoase, analiza şi cercetarea
lui fiind bazată pe o paralelă între modul în care acesta s-a manifestat în trecut comparativ cu
portul popular actual,

adică felul în care apar elemente globale în veşmântul satului

contemporan.
Să medităm asupra noţiunii de port, la drama relativ recentă a schimbării portului și vom
vedea că, în antichitate, portul era elementul esenţial al etnicului. Cum altfel s-ar putea explica
faptul că elementul vestimentar, care deosebeşte o comunitate de alta, e mai durabil decât unele
elemente ale credinţei, ale limbii chiar. Costumul guvernează, altminteri, şi viaţa internă a
grupului, a familiei, iar apoi a insului care primeşte succesiv investirea unor privilegii prin
elemente vestimentare simbolice.
„Podoabele au însoţit viaţa omului aproape de la începuturile existenţei sale, ele
constituindu-se printre primele manifestări artistice ale acestuia”, adevăr subliniat și de Georgeta
Stoica când spunea: „podoabele şi bijuteriile, ca ornamente ale trupului au apărut și au fost
purtate înaintea veşmintelor”. Podoabele pentru cap sau menite să-l acopere fac parte, în multe
culturi, din costumul popular pentru ocaziile speciale.
Aceste „veşminte pentru cap” includ sensuri complexe, inclusiv în ceea ce priveşte
simbolismul religios, puterea politică și de afiliere, statutul social sau rangul și conştiinţa de
modă. Confecţionate din felurite materiale, cu desene şi forme, veşmintele pentru cap se pot
utiliza, de asemenea, în scopuri pur practice, cum ar fi protejarea capului împotriva elementelor
naturale, transportarea de obiecte precum arme, coşuri sau vase cu apă și sunt adesea asociate cu
ceremonii în special rituri de trecere.

Moda extremă sau rochia extremă este unică în orice cultură. Definiţia a ceea ce
constituie un mod extrem poate fi convenită, dar extremul în modă, cum ar fi frumuseţea, ţine de
ochiul privitorului. În special între Europa de Vest şi spaţiile non-occidentale s-au format viziuni
și idei foarte diferite vizavi de ceea ce este excesiv, bizar sau la limita inacceptabilului. Putem
vorbi aici și de fusta extremă a zonei Oaşului.
Nu contează cât de scandalos sau cât de extrem este un articol de îmbrăcăminte sau un
accesoriu, el nu funcționează în vid ci este stabilizat prin alte zone ale modei. Fusta din zona
Negreşti Oaş constituie prin supradimensionare şi o piesă vestimentară extremă. Prin cercetarea
fustei din această zonă putem observa o modificare dinspre un volum mai mic înspre unul mai
mare, aflat în vecinătatea fustei extreme.

EFECT, PERENITATE ÎN MODĂ PRIN ELEMENTE ETNICE

Teoria modei a evidenţiat distincția dintre moda modernă, schimbătoare care provine din
centrele urbane occidentale şi cea etnică, îmbrăcămintea stabilă, orientată spre tradiție și care
aparține zonei de periferie. Această distincție nu a fost întotdeauna precisă, cu toate acestea, ea a
avut o influență profundă asupra modului în care societatea înţelege moda.
Multe relatări de modă etnică au tendința de a sublinia exagerat refacerea originală a
temei exotice, desenele realizate de creatori din Occident, la fel ca exagerarea fixităţii nonoccidentale în haine. În acest sens, impactul stilurilor etnice în moda occidentală a fost
marginalizat. Istoric, luxul a fost asociat cu originea străină. Prin urmare, este imposibil să găsim
până în prezent punctul de pornire al stilului etnic în Occident, pentru că din cele mai vechi
timpuri, au sosit bunuri somptuoase prin intermediul rutelor comerciale din Persia, Egipt și Asia
Centrală, iar mai târziu din India, China, Japonia, Columbia, Mexic și din alte părţi ale lumii.
Pentru mulţi designeri din Occident, estetica non-occidentală a furnizat un subiect fertil,
care le-a permis să-şi dezvolte creativitatea prin elementele etnice. Această capacitate de a sparge
convenţii este asociată cu un mod de a vedea mai mult decât cu aderenţa fidelă la orice stil etnic
special. Eclectismul, aspect general al modei etnice este exprimat de exemplu de către Dries Van
Noten, însă el se apropie de elementul etnic din prisma exotismului.

Stilul etnic este un element important, dar oarecum neglijat în studiile de modă. Abia
acum, la începutul al secolului XXI, încep să apară studii mai elaborate pe aceasta temă ca și
efect al globalizării. Între timp moda continuă adaptarea la starea multiculturală, atât în Occident
cât și la nivel transnațional.
Succesul japonezilor s-a datorat, în mare parte, redesenării siluetei feminine. Ei au
reînnoit tiparele gustului în modă, dar şi felul în care aceasta era privită. Estetica, gustul şi
maniera de lucru cu materialele şi tiparele au fost revoluţionare, de asemenea înaintau o potrivire
perfectă cu promovarea ideii de postmodernism, printr-o atitudine deconstructivă și explorarea
graniţelor bunului gust.
Căutarea autenticităţii și identităţii etnice în modă, mai exact conceptul de modă globală
bazată pe tradiţii locale câştigă din ce în ce mai mult teren: „Este binecunoscut faptul că moda
este un fenomen vast şi social inevitabil al vieţii moderne.”
Totalitatea valorilor materiale şi spirituale create de omenire în decursul vremurilor şi
considerate ca fiind tradiţionale, constituie un important vehicul de transmitere a istoriei oglindit
în stilul de etalare al veşmântului, în modul de a-l purta, descriind ierarhia socială a purtătorului,
vârsta, situaţia, profesiunea, rolul acestuia în societate.
Meşteşugul, arta și moda alcătuiesc un triunghi brevetat prin creaţia vestimentară
specifică ultimului secol. În cercetarea de faţă am demonstrat originalitatea, bogăția motivelor şi
simbolurilor populare transilvănene, dovedind astfel că acest spaţiu a oferit una dintre cele mai
bogate moşteniri folclorice din spaţiul românesc şi cel sud-est european, făcând faţă cu succes
unei speculări creative în moda contemporană.
Stilul etnic oferă un câmp deosebit de bogat și divers de studiu care este de natură să
producă evoluții majore în teoria de modă a viitorului.
Creaţiile mele vor să evidenţieze relevanţa conceptului de identitate în diversitate, în
mijlocul unei societăţi aflate într-o continuă deplasare geografică și expansiune tehnologică,
necesitatea omului de a-şi regăsi identitatea, ca aspect general reintegrat în tendinţa modei
contemporane europene. Epoca globală reuneşte mai multe etnii, astfel am chestionat efectul pe
care îl au acestea unele asupra altora, modul în care se dezvoltă în paralel şi interferenţele
inerente.
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