
Cu imaginaţie…

Fantezie, memorie, capacitatea de a făurii, cu câţva centrimetrii cubi de 
imaginaţie, o serie de modele de design vestimentar pe care le privim încântaţi. 
Întrebând-o cum au apărut de-a lungul a câţva ani o asemenea varietate de modele, 
Dana-Alexandrina Ardelea pare, ea însăşi, uimită în faţa lor de parcă atunci le-ar 
vedea pentru prima oară. Chipul copilăriei cu livezi şi solare meleaguri există atît 
de viu în memoria Danei-Alexandrina Ardelea încât se pare că ea nu a depus nici 
un efort să le aducă în prezent, pentru că în modelele ei ea vorbeşte despre copilărie 
in primul rând.

Şi de ce nu o vestimentaţie pentru copii ? Fiecare lucru ieşit din mâna mea, 
mărturiseşte această tânără proiectant-arhitectă a unui institut al căilor ferate, 
reprezintă clipele mele de fericire. În cazul meu fericirea se cântăreşte cu mici 
puncte colorate.

În inima unui copil culorile încap şi bat la unison şi, ajunge uneori o singură 
culoare, pentru ca forţa copilăriei să izbucnească într-un râs generos şi de neînvins. 
Aşa s-a petrecut şi în cazul Danei-Alexandrina Ardelea . Să nu uităm - ne 
îndeamnă -  ea să îmbrăcăm copii în anotimpuri. Să pastrăm pentru ei culoarea 
gutuii şi  crăiţelor, a trandafirului şi a fragei, a zorelelor şi a chiparoşilor.

Mamă, la rândul ei a unei fetiţe de-o şchioapă  a transformat-o în primii ani 
ai copilãriei, când într-un fluture, când într-o  ramurã de liliac. Din joaca ei cu 
Şerbana s-au născut ideile multor modele pe care continuă să le pună pe mătase, pe 
pănză, pe stofã; din poveştile lor sar nenumãrate  personaje cochetând cu 
Sânzienele, cu prinţii, cu pajii.

Nevoia de frumos cere linii simple, asemănatoare celor pe care le face o 
lebădă în zbor. Îmbrăcându-i cu asemenea veşminte, Dana-Alexandrina Ardelea îi 
ea  şi-i întoarce cu faţa spre noi. Sunt aceeaşi copii, ne îndoim noi, şi totuşi un pic 
alţii, de vreme ce există un strop de îndoială.

Fragilitate şi graţie pe ţesăturile fragile şi graţioase, încărcate de un nesfârşit 
lirism, prietenoase şi un pic romantice, aceste veşminte - cele mai multe dintre ele 
rochiţe pentru fetele noastre - sunt destinate zilelor de sărbătoare ale copiilor.

Un greier s-a culcat pe gulerul încântător al uneia, o albină pe tivul alteia şi 
mi se pare o buburuză traversează un cordon minuscul luîndu-l drept un fir de 
iarbă, povestind, dacă mai era cazul să o spunem, că fiecare dintre zilele copilăriei 
e o mică sărbătoare pe care nu am da-o pe tot aurul din lume.

Veşmintele Danei-Alexandrina Ardelea, care se grăbesc să îmbrace pe cea 
mai frumoasă dintre  vârste, făcînd-o comodă, uşoară dar şi elegantă, ne întorc 
sufletul spre lumină şi bucurie.  

     ARETA ŞANDRU
Suplimentul literar-artistic
     al Scânteii tineretului
       din 17 dec. 1988



.......am  deprins înţelegerea pentru frumos neaoş, românesc, am înţeles 
pentru totdeauna că arta autentică, cultura, este o stare de spirit, este o 
ambianţă care trebuie cultivată, care se transmite din generaţie în generaţie şi 
trebuie sădită tinerelor vlăstare din fragedă pruncie, trebuie să se nască cu ea,  
trebuie să vadă, să crească în spiritul ei.

Modelele mele se adresează în primul rând unor momente 
sărbătoreşti, când tinerele noastre vlăstare, constituie centrul atracţiei şi obiectul 
mândriei noastre. Acest motiv implică în cea mai mare măsură latura artistică, 
imaginaţia şi aportul creatorului. Observatorii au remarcat în rochiţele mele o notă 
romantică. Acest "aer" îl imprim atât prin compoziţie policromă cât şi prin jocurile 
de volume, dantele, forme vaporoase şi exprimând poate, propriile mele înclinaţii 
temperamentale, asociate ideii de copilărie.

Este o viziune propie care nu exclude alte forme şi formule pentru că, 
am mai afirmat, veşmintele copilăriei au un câmp nelimitat de realizare, cu 
condiţia să exprime atributele specifice acestei vârste.

Copii noştrii cresc, se înalţă, devin din zi în zi mai robuşti, îşi schimb 
rapid măsurile, ca să mă exprim în termeni în termeni de specialitate .Or, o ţinută 
de sărbătoare festivă, nu se poate face în fiecare zi, or linia, croiala, stilul adaptat 
de mine, rezolvă axact acestă problemă. Fetiţa mea a purtat o rochie de la vârsta 
de 4 la 8 ani sau de la 9 la 13 ani . Cum ? Croiala largă, cu mânecile şi talia pe 
elastice extensibile şi cu nivel reglabi, volane asortate, ce se pot ataşa ulterior, 
constituie o formulă modulată, ce se poate aduce la zi fără mari dificultăţi. Or, 
aceasta înseamnă, tocmai funcţionalitatea, economicitatea .Tatodată policromia 
permite utilizarea de resturi textile, bucăţi separate, dar care combinate adăugânu-
se ornamente de pasmanterie, dantele, pot crea o piesă armonioasă .

Când îmi compun modelele încep un fel de joacă pasionată, pornind 
de la un personaj real sau imaginar şi un maldăr de ţesături disponibile. Nu mă 
opresc până ce nu mă satisface ansamblul creat.

Ca sursă primară pentru mine, totuşi va rămâne inestimabilul tezaur 
a portului popular, cu bogăţia sa cromatică şi ornamentală care-ţi încântă ochiul.

                 DANA ARDELEA



Bucuros intri, în acestă lume care fericeşte sufleteşte, pe copii noştri şi pe 
noi, părinţii lor, graţie inspiraţiei divine, a artistului autentic DANA ARDELEA 
POPOVICI . 

Ea, artista, a gândit desigur vestimentaţia puerilă nu ca (pe) un capriciu 
al modei ci mai presus de toate, ca o victorie a bunului gust, pavăză a igienei 
estetice de care în tumultul clipei, uităm adesea.Dincolo de util, lucrările Danei 
Ardelea, uimesc prin stricteţea ideativă care cumulează frumosul ca fruct nedidactic 
al educaţiei.Un copil îmbrăcat pe gustul Danei Ardelea, va pricepe cu un ceas mai 
devreme că nu "haina face pe om", ca apariţie exterioară dar cu siguranţă, haina 
poate să-i organizeze sufletul, dragostea de sine ca imagine a respectului faţă de 
semeni.

E nespus de bine ca această educaţie să înceapă în copilărie. O paideia 
fără biciul vorbei, o paideia cu dantela persuasiunii, a pitorescului fluent, necesar, 
parte vibrantă încă ascunsă unora, dintr-un întreg sistem de ecologie spirituală 

CONSTANTIN CRIŞAN
13.oct.1988


