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Dana Ardelea considera ca pentru fiecare dintre noi este 
important sa existe un trecut, sa ne cunoastem ramurile 
din care provenim. Locuieste in Bucuresti de aproape o 
jumatate de secol, insa marturiseste ca "Brasovul este 
literalmente casa mea". S-a nascut aici, intr-o familie de 
intelectuali (pe linie materna are descendenta din 
familia von Settelin din Sigmaringen, iar pe cea paterna 
din neamul Lapusneanu si Rasca). 
"Daca nu ar fi existat o cultura in familie si educatia pentru frumos, nu ma 
orientam inspre partea artistica, care imi ocupa 75% din viata", afirma 
Dana Ardelea.

Romantism  si  romantici
Profesional a urmat arhitectura, insa a gasit si o alta sfera in care sa se 
exprime: creatia vestimentara pentru copii. "Povestea incepe in 1972, 
cand alaturi de familia mea ma odihneam de Pasti, in Desesti, 
Maramures. Am asistat atunci la frumusetea si curatenia sufleteasca a 
celor de acolo si le-am remarcat portul popular atat de minunat. 
Inspiratia mea in creatia vestimentara se regaseste in filonul folcloric, 
desprinsa din acest loc de Rai", ne povesteste interlocutoarea. Si astfel 
a realizat primele piese vestimentare pentru copii, primele colectii fiind 

destinate zilelor de sarbatoare. "Fotografiile de familie ale bunicilor si 
strabunicilor mei, feminitatea secolelor trecute m-au inspirat si au dat 
pieselor create o tenta deopotriva romantica si festiva. Apoi, eu vad 
Maramuresul ca obarsia romantismului tarii noastre pe linie 
vestimentara", adauga creatoarea de moda. Imbracamintea realizata de 
Dana Ardelea este din panza topita, catifea, stofa de lana, nelipsind 
dantela si broderiile, ansamblul fiind o stilizare reusita a costumului 
popular romanesc. Prima care a purtat creatiile ei a fost chiar fiica sa, 
Serbana. In 1990, Dana Ardelea a format primul grup de manechine in 
componenta caruia au intrat copii si tineri talentati. In 1995, la festivalul 
National de Moda, sustinut la Palatul Parlamentului, Dana Ardelea a 
castigat premiul "Pacco Rabanne" pentru copii. Am intrebat-o ce 



designeri de moda o incanta. "Pentru mine, romanticul este reprezentat 
de Catalin Botezatu, Zina Dumitrescu, dar si Ingrid Vlasov - combinatiile 
ei de dantela reinvie feminitatea secolelor XVII-XVIII. Ca si creatori in 
devenire, o prefer pe fiica mea, Serbana Hadji Dai", este de parere Dana 
Ardelea. 

Misiunea: bucuria copiilor!
"Copiii m-au inspirat, mi-au dat vant la vele. Ma bucuram si cand mi se 
spunea de catre cunoscuti: stii, ti-am vazut rochita la teatru!. In 
prezentarile de moda nu urmaresc doar show-ul, ci ii si cultiv pe copii in 
a stii cum sa se comporte in societate, sa se imbrace", ne spune 
interlocutoarea. Infiintata in anul 1998, Fundatia Culturala "Dana 
Ardelea" a devenit membra a clubului UNESCO. Ea s-a nascut din 
dorinta de a incuraja si a da o sansa spiritului artistic al tinerilor, nu putini 
dintre ei cu probleme sociale dificile. Unul dintre proiectele derulate de 
ONG este si "De la costumul popular autentic, la cel stilizat". Coordonati 
de Dana Ardelea, tinerii talentati au sustinut spectacolele de moda de 
inspiratie folclorica, dar si concerte de muzica clasica in cele mai 
cunoscute capitale ale Europei, precum si in Romania, in locatii cu 
traditie. "Daca ajut, voi fi ajutata! - este deviza, dar si misiunea mea. 
Desfasor aceasta activitate din placerea de a-i bucura pe copii. Si pentru 
ca suntem o parte din Europa, trebuie sa ne relevam prin cultura 
traditionala, care este o piesa forte, asemenea reginei la un joc de sah", 
incheie Dana Ardelea.
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