
M O D A

A R T

T R E B A L L  D E  R E C E R C A

Q U A N  L A  M O D A  E S D E V É  A R T

 13  d 'octubre  de  2020



ÍNDEX GENERAL

INTRODUCCIÓ 9

1. LA MODA 11

1.1 Definició del concepte i etimologia 11

1.2 Història 12

1.2.1 Origen de la moda 12

1.2.1.1 Factors culturals 12

1.2.1.2 Factors econòmics 13

1.2.1.3 Factors socials 13

1.2.2 Evolució històrica de la moda 14

1.3 Classificació de la moda a l’època contemporània 16

1.3.1 L'alta costura 16

1.3.2 Prêt-à-porter 17

1.3.3 Mass market o mercat de masses 17

2. L’ART 18

2.1 Definició del concepte i etimologia 18

2.2 Evolució històrica de l’art 18

2.3 Classificació 19

2.4 Característiques 20

2.5 L’obra d’art 21

3. RELACIÓ ENTRE ART I MODA 22

3.1 La moda i l’art a partir del segle XX 22

3.1.1 Paul Poiret 23

3.1.2 Elsa Schiaparelli 25

3.1.2.1 Col·laboracions amb Salvador Dalí 26

3.1.2.2 Col·laboracions amb Jean Cocteau 29

3.1.2.3 Altres col·laboracions i fonts d’inspiració 29

3.1.3 Yves Saint Laurent 32

3.1.3.1 Prêt-à-porter inspirat per Piet Mondrian i el Pop art 32

3.1.3.2 Alta costura inspirada per Matisse, Léger, Van Gogh, Picasso i Braque. 34

3.1.4 Alexander Mcqueen 36

3.1.4.1 No. 13 37

3.1.4.2. VOSS 38

3.1.4.3 Deliverance 40

3.1.5 Victor & rolf 41

3.1.5.1 Wearable Art 42

3.1.5.2 The Performance of Sculptures 43

3.1.5.3 Change 44

3.1.6. Iris Van Herper 45

5



3.6.1 Ludi Nature 46

3.6.2 Hypnosis 47

3.1.6.3 Sensory Seas 48

3.2 Síntesi de la relació entre l’art i la moda durant el segle XX i XXI 49

4. ENQUESTA A PROFESSIONALS 51

4.1 L’enquesta 51

4.2 Anàlisi i resultats de l’enquesta 51

5. CREACIÓ ARTÍSTICA 67

5.1 Procés de creació. 68

5. 1.1 Moodboard 68

5.1.2 Elaboració 69

5.3 Resultat 73

5.3.2 Peces de vestir 73

6.3.2 Obra artística 77

6. CONCLUSIÓ 78

7. BIBLIOGRAFIA 80

ANNEXOS 89

ANNEX I: Moodboard 1 90

ANNEX II: Moodboard 2 91

ANNEX III: Vestit Thalassa 1 92

ANNEX IV: Vestit Thalassa 2 93

ANNEX V: Vestit Thalassa 3 94

ANNEX VI: Vestit Thalassa 4 95

ANNEX VII: Vestit Thalassa 5 96

ANNEX VIII: Camisa Thalassa 1 97

ANNEX IX: Vestit Thalassa & Ormus 1 98

ANNEX X: Vestit Thalassa & Ormus 2 99

ANNEX XI: Vestit Crepuscle 1 100

ANNEX XII: Vestit Crepuscle 2 101

ANNEX XIII: Camisa Crepuscle 1 102

ANNEX XIV: Camisa Crepuscle 2 103

ANNEX XV: Obra artística 104

ANNEX XVI: Vídeo procés de creació 105

6



ÍNDEX D'IL·LUSTRACIONS

Fig 1 Il·lustració de Paul Iribe publicada al llibre “les robes de Paul Poiret” 23
Fig. 2 Peggy Guggenheim portant un vestit de Paul Poiret, fotografía de Man Ray 24
Fig 3 Tratge escriptori d’Elsa Schiaparelli. 26
Fig. 4: Gabinete antropomorf de Salvador Dalí (1936). 26
Fig 5: Venus de Milo amb calaixos (1936) de Dalí 26
Fig 6: Vestit llagosta dissenyat per Elsa Schiaparelli en col·laboració amb Salvador Dalí, 27

Fig 7:Wallis Simpson portant el vestit, fotografia de Cecil Beaton 27

Fig 8: Telèfon llagosta de Dalí (1936) 27

Fig 9. Elsa Schiaparelli portant el barret sabata 27
Fig 10. Tear Dress, Elsa Schiaparelli, 1938 28
Fig 11: Vestit esquelet, Elsa Schiaparelli, 1938 28
Fig 12. Dissenys en col·laboració amb Jean Cocteau 29
Fig. 13 Mans pintades per Pablo Picasso i fotografiades per Man Ray, 1935 30
Fig. 14 Guants dissenyats per Elsa Schiaparelli, 1928 30
Fig 15. Retrat de Nusch Éluard  fet per Picasso, 1937 29
Fig. 16. Botins de la casa Schiaparelli,1930. 30
Fig. 17  pintura de Magritte, l’Amour Désarmé, 1935 30
Fig. 18 Pintura de Magritte, La traïció de les imatges, 1929 30
Fig. 19. Pot de perfum “Snuff” de la Casa Schiaparelli, 1940 30
Fig. 20 Vestit Mondrian, Yves Saint Laurent, 1965 33
Fig 21. Tableu II: composició de blau, vermell, groc i negre, Piet Mondrian, 1930 33
Fig 22. Vestits de la col·lecció “Pop Art”, 1966, Yves Saint Laurent 33
Fig 23 “Le Gerbe” de Henri Matisse, 1953 34
Fig 24. Disseny d’Yves Saint Laurent per a la col·lecció del 1981 34
Fig 25. La Blouse Roumaine, Henri Matisse, 1940 34
Fig 25. Brusa D’Yves Saint Laurent per a la col·lecció del 1981 34
Fig 26. “Els Gira-sols”,Vincent Van Gogh, 1888 35
Fig 27. Jaquetes inspirades en Van Gogh, 1988 35
Fig 28. Disseny inspirat en les guitarres de Picasso i els ocells de Braque, 1988 35
Fig 29. Disseny inspirat en les guitarres de Picasso i els ocells de Braque, 1988 35
Fig 30. Shalom Harlow ruixada amb pintura a la desfilada d’Alexander McQueen Primavera 1999 37
Fig 31. Shalom Harlow ruixada amb pintura a la desfilada d’Alexander McQueen Primavera 1999 38
Fig 32. Vestit elaborat amb closques de navalles vernissades, 2001 39
Fig 33. Vestit elaborat amb plomes d’estruç vermell i negre i diapositives mèdiques de vidre 39
pintades de vermell 2001
Fig 34. Jaqueta, pantaló i barret de llana i seda decorat amb molsa 2001 39
Fig 35. Michelle Olley al final de la presentació VOSS, 2001 39
Fig 36. Models al final de la desfilada, 2001 39
Fig 37, Fig 38 i Fig 39. Presentació de la col·lecció Deliverance, Alexander Mcqueen, 2004 40
Fig. 40, Fig, 41 i Fig 42. Dissenys de la col·lecció Wearable Art de Victor and Rolf, 2015 42
Fig 43. Presentació col·lecció The Performance of Sculptures. Vikctor & Rolf, 2016 43
Fig 44. Look nº1, The  Performance of Sculptures, Viktor & Rolf,2016 43
Fig 45. Look nº22, The Performance of Sculptures, Viktor & Rolf, 2016 43
Fig 46. Looks primera etapa, Viktor & Rolf, Change, 2020 44
fig. 47 Looks segona etapa, Change, Viktor & Rolf, 2020 44
Fig 48. Looks tercera etapa, Change, Viktor & Rolf, 2020 44

7



Fig. 49, Fig. 50 i Fig.51 Dissenyas d’Iris Van Herpen per a la col·lecció Ludi Nature,
fotos de Jean-Baptiste Mondino, 2018 46
Fig. 52 Vestit infinity a la presentació de Hypnosis amb “Omniverse” al fons,
Iris Van Herpen, 2019 47
Fig 53, Fig. 54 i Fig 55 Dissenys d’Iris Van Herpen per a la col·lecció Hypnosis,
Molly S Lowe, 2019 47
Fig 56. Moodboard d’autor primer tela 67
Fig 57. Moodboard d’autor segon tela 68
Fig 58 realització de les vores de les teles 69
Fig 59. Proves prèvies 69
Fig. 60, Fig 61, Fig 61. Procés de tenyit en fred amb anilina en pols 70

Fig 62. Fig 63 Procés de tenyit amb “spray” 70

Fig 64. Elements de subjecció 70
Fig. 65 Fig 66. Fig 67 Sessió de fotos 71

Fig 68. Elements per a l’obra artística 71
Fig 69. Procés de creació 71

8



INTRODUCCIÓ
Aquest treball sorgeix per descobrir i analitzar la relació que s’estableix entre l'art i la moda, i

conèixer com han interaccionat aquestes dues disciplines durant els últims anys, des del punt de vista

de la moda. La recerca explora com, en diverses ocasions, la moda ha estat capaç de desdibuixar les

seves fronteres convertint-se en un canal de manifestació i comunicació de l'art, així com d’esbrinar

fins a quin punt la moda, pot considerar-se un mitjà d'expressió artístic.

Escollir la temàtica del treball de recerca no va ser una tasca fàcil. D’ençà que vaig acabar l'ESO,

trobar el tema del treball de recerca va ser un pensament recurrent, present dins la meva ment, del

que no aconseguia treure’n l’entrellat. Sentia una gran pressió, calia fer una bona tria, sabia que

havia de ser un tema que realment em motivés, amb el qual pogués passar hores i hores treballant,

però no trobava cap qüestió que m'interessés suficientment. Els dies anaven passant, i la meva

angoixa anava creixent a mesura que s'acostava la data límit de la tria. Des del primer moment, la

moda era un tema que tenia present com a possible opció, ja que des de ben petita sento que hi tinc

un lligam especial que l'ha convertit en una part important de la meva vida. De totes maneres, la

moda és un tema molt ampli que calia acotar, centrant l'atenció en algun aspecte més concret.

Després de parlar amb gent del meu entorn, em vaig adonar que sovint, la moda, es veu des d'un

punt de vista superficial i frívol, pel que vaig sentir la necessitat de mostrar-la tal com jo la percebo,

un mitjà molt intens d'expressió, bellesa i art.

Aquests són els objectius principals de la recerca:

● Defensar la moda com un mitjà d'expressió artística més.

● Comprendre el significat de moda i art, així com, tot el que envolta aquests conceptes

(origen, evolució, característiques…).

● Analitzar la relació que han mantingut l'art i la moda durant l'últim segle i la influència que

ha tingut l'art sobre diversos dissenyadors de moda, convertint-se en una important font

d'inspiració.

● Conèixer i analitzar les principals col·laboracions entre artistes i dissenyadors.

● Conèixer la visió que tenen els professionals del sector de l'art i la moda sobre aquestes dues

disciplines, i la relació que mantenen.

● Elaborar una creació artística que relacioni l'art i la moda, amb la qual pugui mostrar el meu

punt de vista.

La metodologia utilitzada pel treball  és la cerca d'informació, principalment a través d'internet,

sobre els conceptes d'art i moda: la seva història, orígens, característiques, classificació, etc, a més

dels casos analitzats al marc teòric del treball. La informació l'he extret de fonts escrites i visuals

trobades a la xarxa a través d'articles, treballs de fi de grau i tesis doctorals relacionades amb la

moda o l'art. Per elaborar la part pràctica del treball he realitzat una enquesta amb preguntes sobre

l'art i la moda, destinada exclusivament a professionals d'aquests sectors, per poder conèixer el punt

de vista sobre la qüestió d’aquelles persones que dediquen el seu dia a dia a alguna de les dues

disciplines. D'altra banda, per exposar la meva visió sobre el tema relacionant els dos conceptes, he

realitzat un projecte artístic que ha consistit en tenyir dues teles, de dues mides diferents, inspirades
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en elements de la natura, que juntament amb una tercera que he estampat amb un metalitzat,

m’han servit per crear múltiples peces de vestir, i tot seguit  una obra artística.

El treball s'estructura en diverses parts, tant teòriques com pràctiques, tractant el tema des de

diverses perspectives. La part teòrica del treball s'organitza en tres grans apartats, en el primer es

treballa el concepte de moda i tot el que l'envolta, així com el seu origen, evolució i la classificació en

l'actualitat. En el segon apartat, el tema central és l'art, treballant sobre la definició del concepte,

l’etimologia, l’evolució històrica, les característiques, la classificació i l'obra d'art. En el tercer gran i

últim apartat es fa l'anàlisi de sis grans dissenyadors del segle XX i XXI, que representen clars

exemples de la connexió que s’estableix entre l’art i la moda.

La part pràctica del treball, s’estructura en dos grans apartats: en el primer, s'exposa l'enquesta

realitzada i els resultats obtinguts; en el segon s'explica i mostra el projecte creatiu realitzat, a través

del procés d’elaboració i el resultat final.

La darrera part del treball són les conclusions on s'exposa: els resultats, la revisió dels objectius per

determinar si s'han complert, i una valoració general.
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1. LA MODA

1.1 Definició del concepte i etimologia
El concepte de moda fa referència a l'ús passatger que regula la manera de vestir-se, de construir, de

viure, etc., segons el gust del moment, o com a l'ús social que condiciona la indumentària segons

unes normes preestablertes, que varien d'acord amb l'època i la civilització. El seu significat indica

que es tracta d'un mecanisme regulador d'eleccions, realitzades en funció d'uns criteris de gust,

diferent a cada cultura.

La moda va més enllà del vestuari, no es tracta doncs únicament de la indumentària sinó també dels

complements, el maquillatge, el perfum i fins i tot les modificacions del cos.

La paraula moda deriva del francès i al mateix temps prové del llatí modus que significa manera,

norma, regla, temps, melodia, ritme, i va aparèixer al segle XV quan va sorgir aquest fenomen social

tal com l'entenem avui dia.

D'aquesta manera, la moda és un mecanisme que regula les eleccions de les persones indicant, a

partir d'una espècie de pressió social, el què ha de consumir o utilitzar la gent. Es tracta d'un canvi

constant, definit i condicionat per un conjunt de tendències i novetats en un període de temps curt.

La podem veure representada tant en el comportament dels individus com en certs objectes o

aspectes visibles, com la roba, els accessoris o el pentinat. La moda reflecteix les societats i els seus

valors, de manera que cap moda es pot imposar, si no apareixen una sèrie de circumstàncies socials

que fan possible que aquesta es pugui integrar, i sigui acceptada per una gran part de la societat.

Aplicat a la indumentària, la moda és aquell vestit, color, tela, o complement que porta un grup

d'individus i és acceptat per la majoria de la societat.

Així doncs, ara ja podem afirmar que la moda és un concepte complex que manté una gran relació

amb la societat, és un element de comunicació social que transmet la identitat dels individus i els

diferencia, al mateix temps està condicionada pel seu entorn. La paraula fa referència al canvi de

vestir de manera regular i constant, caracteritzada per la seva rapidesa i continua variabilitat.
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1.2 Història
L'evolució de la moda a través de la història està directament lligada als factors culturals, econòmics i

socials de cada època. Cada etapa històrica té lligada una indumentària en la que podem veure

reflectida el moment històric, juntament amb les característiques i canvis socials, polítics i culturals

que van tenir-hi  lloc.

En l'inici de les civilitzacions, la vestimenta era utilitzada pels éssers humans com una protecció, però

ben aviat es va convertir en un signe de distinció social i de poder. En un principi, la vestimenta anava

d'acord amb els factors mediambientals i no tenia un fi estètic. A mesura que les civilitzacions es

tornen més complexes, la indumentària es converteix en un portaveu de la cultura dels pobles a

través dels complements i ornaments, que esdevenen un distintiu de poder que informa sobre

l'estatus social de cada individu.

1.2.1 Origen de la moda

Tot i que l'ús de la roba es remunta a l'inici dels éssers humans i les primeres civilitzacions, el

concepte de moda, tal com l'entenem avui dia, va aparèixer durant el renaixement. Per parlar de

moda, hem de tenir present que es tracta de la variació constant de la vestimenta, per aquest motiu

els vestits tradicionals o els costums de les cultures antigues que es van mantenir invariables durant

segles, no és considerat moda.

La moda té el seu origen en una sèrie de factors que succeeixen a Europa occidental durant els segles

XII i XIII, uns factors culturals, econòmics i socials que provoquen el seu inici a partir del segle XV: Per

primera vegada, els individus intenten comunicar a través de la vestimenta la pertinença a un grup

social elevat, i mostren interès i gust per les novetats. Tot i que abans d'aquesta data la indumentària

de les persones ja informa sobre el seu rang social, la majoria de la població vestia molt semblant,

tant els homes com les dones, i els canvis en la vestimenta eren molt lents.

Abans de l'edat mitjana, el vestir de les civilitzacions antigues es va mantenir constant, sense canvis,

durant segles. Va ser a partir de la baixa edat mitjana, que un conjunt de factors econòmics i

socioculturals van provocar l'aparició de la moda.

1.2.1.1 Factors culturals

Cap a finals de l'edat mitjana, l'ordre polític va començar a patir canvis a causa de la progressiva

desaparició del feudalisme i el desenvolupament de les ciutats. Durant l'edat mitjana la societat

estava clarament diferenciada en dos estaments socials: els privilegiats, compostos per la noblesa i el

clergat, i els no privilegiats formats per la resta de la població, entre ells la burgesia. Durant la baixa

edat mitjana, la burgesia va anar adquirint cada vegada més poder econòmic, mentre que la noblesa

l'anava perdent. Aquest fet, va donar lloc a què la burgesia més rica comprés títols de nobiliaris, i

casés els seus fills amb membres de la noblesa. Això significava que una part de la població, que

pertanyia al grup social dels no privilegiats, tingués accés a productes luxosos que anteriorment

estava restringit a la noblesa. Motiu pel qual, va provocar una rivalitat entre els dos grups socials, i el
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naixement de la moda. La burgesia buscava ser respectada socialment, això els portava a imitar la

forma de vestir i comportar-se de la noblesa, mentre que aquesta, intentava mantenir la distància

social. Per fer-ho, els sastres de la noblesa van haver de dissenyar noves peces de roba de diversos

estils amb l'objectiu de diferenciar-se de la burgesia.

Aquesta rivalitat va arribar a tal punt, que la noblesa va elaborar les lleis sumptuàries que prohibien1

a les classes inferiors utilitzar les mateixes teles, colors i accessoris que les classes altes, tot i que van

ser poc respectades per l'alta burgesia. Més endavant, a partir del segle XVI i XVII, la moda, el costum

de variar la vestimenta i l'aparença, va penetrar a la petita burgesia, fent que augmentés la producció

de teles, pedreria, accessoris i peces de vestir.

El 1793, després de la revolució francesa, es va dictar un decret que declarava la llibertat de la

indumentària. A partir d'aquí, la moda es va convertir en un agent més de la revolució democràtica.

D'aquest moviment d'imitació i distinció, sorgeixen els canvis constants en la manera de vestir,

donant lloc al naixement de la moda.

1.2.1.2 Factors econòmics

L'economia també és un factor que va determinar l'origen, l'expansió i el desenvolupament de la

moda. Durant la baixa edat mitjana, la revitalització del comerç i la creació de noves rutes comercials,

va estimular els intercanvis i la producció de les indústries tèxtils. Les zones de producció de teles i

materials necessaris per a la producció tèxtil es van convertir en grans exportadors: d'Anglaterra

provenien les millors llanes, de Flandes els mocadors, d'Holanda les puntes, d'Itàlia el vellut, el cotó

de l'Índia, les sedes d'orient... Aquesta indústria va aconseguir desenvolupar-se gràcies a la bona

organització i la creació dels gremis, associacions d'artesans que portaven una forta reglamentació de

la producció. Tots els oficis relacionats amb la producció de la indumentària, des de sastres fins els

especialistes en pells o brodats, van ajudar a formar el gran sistema de la moda. Tot i que els gremis,

per les seves fortes polítiques normatives i aranzels per protegir la producció, privaven la innovació i

l'originalitat, d'altra banda ajudaven a millorar la qualitat de les tècniques, teixits i productes.

1.2.1.3 Factors socials

El canvi d'ideologia que es va difondre entre la noblesa durant els segles XIII i XIV, també va ser un

factor desencadenant de la iniciativa de canviar d'aspecte.

Durant aquesta època, la manera de comportar-se i de vestir venia influïda per la cultura

cavalleresca, cortesana i la idealització de la dona. El fet que en aquesta època els matrimonis fossin

concertats, va fer sorgir la idea de buscar l'amor fora del matrimoni. Això va desencadenar la

necessitat de desenvolupar un nou mètode de seducció, on l'aspecte tenia un paper molt important,

buscant una clara distinció entre homes i dones.

1 Les lleis sumptuàries (sumptuariae) són les diverses lleis romanes que al llarg del temps van intentar controlar
el luxe sobretot en banquets i vestits.
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Fins aquell moment la vestimenta dels homes i les dones era molt semblant, tots dos gèneres vestien

túniques llargues i amples. L'any 1350 va aparèixer el “tratge”, els homes van començar a vestir-se

amb una jaqueta i unes mitges, mentre que les dones seguien portant túniques llargues, però cada

vegada més cenyides a la cintura i amb més escot per ressaltar la feminitat, marcant la diferència

entre la vestimenta dels homes i la de les dones. Aquest va esdevenir un gran canvi en la

indumentària, tenint en compte que des de el segle IV gairebé no s'havien produït canvis.

1.2.2 Evolució històrica de la moda
La moda està lligada al nivell econòmic i cultural de cada etapa, de manera que ha evolucionat al

mateix moment que ho feien les societats, i s'ha vist imposada per les cultures i països més

poderosos de cada època.

Des dels antics imperis, fins cap a finals de l'edat mitjana, la indumentària segueix una tradició,

inspirant-se en els avantpassats i la cultura tradicional. A partir del renaixement i durant l'edat

moderna es produeix un canvi, i la vestimenta va lligada al gust pel canvi i les novetats, els principis

fonamentals de la moda. Per aquest motiu, cal tenir present que la història i l'evolució del vestir no

és el mateix que la història i l'evolució de la moda. La moda va començar a desenvolupar-se a partir

dels segles XIII i XIV entre les corts europees de la noblesa, i va sorgir com a tal al segle XV. Va

consolidar-se al segle XVII a Versalles durant el regnat de Lluís XIV, i va seguir desenvolupant-se

durant els segles posteriors, amb l'ascens del capitalisme.

Podem definir cinc grans etapes de l'evolució de la moda:

1. Des de l'antiguitat fins al fi de l'imperi carolingi els canvis són lents, però la indumentària ja

informa sobre el rang social dels individus. Fins aquí encara parlem de l'evolució de la

vestimenta

2. Des de l'Inici del renaixement, on es reconeix l'aparició del concepte moda, fins a la revolució

francesa, moment on la vestimenta es converteix en un element clau de la protesta social

(sansculottes). A partir d'una sèrie de transformacions econòmiques i socials, sorgeix la

moda com a tal a Europa occidental. A partir d'aquest moment, es produeix un avenç en el

comerç, l'expansió de les ciutats i l'increment dels ingressos de la burgesia. Podem començar

a parlar de moda, quan el gust per les novetats és constant i regular. Per aquest motiu, al

segle XVI quan s'imposa una forma de vestir molt diferenciada entre homes i dones, curta i

ajustada pels homes i llarga i ample per les dones, la moda es converteix en un mètode de

distinció, capaç de crear i mostrar distància social. La noblesa té passió per tot allò diferent i

estranger, buscant sempre les novetats per diferenciar-se de la resta de la població.
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3. Al segle XIX es produeix la primera revolució industrial i apareix la civilització moderna. La

moda a partir del segle XIX gira al voltant de dues bases, l'alta costura i la confecció

industrial. És un sistema bipolar que combina la confecció de luxe i feta a mida, de l'alta

costura, amb la reproducció tèxtil industrial. Apareix la imatge de la moda en el sentit

modern i la figura del dissenyador com a creador de tendències. Charles Frederick Worth

introdueix l'alta costura, creant la primera casa de moda i inaugurant les primeres desfilades.

4. Durant el segle XX, els dissenyadors són els veritables protagonistes de la moda. Aquesta

adquireix un caràcter més artístic. Segueix evolucionant convertint els dissenyadors,

anomenats "creadors", en artistes. Són els orígens de les grans marques de moda, apareix

també el prêt-à-porter fusionant la industrialització i l'alta costura. La moda en aquest segle

està a l'abast de gairebé totes les classes socials. Una altra característica de la moda

centenària, és que es tracta d'un moviment referit a, quasi exclusivament, al gènere femení,

ja que tot i que existeix una moda masculina, no té cap vincle amb l'alta costura. La moda

masculina es torna més lenta i moderada.

5. L'època del consumisme i la producció industrial a gran escala. La moda és internacional,

predomina la producció en massa i el prêt-à-porter, deixant a l'alta costura en tercer pla. Es

caracteritza pel consumisme i rapidesa en els canvis de les tendències, tot i que sembla que a

poc a poc es comença a encaminar cap a la moda sostenible i l'slow fashion.
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1.3 Classificació de la moda a l’època contemporània

1.3.1 L'alta costura

L'Alta Costura (Haute Couture en francès) es refereix a la creació de roba exclusiva i a la mida de cada

client. Es tracta generalment de vestits fabricats amb materials d'alta qualitat i preus elevats,

elaborats artesanalment.

Originalment, el terme feia referència al treball que Charles Frederick Worth produïa a París a mitjans

de segle XIX. A la França moderna, haute couture és un nom protegit que pot usar-se només per

firmes que compleixin certs estàndards molt ben definits per la llei que creà la Chambre de

commerce et d'industrie de Paris. Aquesta es defineix com "la comissió reguladora que determina

quines cases de moda són elegibles per ser veritables cases d'alta costura". Les seves regles estipulen

que només aquelles companyies esmentades en la llista anual d'una comissió amb domicili al

Ministeri d’Indústria, poden usar el terme haute couture per descriure's. Per guanyar-se el dret de

denominar-se casa d'alta costura, i d'usar el terme haute couture, tant en la seva publicitat com en

qualsevol altra forma, els membres han de seguir les següents regles:

● Dissenyar roba a mida per a clients particulars, amb un o més accessoris.

● Tenir un taller a París que empri almenys a vint artesans a temps complet.

● Tenir almenys vint tècnics a temps complet, en almenys un taller

● Els dissenys han d'estar confeccionats únicament a mà, a mida i portant tres o més proves de

vestuari per assegurar la perfecció de la peça.

● La costurera (també coneguda com la petitemain) que comença la peça des de l'esbós, serà

qui haurà d'acabar-la.

● Cada peça ha de suposar d'entre 100 i 1000 hores de treball artesanal i no es poden produir

més de 10 peces amb el mateix disseny.

● Presentar al públic una col·lecció d'almenys cinquanta dissenys originals en cada temporada

de moda (dues vegades, al gener i juliol de cada any), tant de dia com de nit.

Les bases de l'alta costura les va establir Charles Frederick Worth, un costurer anglès considerat el

pare de l'alta costura. Al segle XVIII, França era el país representatiu de la moda, en aquella època,

l'art, l'arquitectura, la música i la vestimenta de la cort francesa de Lluís XIV , Lluís XV i Madame de2 3

Pompadour al Palau de Versalles, era imitada a tot Europa. En aquell moment, els cosidors francesos4

eren considerats els millors de tot el món i per aquest motiu moltes dones adinerades d'arreu

d'Europa viatjaven a París, per comprar roba i accessoris elaborats a França. En aquest context

Charles Frederick Worth va revolucionar la manera de veure la indústria de la vestimenta,

convertint-la en indústria de la moda, i creant la figura del dissenyador de moda.

Quan Charles es va traslladar a París amb només vint anys, l'emperadriu Eugènia Montijo, l'esposa de

Napoleó III, el va convertir en el seu protegit a l'adonar-se del gran talent que aquest disposava. Tot

seguit va anar obtenint prestigi i cada vegada més dones adinerades, sovint de la noblesa, eren

vestides per Charles amb peces poc ornamentades que pretenien realçar la figura femenina. Charles

4 Amant més cèlebre del rei Lluís XV de França que es va convertir en una de les dones més importants de la
França del segle XVIII.

3 També conegut com el Ben Amat, fou el rei de frança entre en 1715 i el 1774.

2 rei de frança entre el 1638 i el 1715, també conegut com "el rei sol".
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només creava un model per cada disseny i teixit, de manera que cada vestit que elaborava era únic i

irrepetible.

A més, Worth va crear el primer establiment de moda al qual les seves clientes acudien per

encarregar vestits, ja que fins aquell moment era habitual que fos el modista qui anés a casa dels

clients. També va ser pioner en organitzar desfilades per mostrar les seves col·leccions de

temporada, i firmar els seus dissenys, com feien els artistes amb les seves obres d'art.

1.3.2 Prêt-à-porter
Aquest terme literalment significa “llest per a portar”. Es diferencia de l'alta costura en el fet que les

peces es fabriquen en sèrie, amb patrons per talles que es repeteixen a demanda. Els dissenys de

prêt-à-porter es caracteritzen per estar elaborats amb teixits i acabats d'alta qualitat. En les seves

col·leccions, que s'exhibeixen dues vegades l'any durant les setmanes de la moda, es reflecteixen les

tendències del moment. Els preus són inferiors als de l'alta costura, no obstant això segueixen sent

molt elevats a causa dels grans costos que suposen les desfilades i la comunicació de la marca. La

clau de l'èxit d'aquestes marques està vinculada a la innovació i la imatge que transmet, fent grans

inversions en màrqueting i comunicació.

S'elaboren dues col·leccions a l'any i de vegades s'afegeix una tercera de Creuer o Ressort, que en el

seu origen era roba pensada per a períodes vacacionals.

Pierre Cardin va ser el primer modista en fer-lo servir, en un intent de democratitzar la moda. Va

començar a fabricar en sèrie, rebent crítiques per part dels seus companys, que van haver de

rectificar en veure la rendibilitat de la idea.

Actualment, tots els dissenyadors fan prêt-à-porter, mentre que només uns quants fan alta costura.

Algunes de les marques de luxe que treballen amb prêt-à-porter són Prada, Dolce & Gabbana,

Giorgio Armani, Gucci, Versace...

1.3.3 Mass market o mercat de masses
Actualment, la indústria de moda es basa sobretot en les vendes del mercat de massa, que

consisteix en la fabricació massiva i ràpida de les peces de vestir. Aquest segment cobreix les

necessitats d'un ampli rang de clients, produint roba a punt per ser utilitzada en grans quantitats i

mides estàndard. Per a la producció, s'utilitzen materials barats i de baixa qualitat donant lloc a moda

barata accessible per tota la població. Els dissenyadors de mercat de massa generalment s'adapten a

les tendències generalitzades, i basen els seus dissenys en les col·leccions de prêt-à-porter dels

dissenyadors més famosos. Sovint s’esperen una temporada per assegurar-se que un determinat estil

tindrà èxit, abans de produir les seves pròpies versions d'aquest. Per estalviar temps i diners, usen

tèxtils més barats i tècniques de producció més simples que poden ser fàcilment executades per una

màquina. El producte final pot ser venut a un preu molt més baix que un producte de qualsevol dels

altres dos mètodes de producció. Dins d'aquesta classificació trobem la major part de la vestimenta

que se sol utilitzar avui dia, elaborades per grans marques com H&M, Zara, Primark, Mango, Top

Shop.... Les principals característiques són les següents:

● Col·leccions continuades (sempre s'està dissenyant, produint i comercialitzant)

● Baix cost i qualitat

● Gran demanda

● Cicle de vida curt de les peces.
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2. L’ART

2.1 Definició del concepte i etimologia
L'art és un concepte complex i difícil de definir, que engloba el conjunt de disciplines o creacions
realitzades per l'ésser humà amb un fi estètic i simbòlic, per expressar una visió sensible del món,
sigui real o imaginari. L'art permet expressar idees, emocions, percepcions i sensacions utilitzant el
cos, recursos plàstics, lingüístic o sonors i visuals. Forma part de la cultura, reflecteix les bases
econòmiques i socials, transmet valors i idees.
Tot i que es considerava que en un principi amb l'aparició de l'Homo sapiens tenia una funció màgica
o religiosa, amb l'evolució humana ha anat adquirint un component estètic i una funció social,
pedagògica, mercantil, ornamental, comunicativa, expresiva...

Etimològicament, la paraula art prové del llatí "ars" que significa ofici o habilitat en elaborar una
tasca manual o intel·lectual. "Ars" provenia del terme grec "techné" que el podem traduir com a
tècnica. Per aquest motiu, en l'antiguitat, aquesta paraula s'utilitzava per referir-se a oficis i també a
disciplines com la poesia, la pintura o la música.

La definició d'art és bastant subjectiva ja que està oberta a diverses interpretacions que poden
canviar segons la cultura, l'època, el moviment, la societat o el context adquirint significats diversos:

1. Per designar unes capacitats, habilitats, talent o experiència. És utilitzada per descriure
qualsevol activitat humana elaborada amb dedicació, o qualsevol conjunt de regles
necessàries per desenvolupar de manera correcta una activitat, per exemple en parlar d'art
culinari o arts marcials.

2. Activitat creadora de l'ésser humà per elaborar uns objectes, anomenats obres d'art, amb
una finalitat expressiva i estètica. En aquest context, l'art seria la generalització del concepte
de les "belles arts".

3. Anteriorment era utilitzat per anomenar altres activitats, substituït actualment per termes
com tècnica o ofici.

Durant aquest treball al parlar d'art, faré referència a la segona definició, entès l'art com un medi
d'expressió humana de caràcter creatiu.

2.2 Evolució històrica de l’art
L'art és una expressió innata, podem trobar manifestacions artístiques des dels inicis de la

humanitat. Les primeres expressions artístiques registrades són l'anomenat art rupestre situat a les

cavernes prehistòriques, que consisteix en dibuixos senzills elaborats pels primers éssers humans, a

partir dels quals expressaven com era la seva vida quotidiana. En aquell moment, l'art tenia una

finalitat màgica i religiosa, utilitzat com a mitjà per visualitzar allò que desitjaven, com per exemple

fer una bona caça.

Amb el pas dels anys, l'art va anar canviant i evolucionant, condicionat per la cultura de la població i

els fets històrics. Les manifestacions artístiques no van ser valorades ni durant l'edat antiga, quan
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eren anomenades arts vulgars , ni en l'edat mitjana, quan eren anomenades arts liberals . L'art va5 6

començar a adquirir valor durant el renaixement italià a finals del segle XV, a partir d'aquest moment

va patir un gran desenvolupament donant lloc a les belles arts, un concepte diferenciat de l'artesania:

l'artesà era aquell individu capaç de fabricar vàries obres manualment, mentre que l'artista era el

que creava obres diferents, especials i úniques amb l'objectiu de transmetre les seves emocions

d'una manera bella. Durant aquesta època, també es van elaborar grans obres d'art molt famoses

actualment, i la població va adquirir una sensibilitat artística que va permetre valorar les obres

artístiques i els seus artistes.

Actualment, l'art gaudeix d'un gran estudi, difusió i conservació de tota manifestació artística

elaborada per la humanitat al llarg de la història. Durant el segle XX hi ha hagut un gran augment

d'institucions, fundacions, museus i galeries que es dediquen a l'anàlisi, la catalogació de les obres

d'art i l'exposició d'aquestes en museus on són admirades i valorades per un públic. El creixement

dels mitjans de comunicació han ajudat al fet que s'hagi produït una millora en l'estudi i la divulgació

de l'art.

2.3 Classificació

La classificació de l'art i les seves diferents categories ha evolucionat al mateix temps que ho ha fet el

concepte com a tal. Durant l'edat antiga era considerat art tota mena d'habilitat, racional, manual i

destresa amb unes regles establertes, anomenant art tant a les actuals belles arts com l'artesania i

les ciències, deixant fora la poesia i la música. Per aquest motiu, la classificació de les arts depèn del

significat que se li atribueix a la paraula.

Actualment, l'art és considerat l'aplicació de l'habilitat i del gust a la producció d'una obra. El

concepte d'art va associat al concepte d'obra d'art. Des d'una altra perspectiva, l'art és l'acte o la

facultat mitjançant la qual l'home imita o expressa i crea, copiant o fantasiejant, allò que és material

o immaterial, fent servir la matèria, la imatge, el so, l'expressió corporal, o, simplement, incitant la

imaginació de l'altre. En el sentit general, entenem l'art com el conjunt de les belles arts o cadascuna

d'elles, que en el seu inici eren sis disciplines artístiques que tenien com a objectiu l'expressió de la

bellesa: la pintura ho fa a través del color, l'escultura amb la forma, l'arquitectura amb la creació

d'espais, la música amb el so, la poesia amb la paraula i la dansa amb el moviment. Tot seguit

aquesta llista ha anat variant amb la introducció de noves disciplines i agrupacions d'algunes d'elles

en una sola categoria. Quan l'habilitat s'utilitza per crear objectes en els quals sobresurt la funció

pràctica per sobre de l'estètica o expressiva, es considera que forma part de les arts aplicades com és

el cas de l'artesania. De totes maneres, diversos pensadors han argumentat que la diferència entre

l'art pur o belles arts i l'art aplicat és la percepció de cadascú.

Després de molts segles de discrepàncies i variacions en la pròpia definició del concepte, i les seves

categories, des de finals del segle XX es va establir la següent llista que comprèn les actuals 9

categories de l'art:

6 Terme que designava els estudis que tenien com a propòsit oferir coneixements generals i destreses
intel·lectuals. (per exemple la gramàtica, la música, la dialèctica,la geometria…)

5 També conegudes com a arts mecàniques, aquest terme feia referència al conjunt de les arts produïdes
mitjançant procediments de moviment del cos físic (per exemple: medicina, arquitectura, escultura, pintura...)
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1. Arquitectura

2. Escultura

3. Arts visuals, que inclouen la pintura, el dibuix i el gravat

4. Música

5. Literatura, que inclou la poesia

6. Arts escèniques, que inclouen el teatre, la dansa, la mímica i el circ.

7. Cinematografia

8. Fotografia

9. Còmic

Alguns crítics i historiadors afegeixen altres arts a la llista, com són la televisió, el teatre, la moda, la

publicitat, l'animació i els videojocs. Tot i això, ara com ara, si bé hi ha consens en els altres nou

citats, existeix encara una certa discrepància sobre quin seria el «desè art».

2.4 Característiques

De la mateixa manera que les seves categories, les característiques i funcions de l'art depenen de la

definició del concepte, si entenem l'art com el conjunt de les disciplines artístiques en les quals

preval la funció expressiva o estètica sobre la pràctica, i permet a l'artista expressar-se.

Les seves característiques serien les següents:

● És un llenguatge. L'art és un mitjà de comunicació, és una expressió a través de la qual

l'artista pot expressar idees, sensacions, emocions i la seva visió del món.

● És una activitat creativa. L'art requereix d'un o diversos creadors, sent art el producte d'una

activitat que requereix inventiva, innovació i originalitat.

● És dinàmic. El concepte del què és, i no és art, es transforma i evoluciona constantment.

● És subjectiu. L'art està obert a múltiples interpretacions, la qual cosa fa difícil de valorar-lo

amb objectivitat.

● És indefinible. Encara que és possible acotar dins d'un context què és art, sembla gairebé

impossible posar-se d'acord en una sola definició universal i atemporal, concreta, realista i

veritable.

● És una manifestació cultural. L'art està lligat al context històric i cultural del moment en què

va ser creat.

● No destaca per tenir una utilitat pràctica. Encara que l'art pot desenvolupar diferents

funcions dins d'una societat, no satisfà directament necessitats, ni té una utilitat concreta.
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2.5 L’obra d’art

Una obra d'art és un producte o missatge humà que copia, imita, imagina o transcendeix la realitat.

És una creació realitzada per a esdevenir bella, o ser una manifestació de significat simbòlic, és a dir,

el resultat del treball i la creativitat dels artistes.

Aquest producte acostuma a suggerir la visió de l'artista, de la realitat exterior i com se sent aquest

dins d'aquesta realitat. Les obres d'art són productes d'una època i un context concret que

transmeten les idees i la visió de l'artista sobre qualsevol aspecte del món.

Les obres d'art de vegades no són importants perquè siguin belles, sinó per les idees que

transmeten. Poden ser obres d'art les cançons, els espectacles (obres de teatre, dansa, circ, òpera,

etc.), els llibres, les escultures, els edificis, les pintures o els gravats, entre altres.

Aquest concepte es diferencia de l'artesania pel fet que una obra d'art és una peça única i irrepetible,

que la seva finalitat principal és estètica i no utilitària. En canvi, les obres artesanals tenen una

finalitat pràctica amb l'objectiu de cobrir alguna necessitat.

Actualment, no existeix un únic criteri que ens permet diferenciar les obres d'art de les que no ho

són, perquè el concepte d'art no està clarament delimitat. Tot i això, les obres d'art són construccions

històriques i socials a les quals podem atribuir valors transcendentals de la civilització humana, siguin

històrics , tècnics o simbòlics. Tradicionalment se suposa que una obra d'art representa els valors

més importants de la humanitat, o comporta una reflexió sobre aquests.

Tenint en compte que el més freqüent és associar el terme art amb les belles arts, podem classificar

les obres d'art en diversos tipus segons les tècniques utilitzades per la seva elaboració: les obres de

les arts plàstiques, o també anomenades arts majors (pintura escultura i arquitectura), les obres

literàries i les musicals.

Les característiques principals de les obres d'art són les següents:

● És el resultat de la percepció de la realitat i de la imaginació de l'artista

● És fruit del coneixement, i generalment el plaer estètic

● Es troba oberta a ser interpretada de maneres diverses

● Transmet coneixements i percepcions de la vida

● Millora la sensibilitat

● Afavoreix les relacions socials

● Fomenta la reflexió personal.
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3. RELACIÓ ENTRE ART I MODA

Fins al moment, s'ha mostrat com l'art i la moda són dos mitjans expressius, pels quals els artistes i

dissenyadors elaboren les seves obres utilitzant suports i materials diferents. Són dos conceptes

diferents que aparentment pot semblar que tinguin poca relació, però que si s'aprofundeix és fàcil

trobar-hi punts en comú.

Des dels seus inicis, la moda ha estat íntimament relacionada amb la societat i la seva cultura,

esdevenint part dels canvis socials, evolucionant i transformant-se al mateix moment que ho feia la

societat. L'art, com una part fonamental de la cultura i la societat en general, ha estat un factor

decisiu i condicionant en la moda, convertint-se en molts casos en la principal font inspiració

d'aquesta. Per aquest motiu, art i moda s'han mantingut en constant contacte nodrint-se un de l'altre

i cooperant en moltes ocasions per crear grans obres artístiques.

En aquest apartat, exploraré aquesta relació per observar i determinar el grau d'influència i

col·laboració que s'estableix entre aquestes dues disciplines. Per fer-ho, analitzaré a partir

d'exemples pràctics, com s'ha establert aquesta relació al llarg del segle XX i principis del XXI, ja que

és probablement el moment on aquesta relació ha estat més propera i fructífera. En aquest capítol

presentaré casos en els quals grans dissenyadors de moda han begut de l'art per elaborar les seves

creacions, esdevenint molt sovint, una gran inspiració pel seu treball. Tanmateix, són casos que han

estat capaços de difuminar el límit entre l'art i la moda, permetent el qüestionament d’aquesta

última com una veritable disciplina artística. Tot i que al llarg de la història i més concretament

durant els segles XX i XXI, la influència de l'art en la moda ha estat visible en múltiples ocasions, he

escollit sis famosos dissenyadors que mostren de maneres diferents a partir del seu treball, com l'art

i la moda mantenen una relació molt estreta. Alguns d'aquests dissenyadors han plasmat obres d'art

en les seves creacions, d'altres els ha servit com un punt fonamental d'inspiració, arribant alguns

d’ells a ser capaços de portar la moda a un altre nivell, transcendint els seus límits i convertint-la en

un canal de l'art. Cadascú a la seva manera ha fet la seva aportació al món de l'art i la moda.

3.1 La moda i l’art a partir del segle XX
El segle XX va ser un període de canvis importants impulsats per un seguit de crisis econòmiques i

socials, que van tenir un gran impacte mundial generant grans transformacions socials. Un dels grans

canvis va afectar a el conjunt femení, que com el resta de la població va haver de canviar el seu estil

de vida i en conseqüència la seva indumentària. Pel que fa a l'art, va adquirir noves formes trencant

amb el passat i donant lloc als moviments d'avantguarda , que van representar la innovació i la7

llibertat creativa del moment. Durant aquest segle de transformacions, l'art i la moda van seguir un

camí semblant i van creuar-se en moltes ocasions nodrint-se un amb l'altre per donar lloc a noves

creacions que trencaven amb la tradició. On aquesta relació es va veure representada amb més força

va ser a París, la capital des de finals del segle XIX, tant dels moviments d'avantguarda com del

disseny i les tendències de moda.

7 Conjunt de tendències artístiques i literàries que sorgeixen durant el primer terç del segle XX, especialment a
França i Itàlia amb una voluntat de ruptura dels models artístics, però també morals, vigents en aquell moment
i per tant, en general, amb un esperit de protesta o de subversió de l'ordre establert.
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3.1.1 Paul Poiret
Paul Poiret (1879-1944) també conegut com "el rei de la moda" , va ser un modista francès que va

revolucionar el món de la moda a principis del segle XX, alliberant la dona de la cotilla i creant la8

nova silueta d'aquest segle. Fins aquest moment, la moda femenina s'havia mantingut gairebé

immutable des de el renaixement, predominant els vestits ajustats a la cintura per ressaltar la figura

femenina "ideal" d'aquell moment.

Paul Poiret provenia d'una família humil, fill d'un comerciant de teles, des de ben petit va mostrar

molt d'interès per la moda dissenyant i fabricant peces de roba per les nines de la seva germana.

Quan va ser més gran, va començar a treballar a la casa de moda Doucet i més tard a la de Worth on

es va formar com a modista. Després d'aprendre la professió, al 1904 va obrir la seva pròpia casa de

moda a París.

Paul va ser el creador de la faldilla de tub, abandonant la figura de la cotilla o cosset. Aquest fet,

inicialment va crear molta controvèrsia, però amb poc temps es va convertir en una gran tendència

que va marcar la moda de l'època. Amb aquest nou disseny influenciat per l'estil oriental i inspirat en

les belles arts a través del teatre, l'escultura, la dansa i la pintura, amb les innovacions de l'escultor

Auguste Rodin, la ballerina Isadora Duncan i el pintor Henri

Matisse, tots artistes que trencaven amb els cànons i la tradició,

volia mostrar la figura natural, més fluida i esvelta. Aquest gran

canvi es va produir en el context de la Belle Époque ,9

caracteritzada per la bonança econòmica i el positivisme.

Al 1908, va publicar un catàleg dels seus dissenys anomenat "Les

robes de Paul Poiret", il·lustrat per l'artista Paul Iribe. L'any

següent la seva fascinació per les novetats portades a París pels

Ballets Russos, el van portar a dissenyar peces orientalistes i

inspirades en l'art de León Bakst . Tot seguit, al 1911 va publicar10

un altre catàleg anomenat "Les choses de Paul Poiret" amb

Georges Lepape on també la moda, la il·lustració i les belles arts

es donaven la mà. La col·laboració del dissenyador amb el pintor

Raoul Dufy com a realitzador d'estampats i amb George Lepape o

Simone Puget com il·lustradors dels seus catàlegs i publicacions, és molt transcendent en la història

de l'art i la sociologia. Més endavant, Paul Poiret va introduir elements de la pintura avantguardista,

l'art déco i l'estil oriental en les seves produccions, utilitzant estampats geomètrics i colors vius

inspirats en aquests moviments. A més, Poiret va treballar amb l'elaboració de vestuari per a

espectacles de teatre, vestint algunes de les actrius més destacades de l'època. Aquest fet li va

permetre experimentar amb nous estils, colors i teles exuberants que més endavant va introduir en

la vestimenta de carrer.

10 Pintor i decorador rus.

9 Període històric de progrés social, econòmic, tecnològic i polític a Europa que s'estén des del segle XIX al
començament de la Primera Guerra mundial, el 1914.

8 Peça de roba interior femenina de material resistent i sense mànigues que s'ajusta al cos des del pit fins més
avall de la cintura.
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A part d'elaborar grans creacions que eren un molt bon exemple d'art aplicat gràcies a la gran

varietat d'estampats, colors i textures utilitzades, durant la seva carrera va col·laborar amb grans

figures de la pintura, la fotografia, el disseny, l'arquitectura i l'art en

general per elaborar les seves obres.

També és considerat el "pare de l'art déco", un moviment artístic

modernista molt popular a principis de segle dins les arts decoratives i

visuals, que combinava elements del cubisme i el futurisme jugant amb11 12

colors i formes geomètriques diferents.

Durant tota la seva carrera va mantenir una relació molt estreta amb el

món de l'art, inspirant-se en grans artistes i moviments de l'època,

mantenint relacions directes amb grans figures de l'art, de l'arquitectura i

el disseny com Constantin Brancusi, Kees van Dongen, Robert Delaunay,

André Derain, Raoul Dufy, Paul Iribe, Henri Matisse, Amedeo Modigliani i

Pablo Picasso.

D'altra banda, Poiret va ser predecessor del màrqueting modern. Va ser una figura innovadora dins

d'aquest món, perquè va donar molta importància a la presentació i difusió de la seva moda. Poiret

tenia grans habilitats de comunicació amb les que va aconseguir donar-se a conèixer i obtenir

prestigi. Preparava grans festes on convidava els artistes més coneguts de l'època, com Pablo Picasso.

Elaborava catàlegs d'il·lustracions dels seus dissenys fets per joves artistes com Paul Iribe, George

Barbier, Georges Lepape i Raoul Dufy, i fins hi tot va crear tot un moviment artístic al seu voltant. Va

ser un dels primers dissenyadors a unir el món de la moda i l'art, marcant el nou sistema de la moda

del segle XX on art, moda, màrqueting i indústria van començar a col·laborar estretament.

Tot i ser una de les figures més rellevants de la moda del segle XX, va morir pobre i oblidat. Amb

l'inici de la primera guerra mundial va haver de tancar el seu taller i es va allistar a l'exèrcit. Després,

quan va voler retornar al món de la moda, es va trobar que nous dissenyadors, com Coco Chanel,

marcaven les tendències i dominaven la moda del moment. A l'intentar recuperar la seva fama amb

festes luxoses i exposicions, va acabar arruïnat. Va retirar-se i va passar els últims anys de la seva vida

dedicant-se a la pintura.

12 És un dels primers moviments de l'avantguarda artística procedent del cubisme anomenat així per la seva
intenció de trencar absolutament amb tota la història de l'art passada.

11 Moviment artístic que pertany a l'art modern present principalment en la pintura i l'escultura que transforma
la perspectiva convencional i la manera de percebre les formes. Va tenir el seu moment més intens entre 1907 i
1914.
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3.1.2 Elsa Schiaparelli
Elsa Schiaparelli (1890 - 1973) va ser una dissenyadora avantguardista d'origen italià, contemporània

i gran rival de Coco Chanel. Va destacar per crear grans obres surrealistes en col·laboració amb grans

artistes de l'època, com els pintors Salvador Dalí i Leonor Fini, el fotògraf Man Ray, l'escultor i pintor

Marcel Duchamp i el poeta Jean Cocteau, entre molts altres. El seu treball ple de creativitat,

originalitat i una gran involucració de l'art, va permetre començar a observar la moda des d’un punt

de vista més artístic i considerar algunes de les produccions, veritables obres d'art.

Elsa Schiaparelli va néixer a Roma en una família adinerada, fet que li va permetre entrar en contacte

amb el món de l'art i la moda des de ben petita. Va casar-se molt jove i durant la primera guerra

mundial va anar a viure amb el seu marit a Nova York, on va començar a treballar a la botiga de moda

de Gaby Picabia, la dona de l'artista Francis Picabia. Més tard, va traslladar-se a París on va entrar en

contacte amb l’avantguardisme i els seus màxims representants. Al 1927 va decidir obrir el seu taller i

botiga, després que el famós Paul Poriet valorés molt positivament un vestit que ella mateixa havia

dissenyat, per la seva amiga Gaby Picabia. Aquest fet la va animar a llançar la seva primera col·lecció

nomenada "pour le sport", formada per roba esportiva, en la que ja es podia observar una clara

influencia surrealista. Les peces es basaven en l'ús de la tècnica artística de trompe-l'œil13

(trampantull) per crear il·lusions òptiques. Aquesta col·lecció va cridar l'atenció d'artistes surrealistes

com Dalí, Jean Cocteau, Christian Berard, o l'escultor Alberto Giacometti amb qui va col·laborar

posteriorment introduint el surrealisme a la moda, donant lloc a creacions que van revolucionar-la.14

Schiaparelli va començar a dissenyar peces originals, excèntriques, iròniques i amb molt sentit de

l'humor, col·laborant amb diversos artistes de l'època i aconseguint un gran èxit. El mateix Dalí va dir

en una ocasió:

“La tragedia constant de la vida es la moda i per aquest motiu sempre vaig voler

col·laborar amb madame Schiaparelli; només per demostrar que la idea de vestirse o

disfresar-se un mateix és conseqüència de la traumática expreiència de néixer, el

traume més fort que un ésser humà pot experimentar, és el primer”

Tot seguit he elaborat un recull d’algunes de les col·laboracions més famoses de la dissenyadora

italiana amb els artistes més reconeguts de l’època, que demostren la forta connexió que mantenien

els seus dissenys i ella mateixa amb l’art.

14Moviment artístic d'avantguarda desenvolupat entre el 1924 i el 1928 que busca unir el somni amb la vigília
en una nova realitat absoluta. Es va desenvolupar tant en les arts visuals com en la literatura. En les arts
plàstiques els màxims representants són Dalí i René Magritte

13 Tècnica artística que mitjançant els recursos del clarobscur, la perspectiva i l'escorç, produeix la il·lusió òptica
que es compon tant dels objectes o figures reals com amb la mateixa creació artística.
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3.1.2.1 Col·laboracions amb Salvador Dalí
Elsa Schiaparelli va conèixer a Salvador Dalí a través del grup d'avantguardistes que estava establert a

París, a partir d'aquí van mantenir una relació d'amistat molt fructífera, col·laborant en moltes

ocasions per crear grans obres. Va introduir en els seus vestits els dibuixos surrealistes de Dalí,

combinant la precisió renaixentista amb la imaginació i els somnis. Dalí, va dissenyar brodats i

dibuixos a més de proporcionar-li inspiració pels seus dissenys, com el Barret sabata, el Vestit

llagosta o el Tratge d'oficina amb butxaques en forma de calaixos. La seva primera col·laboració va

ser l'any 1935, elaborant una capsa de pólvores compactes en forma de telèfon, on es podia gravar el

nom o el número de telèfon de la propietària. Amb aquesta peça van voler tractar el tema de la

incomunicació, que ja havia aparegut anteriorment en diverses de les joies de l'artista surrealista.

A través de les col·laboracions amb Dalí, les peces de Schiaparelli permetien a la dona que les portés,

convertir-se en un personatge diferent i extravagant, transformant-se en la protagonista de les obres

de l'artista. Aquest fet, el podem veure clarament representat en el Tratge escriptori de la col·lecció

del 1936 que va elaborar Schiaparelli inspirant-se, en la reinterpretació que Dalí havia elaborat aquell

mateix any, de la Venus de Milo i el quadre "Gabinete antropomorf". En aquestes obres apareix15

representat el cos despullat de la dona ple de calaixos, fent una al·legoria als diferents perfums que

brollen del cos de la dona, identificant-los cadascun amb un calaix. Com a totes les obres surrealistes,

el seu significat sorgeix de la psicoanàlisi, amb un interès sobre el què l'home amaga dins el seu

interior.

"L'única diferència entre la Grècia immortal i els temps contemporanis és Sigmund Freud, qui va

descobrir que el cos humà, purament platònic en l'època grega, avui dia està ple de calaixos secrets

que només la psicoanàlisi és capaç d'obrir", deia Dalí.

El tratge que va dissenyar Schiaparelli feia referència a aquestes obres de Dalí. A la jaqueta d'aquest

look de dues peces, hi havia vuit butxaques a la part frontal que imitaven els calaixos de Dalí, i amb

uns botons representava les manetes. Aquesta va ser la primera col·laboració fotografiada per Cecil

Beaton, el fotògraf i modista britànic mundialment reconegut, amb fotografies que van aparèixer a

Vogue, una de les revistes de moda més importants del moment.

D'esquerra a dreta: Fig 3 Tratge escriptori d’Elsa Schiaparelli. Fig. 4: Gabinete antropomorf de Salvador Dalí

(1936). Fig 5: Venus de Milo amb calaixos (1936) de Dalí

15 Escultura grega del final de l'època hel·lenística (cap al 130-100 aC) que podria representar la deesa de
l'amor Afrodita (Venus, pels romans).
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Aquest fet va donar pas a la següent col·laboració i probablement la més famosa de l'artista i

dissenyadora, el Vestit llagosta per la col·lecció d'estiu del 1937.

Es tractava d'un vestit de seda blanc amb la il·lustració d'una llagosta gegant inspirada en el Telèfon

llagosta de Dalí. Aquest animal va captar l'atenció de Dalí l'any 1934, i a partir d'aquest moment el va

començar a introduir en varies de les seves obres. Per ell, tenia una connotació eròtica, simbolitzant

la sexualitat femenina. D'altra banda, el color blanc del vestit identificat amb la puresa, la virginitat i

la innocència li donava un punt d'ironia. El resultat d'aquesta col·laboració, va ser un vestit irònic,

que combinava elements elegants i refinats amb un d'extravagant i fastigós.

La peça va quedar immortalitzada a les fotografies que Cecil Beaton va fer a Wallis Simpson, poc

abans del seu matrimoni amb Eduard VIII del regne unit.

D’esquerra a dreta: Fig 6: Vestit llagosta dissenyat per Elsa Schiaparelli en col·laboració amb Salvador Dalí, Fig

7: Wallis Simpson portant el vestit, fotografia de Cecil Beaton, Fig 8: Telèfon llagosta de Dalí (1936)

La següent col·laboració, tant o més famosa que el Vestit llagosta, va ser el Barret-Sabata per la

col·lecció de tardor hivern de la casa Schiaparelli del 1937-1938. Aquesta vegada es tractava d'un

accessori, un barret en forma de sabata de taló del qual es van elaborar tres còpies. La inspiració pel

disseny d'aquest barret va sorgir d'una fotografia que Gala, la dona i musa de Dalí, li va fer al seu

home amb una sabata al cap i l'altre a l'espatlla.
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Les col·laboracions no van acabar aquí, ja que durant els següents anys van

seguir mantenint el contacte creant peces úniques que han esdevingut

veritables obres artístiques, reconegudes i valorades a escala mundial dins

el món de l'art i la moda. Algunes de les següents col·laboracions més

conegudes van ser el disseny del Tear dress i el Vestit esquelet. En aquest

primer, Schiaparelli va utilitzar una altra vegada la

tècnica del trompe-l'œil, jugant amb els estampats

per simular que la tela estava estripada, com havia

fet anteriorment Dalí en algunes de les seves

pintures, com “El somni recolza la seva mà sobre

l'espatlla d'un home” o “Tres joves dones

surrealistes que sostenen en els seus braços les

pells”. En el cas del Vestit esquelet, va ser una obra

elaborada conjuntament, on apareixia la mort, un

tema recurrent a les obres de l'artista català. Es

tractava d'un vestit entallat i llarg de color negre, on apareixia un relleu que

simulava els ossos de la columna vertebral i les costelles de la persona que

el portava posat.

La col·laboració entre els dos artistes va quedar interrompuda amb l’inici de

la segona guerra mundial i no la van reactivar fins al 1943, quan Salvador Dalí va dissenyar l’etiqueta

del shocking radiance body, un oli corporal, i més endavant l’envàs del perfum femení Le Roy Soleil.

Les col·laboracions entre aquests dos grans referents de l’art i la moda, van marcar l’evolució de la

moda i el surrealisme, i es van convertir en grans exemples d’obres d’art en el món de la moda.
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3.1.2.2 Col·laboracions amb Jean Cocteau
La col·laboració entre la modista italiana i el poeta francès Jean Cocteau, es va veure reflectida en

algunes de les seves peces. Schiaparelli va introduir dibuixos de l'artista en els seus dissenys, creant

unes peces molt poètiques, plenes de significat.

Elsa Schiaparelli va presentar en la seva col·lecció de tardor del 1937, un abric i una jaqueta amb uns

brodats excel·lents elaborats pel taller d'artesans Maison Lesage, dels dibuixos de Cocteau que

aconseguien perfectament crear l'efecte trompe-l'oeil.

En el cas de l'abric, a la part superior de l'esquena apareixien els perfils de dues cares que dibuixen la

silueta d'un gerro ple de roses situat sobre una columna. Es tracta d'una iconografia que va ser

utilitzada posteriorment per Salvador Dalí en una

de les seves joies que va anomenar "Tristán i

Isolda", fent referència a l'òpera de Wagner,

identificant els dos perfils amb els dos amants i el

gerro que els uneix simbolitzant el filtre d'amor,

que a la vegada uneix i separa a dues figures

unides per l'amor i la frustració.

Per la jaqueta, Elsa va demanar a Jean Cocteau

que elaborés un dibuix per decorar un sac

asimètric. A la jaqueta apareix el perfil d'una dona

mirant enlaire amb els cabells daurats que cauen

com una cascada sobre la màniga del sac, i a la

part de la cintura apareix una mà agafant una

roba.

3.1.2.3 Altres col·laboracions i fonts d’inspiració
D'altra banda, Schiaparelli també va influir en les obres de diversos artistes,

entre ells Pablo Picasso a qui li va aportar una important font d'inspiració. De

la mateixa manera que la dissenyadora va utilitzar estampats inspirats en les

obres de l'artista espanyol, ell va inspirar-se en alguns dissenys i els va

introduir en algunes de les seves obres.

En el retrat “Nusch Éluard”, va pintar a la seva dona portant un dels vestits de

la col·lecció d'Elsa schiaparelli del 1937.

I basant-se en uns guants que ella va dissenyar l'any 1928, va pintar les mans

d'una dona com si aquesta portés els guants de la dissenyadora.
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Un altre artista surrealista que va tenir una gran influència en els

dissenys d'Elsa Schiaparelli, va ser el pintor René Magritte, que

amb la seva obra “L’Amour Désamé” (1935), va

inspirar els botins amb pèl de mico penjant.

En una altra ocasió, la seva obra “Traïció de les

imatges” va servir d'inspiració a Schiaparelli per

dissenyar el pot de perfum d'homes Snuff, el

qual tenia forma de pipa com l'obra de Magritte.

Però la llista d'influències i col·laboracions artístiques d'Elsa Schiaparelli no acaben aquí, es tracta

d'una llista molt extensa composta per més de 21 artistes que la marca Schiaparelli han recollit a la

seva pàgina web. D'aquesta llista podem destacar artistes com Andy Warhol, l'il·lustrador d'un anunci

de guants de la marca, Christian Berard qui va il·lustrar alguns dels seus dissenys, Cecil Beaton el

fotògraf que va capturar la primera col·laboració amb Dalí, Alberto Giacometti l'escultor que va

elaborar peces de joieria per la marca, Jean-Michel Frank l'interiosita que va decorar l'interior

d'algunes botigues, entre molts altres artistes destacats de l'època.
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"Treballar amb artistes de la talla de Bebe Bérard, Jean Cocteau, Salvador Dalí, Vertes i Van Dongen, i

amb fotògrafs com Hoyningen-Huene, Horst, Cecil Beaton i Man Ray t'omple d'emoció. Et sents

compresa i recolzada en un món cruel i avorrit en el qual els vestits es confeccionen simplement per

vendre". Va dir Elsa Schiaparelli en la seva biografia "Shocking life"

Elsa Schiaparelli va combinar el seu estil amb les obres d'art d'aquests artistes, molts d'ells

surrealistes, creant peces innovadores i diferents que van començar a fer qüestionar la visió que

s'havia tingut de la moda fins al moment. Va introduir la possibilitat d'entendre la moda com una

altra forma d'art amb les seves obres extravagants, surrealistes i escandaloses per l'època. Les peces

que va dissenyar Elsa Schiaparelli anaven més enllà de la simple funció pràctica i estètica de la

indumentària. Amb els seus dissenys va crear verdaderes obres d'art capaces de transmetre

sensacions, idees, elaborades amb molta tècnica, precisió, originalitat i innovació. Ella va ser la

primera dissenyadora a considerar-se a si mateixa una artista, i la seva professió, art.

D'altra banda va aportar grans innovacions dins el món de la moda que segueixen vigents en

l'actualitat, ella va ser la creadora de les col·leccions i les passarel·les, tal com les coneixem a dia

d’avui. Totes les seves col·leccions eren temàtiques, de manera que les peces de cada col·lecció

giraven al voltant d'una temàtica determinada, i va ser ella qui va convertir les seves exhibicions a les

passarel·les, en veritables espectacles, combinant art, música i moviment.

31



3.1.3 Yves Saint Laurent
Yves Saint Laurent (1936-2008) va ser un modista francès que va revolucionar la vestimenta de

l'època, considerat el responsable d'alliberar la moda, marcant la modernitat amb els seus

innovadors dissenys d'estil masculí, i apostant pel Prêt-à-porter. Les col·leccions d'aquest modista són

un gran referent històric de la relació entre l'art i la moda, ja que va plasmar sobre els seus vestits

veritables obres pictòriques.

Yves Saint Laurent, considerat un dels dissenyadors més destacats del segle XX, va néixer en una

família acomodada. Des de ben jove va interessar-se pel món de l'art, fascinat pels grans pintors del

segle XX com Mondrian, Picasso, Matissie, Cézanne, Lichtenstein, Branque o Warhol, que li van

proporcionar una gran font d'inspiració pels seus posteriors dissenys. Amb només divuit anys, va

començar a treballar per la marca Dior, i als vint-i-un, després de la mort de Christian Dior es va

convertir en el director creatiu de la marca. Va començar a dissenyar peces més senzilles i lleugeres

inspirades amb la roba que solia portar la gent pel carrer, fet que va xocar amb l'estètica més

conservadora de la marca Dior, pel que va ser acomiadat. A partir d'aquest moment, va decidir

fundar la seva pròpia casa de moda juntament amb Pierre Bergé, creant Yves Saint Laurent Haute

Couture. Aquesta nova marca va ser una de les primeres a introduir roba masculina en la vestimenta

de les dones, difuminant la barrera entre la moda masculina i la femenina.

"L'art ocupa un lloc important en la meva vida i en la meva obra. M'he inspirat en un gran nombre de

pintors i sempre he cregut que l'art no només forma part de la cultura, sinó també de la vida, que cal

mostrar-li a tothom i que els museus mereixen suport i foment pel paper social que fomenten".

Yves Saint Laurent.

Les següents col·leccions són una petita mostra del fort lligam d’Yves Saint Laurent i els seus dissenys

amb grans artistes pictòrics i el món de l’art.

3.1.3.1 Prêt-à-porter inspirat per Piet Mondrian i el Pop art

Probablement, el disseny més emblemàtic d'aquest dissenyador, clar exemple i representació de la

influència que l'art ha tingut en la moda, és el conegut “Vestit Mondrian”, convertint un quadre en

una peça de vestir. Aquest vestit formava part de la col·lecció d'hivern que va llançar la casa l'any

1965, amb la que volia honorar als pintors abstractes. Moltes de les peces d'aquesta col·lecció van

ser un homenatge al pintor holandès Piet Mondrian i les seves obres.

En aquest vestit en honor a Piet Mondrian, apareix impresa una adaptació del quadre del pintor

holandès "Tableau II: composició de blau, vermell, groc i negre". Es tracta d'una peça molt senzilla,

com el llenç sobre el que pinten els pintors, amb una silueta minimalista, recta, amb el coll rodó i

elaborat amb un teixit blanc de cotó, sobre el que destaquen els colors primaris groc, vermell i blau

dividits per unes línies negres.

En el seu moment, el disseny va obtenir un gran èxit, convertint-se en el més reproduït de la moda

occidental, després d'haver aparegut a les portades de les revistes de moda Vogue i Life. Aquest

vestit, permetia a qui se'l posés sentir una relació més pròxima amb l'art a partir de portar
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representada una obra d'art sobre el seu cos. Probablement, aquest és un dels motius pels quals va

tenir tant d'èxit, ja que va posar a l'abast de més persones una gran obra d'art.

Aquest, s'ha convertit en uns dels dissenys més icònics i representatius de la forta influència que ha

tingut l'art en la moda, proporcionant una gran font d'inspiració a dissenyadors com Saint Laurent.

Després d'obtenir un gran èxit amb els vestits Mondrian, l'any següent Yves Saint Laurent va llançar

una nova col·lecció on el tema central era l'art. Aquesta col·lecció d'hivern tardor del 1966 que va

anomenar "Pop Art", era un tribut al pintor Andy Warhol, on també hi va introduir vestits inspirats en

el moviment artístic Pop Art i l'artista Tom Wesselmann.

La col·lecció estava formada per un seguit de vestits amb una silueta molt senzilla (igual que els

vestits Mondrian) plens de colors alegres i formes que recordaven a aquest moviment artístic. A més

de fer referència al moviment del Pop Art, els vestits també reflectien l'estat d'ànim de les joves

modes de colors vistos al carrer, particularment a Londres.

En aquesta col·lecció, va crear dos vestits en honor

al pintor Tom Wesselmann, considerat l'últim

mestre del Pop art americà, inspirats en l'estètica

de l'artista i la seva interpretació de la societat

consumista. Totes dues peces combinaven l'ús del

color rosa amb el negre, plasmant en una d'elles la

silueta d'una dona, i en l'altre el rostre de perfil.
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3.1.3.2 Alta costura inspirada per Matisse, Léger,
Van Gogh, Picasso i Braque.

L'any 1981, novament Saint Laurent va basar-se en l'art per les

seves creacions. Aquesta vegada va buscar la inspiració en dos

dels seus pintors preferits,

Henri Matisse i Fernand Léger16

, per crear una sèrie de peces17

on va plasmar les pintures

d'aquests artistes creant

estampats molt vius plens de

color. En Matisse va trobar la

inspiració per dos dels dissenys

de la col·lecció que van tenir

més èxit: per una banda es va

inspirar en el quadre d'aquest

pintor "Le Gerbe" per crear l'estampat que va imprimir a la faldilla

d'un vestit llarg de nit; per l'altre, va elaborar una brusa que

imitava l'obra "La blouse Roumaine" aconseguint representar el

quadre en qualsevol persona que la portés posada.
Tanmateix, també va homenatjar a Fernand Léger representant una de les seves obres en la faldilla

d’un vestit de nit.

17 Pintor cubista francès de la primera meitat de segle XX, la seva  pintura es caracteritzava per la confluència
amb aspectes arquitectònics, donant importància a les relacions entre figures, línies i colors

16 Pintor, escultor i dissenyador francès que va destacar per un ús característic del color i per un dibuix fluid,
brillant i original. Com a dibuixant, gravador i escultor, però principalment com a pintor, Matisse és un dels
artistes més importants de l'art modern.
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El pintor postimpressionista Vincent Van Gogh li va

proporcionar la inspiració per la seva col·lecció de primavera

estiu del 1988 d'alta costura, on Laurent va crear dues

jaquetes inspirades en els famosos quadres De Van Gogh:

"els gira-sols" i "els lliris". Aquestes jaquetes van ser

elaborades com verdaderes

obres d'art, fetes a mà amb

molta dedicació i esforç pel qual

han estat valorades en centenars

de milers d'euros. Es tracta de

dos dissenys únics que van ser

elaborats per la casa de brodats

Maison Lesage, una de les més

prestigioses, a les que van

dedicar més de 600 hores de

feina.

Fig 27 Els “Gira-sols” de Van Gogh, 1888

En aquesta mateixa col·lecció, va voler homenatjar amb els seus dissenys als artistes Pablo Picasso i

George Braque, impulsors del cubisme. En la col·lecció de primavera estiu del 1988 va recrear una

vegada més, algunes de les obres d'aquests dos artistes, endinsant-se dins el món cubista ple de

formes geomètriques, colors i asimetries. En aquesta col·lecció Yves Saint Laurent va introduir dins

els seus dissenys les guitarres i els coloms de Pablo picasso, així com els famosos ocells de Georges

Braque
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3.1.4 Alexander Mcqueen
Lee Alexander Mcqueen (1969-2010) també conegut com a "geni de la moda", era un dissenyador

de moda anglès que l'any 1992 va crear la seva pròpia casa de moda, la qual actualment segueix en

funcionament i porta el seu nom. És conegut per portar la moda a un altre nivell, convertint el seu

treball en un mitjà d'expressió artística.

Provenia d'una família humil, fill d'un taxista i el petit de 6 germans, des de ben petit va tenir clar que

la seva passió era el disseny de moda i volia dedicar la seva vida a aquesta professió. La seva carrera

va començar a adquirir importància a partir d'esdevenir el director creatiu de Givenchy (del 1996-

2001) i més tard treballar per Gucci després d'haver obtingut l'any 1996 el premi al millor

dissenyador de l'any (Best British Designer of the Year).

Aquest dissenyador utilitzava la moda com un mitjà d'expressió que li permetia comunicar els seus

sentiments reprimits plens de dolor i patiment, que en moltes ocasions no eren compresos. Des dels

seus inicis, aquest fet es podia veure reflectit a través dels seus dissenys pertorbadors i plens de

foscor, capaços de transmetre molta emoció, crear controvèrsia i un gran xoc en qui els observa. La

manera de mostrar les seves creacions també era molt peculiar i pròpia, Alexander creava veritables

espectacles que tenien poc a veure amb les tradicionals passarel·les de moda, capaços de transportar

l'espectador dins el seu món de fantasia, foscor i romanticisme. En les seves desfilades va introduir i

barrejar diverses disciplines com el teatre, el cinema, l'artesania i elements del món tecnològic amb

l'objectiu de crear l'efecte "sublim", un concepte redescobert durant el renaixement que consisteix

en una bellesa extrema, capaç de portar a l'espectador a un èxtasi fora de la seva racionalitat

arribant a provocar dolor, per ser impossible d'assimilar. Per ell, el més important era crear un

impacte en l'espectador, i realment, els seus shows no deixaven indiferent a ningú.

Durant tota la seva vida va patir la incomprensió pròpia d'aquells avançats al seu temps, finalment

l'onze de febrer de 2010 va suïcidar-se. Va prendre aquesta decisió una vegada les dues dones més

importants de la seva vida havien mort: Isabella Blow i la seva mare, Joyce Mcqueen. Isabelle Blow18

va ser una de les responsables de l'èxit de MCqueen, ja que l'any 1992 després d'assistir a la

presentació de la seva primera col·lecció, basada en la figura de l'assassí en sèrie Jack l'Esbudellador19

, l'editora de Vogue Uk del moment va comprar tota la col·lecció, un fet que va ajudar a enlairar la

carrera del jove dissenyador. Des d'aquell moment es va convertir en la seva mentora i una de les

persones més importants de la seva vida. Quan el 2007 la seva mentora es va suïcidar, ell va decidir

homenatjar-la creant la col·lecció La Dame Bleue en el seu honor. Aquest succés el va destrossar,

però va ser la mort de la seva mare el 2 de febrer de 2010, el que va desencadenar la seva pròpia una

setmana després, i només uns dies abans de presentar la seva col·lecció a la setmana de la moda de

París.

"A la moda ... l'espectacle .... hauria de fer reflexionar a l’espectador. No veig

el sentit de fer res que no creï emoció ” Alexander McQueen, 1997

19 Pseudònim atorgat a l'autor dels assassinats de cinc prostitutes del barri pobre londinenc de Whitechapel
entre l'agost i el novembre de 1888. La rellevància donada al cas rau en el fet que els crims mai es van
solucionar, que l'assassí compti amb un nom fictici i que el cas podria tenir certa transcendència històrica (fins i
tot podria esquitxar la monarquia anglesa de l'època)

18 Dissenyadora i editora anglesa.
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A partir de la moda, Lee Alexander Mcqueen volia expressar els seus sentiments, plasmant la seva

vida, les emocions, les experiències i fascinacions en tot allò que creava, amb el que va aconseguir

atorgar a la moda un gran sentit. Els seus dissenys tracten temes romàntics com la naturalesa, la

mort, la sexualitat o la por barrejant estils diversos, juntament amb formes medievals i renaixentistes

donant lloc a peces molt detallades, treballades artesanalment, elaborades amb materials molt

diversos i poc convencionals. Totes les seves obres són molt complexes, plenes d’emoció i referències

a seva vida personal, les seves obsessions, a més del món de l’art, i sempre volen comunicar alguna

cosa.

A continuació, he escollit alguns dels treballs més destacats de la seva carrera que han quedat

marcats en l’història de la moda per la seva extravagància, originalitat i emoció. Les següents

col·leccions són una petita mostra de les creacions del dissenyador, a partir de les quals va ser capaç

de traspassar el límit de la moda per transporta-la dins el món artístic, tecnològic i fantàstic

expressant els seus sentiments, emocionant els espectadors amb les seves produccions.

3.1.4.1 No. 13
La seva tretzena col·lecció, la qual va nomenar No. 13, va ser presentada el 1999 mitjançant un

increïble show dedicat a la tecnologia i al moviment artístic Arts and crafts . La col·lecció constava20

de dissenys amb tons naturals construïts a partir de materials molt diversos com fusta, cuir, puntes o

ràfia, donant un aire molt tradicional a la col·lecció, que al mateix temps contrastava amb la banda

sonora amb cançons de hip hop americà i la presència d'elements tecnològics.

El show el va obrir Aimee Mullins, una model i atleta que li van amputar les

dues cames un any abans de presentar la col·lecció. La model portava unes

pròtesis de fusta de cirerer tallades a mà per l'artesà Bob Watts, seguint el

disseny de Mcqueen inspirat en les obres de l'escultor holandès-britànic

d'estil Barroc i tallador de fusta, Grinling Gibbons. Les pròtesis estaven tan

ben fetes que molta gent que no sabia de la condició física de la model, les va

confondre per botes i més tard van demanar per comprar-les.

El final d'aquest show va ser el moment més espectacular, que va fer recordar

aquesta presentació com una de les més impactants del dissenyador. En

aquest final, hi havia quatre models girant lentament sobre discos circulars a

les quatre cantonades de l'escenari vestint sedes de malla metàl·lica que

brillaven sota la llum dels focus. Finalment, el moment més emocionant va

ser quan la ballarina Shalom Harlow va aparèixer i es va posicionar a la part

central de la passarel·la sobre un cinquè disc giratori entre dos braços robòtics procedents d'una

planta de muntatge de cotxes. La model portava un vestit completament blanc en forma de trapezi,

lligat amb un cinturó a l'altura dels pits. A mesura que ella va començar a girar i ballar sobre el disc,

els braços mecànics van començar a moure's al ritme de la música. De sobte, les estructures

metàl·liques van començar a ruixar amb pintura el vestit de la ballarina, deixant la superfície blanca

20 moviment artístic nascut a gran Bretanya al voltant del 1860 lligat al disseny i les arts decoratives. Més
endavant va donar lloc al "modernismo" a Espanya, "Art Noveau" a França, "Jugendstil" a Alemanya i
"Sezessionistil" a Àustria
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del vestit tacada de color negre i groc brillant, donant lloc al vestit No. 13, creat en directe davant

dels espectadors. Aquest final es va convertir en un dels tancaments de passarel·les més memorables

de la història de la moda, incapaç de deixar indiferent a ningú. Més tard, Alexandre Mcqueen va dir

que per crear aquesta gran performance s'havia inspirat en l'obra “Dreaming Stones”, de Rebecca

Horn on dues escopetes es disparaven mútuament pintura vermella.

3.1.4.2. VOSS
VOSS és el show que va crear Mcqueen per presentar la col·lecció de primavera estiu del 2001.

Aquesta presentació, com totes les del dissenyador, va ser molt espectacular i va aconseguir causar

un fort impacte sobre el públic. El nom d'aquesta col·lecció fa referència a una ciutat noruega

reconeguda per la seva fauna i flora salvatge, pel que les peces de la col·lecció mantenien un fort

lligam amb la naturalesa.

El show estava ambientat a l'hospital psiquiàtric que apareix a la pel·lícula de Frank Darabont, The

Green Mile (1999), a través d'un cub de vidre situat al centre de la sala construït a partir de parets

amb miralls de vigilància. A l'inici de la presentació, els espectadors van haver d'estar una hora

esperant mentre admiraven el seu propi reflex als miralls, escoltant de fons un cor bategant. Quan

finalment la desfilada va començar, l'interior del cub es va il·luminar, poguent descobrir la cel·la

ambientada en una sala d'un hospital psiquiàtric, i van començar a aparèixer les models. Totes les

models portaven el cap embolicat amb una roba per simbolitzar "la cirurgia que els canviaria la seva

forma de ser". A mesura que les models anaven entrant dins la caixa, desfilaven teatralment

acostant-se a les parets de vidre on només podien veure el seu propi reflex, ja que l'exterior del cub

no estava il·luminat i des de dins, les parets de miralls no els deixaven veure el públic. A més, en

aquesta col·lecció el dissenyador va experimentar amb nous elements i materials relacionats amb la

naturalesa per crear els seus dissenys. Mcqueen va sorprendre el públic amb vestits i faldilles

construïts a partir de closques de navalles, musclos i ostres, plens d'elegància i sofisticació. També es

va poder veure reflectida la seva fascinació pels ocells, en les peces amb plomes d'estruç. L'orient

també va ser un tema que va aparèixer en alguns dissenys, on va combinar seda japonesa amb

closques d'ostres negres polides, perles tahitianes i molsa.
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Vestits de la colección VOSS, primavera/estiu de 2001. D’esquerra a dreta: Fig 32. Vestit elaborat amb closques

de navalles vernissades, Fig 33. Vestit elaborat amb plomes d’estruç vermell i negre, i diapositives mèdiques de

vidre pintades de vermell Fig 34. Jaqueta, pantaló i barret de llana i seda decorat amb molsa.

Finalment, quan tothom pensava que ja s'havia acabat, es va il·luminar un altre cub més petit situat

al centre del cub gran on va aparèixer una dona de talles grans, nua, sobre una vitrina. La dona

estava coberta d'arnes i portava una màscara que li cobria la cara per on simulava respirar a través

d'un tub. Tot seguit, es va tornar a il·luminar el cub gran per deixar veure les models una altra

vegada. Aquest final era una recreació de la fotografia de Joel-Peter Witkin, Sanitarium (1983) amb el

que Mcqueen pretenia fer reflexionar a l'espectador sobre el concepte de bellesa.

La dona que va aparèixer despullada era la periodista i escriptora Michelle Olley, que va narrar les

experiències treballant al show en un diari. "El meu cos serà tan desconcertat amb els pardals de

moda i els vells ossos de la gent del públic ... Jo sóc el que més temen, grassa".
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3.1.4.3 Deliverance
La presentació de la col·lecció primavera-estiu del 2004 anomenada "Deliverance" també la va

convertir en un verdader espectacle. Aquesta desfilada (si és que es pot anomenar així) va ser

presentada a la Salle Wagram, una sala de ball parisenca del segle XIX, on va mostrar els seus

dissenys plens de glamur inspirats en els anys trenta, mentre representava escenes de ball de la

pel·lícula de Sydeny Pollak dels anys seixanta, Balleu, balleu, maleïts; convertint una desfilada en un

espectacle de ball des de principi a fi. Aquesta pel·lícula, ambientada en els anys trenta durant la gran

depressió a Amèrica, tracta la desesperació de l'època narrant com un grup de personatges

participen en una marató de dansa molt dura i cruel físicament, que els obliga a ballar durant dies

sense descans, per poder aconseguir menjar i guanyar la competició per una petita recompensa.

Aquest gran espectacle coreografiat per Michael Clark va involucrar models i ballarins professionals,

donant lloc a una meravellosa actuació que combinant l'estil clàssic amb la modernitat, va esdevenir

un gran espectacle ben diferent de les desfilades tradicionals. La col·lecció estava plena de vestits i

faldilles inspirades en els anys trenta amb teixits brillants, colors platejats, plomes i pedreria de

Swarovski, que brillaven amb els moviments frenètics de les ballarines. En aquesta desfilada, el vestit

que va inaugurar l'espectacle va ser el mateix que el va tancar, però en acabar estava estripat, i la

model es desmaiava al mig de l'escenari per transmetre l'esgotament que això provocava als

protagonistes de la història.

Fig 37, Fig 38 i Fig 39. Presentació de la col·lecció Deliverance, Alexander Mcqueen, 2004
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3.1.5 Victor & rolf
Victor & rolf és una marca d'alta costura creada pels estilistes holandesos Viktor Horsting (1969) i

Rolf Snoeren (1969), amb seu a Amsterdam. La marca va ser creada l'any 1992 després que els seus

creadors forgessin una forta amistat a l'Acadèmia d'Art d'Arnhem, i des de fa més de vint anys

pretenen desafiar els conceptes preconcebuts de la moda, esborrant la divisió entre moda i art.

Viktor & Rolf han dissenyat tant col·leccions d'alta costura com de prêt-à-porter. El duet és conegut

pels seus dissenys avantguardistes, les desfilades teatrals i col·leccions de moda extravagants en les

quals combinen una gran quantitat d'estils i elements diferents, donant lloc a peces provocatives i

molt originals. Amb els que han aconseguit un gran reconeixement dins la indústria de la moda i l'alta

costura.

Cada col·lecció construeix un nou univers creatiu que trenca completament amb les regles i

estàndards de la indústria de la moda. Les seves desfilades han estat considerades verdaders

espectacles, capaços de transgredir la frontera entre moda i performance . A través dels seus21

espectacles, Viktor & Rolf intenten inundar la moda de fantasia, bellesa i màgia, creant un camí

perquè l'espectador s'endinsi en el seu somni.

"Per a nosaltres sempre es tracta d'escapar de la realitat, per la qual cosa, en aquest sentit, la roba

està destinada a mostrar bellesa i esperança. Perquè el cinisme, ja ho sabeu, ho mata tot"

Rolf Snoeren.

Tot i que totes les seves col·leccions són ben originals i fora del comú, algunes d'elles destaquen per

ser de les més extravagants, amb una gran dimensió artística, capaces de fulminar el límit entre art i

moda a través dels seus dissenys artístics i presentacions teatrals.

Probablement, una de les seves primeres col·leccions que va deixar marca dins la història de la moda

per la seva originalitat, va ser Russian Doll per a la temporada hivern-tardor de 1999 d'alta costura.

Per presentar aquesta col·lecció, els dissenyadors van vestir en directe a una model mentre girava

sobre una plataforma. La col·lecció de primavera estiu del 2010 de prêt-à-porter també va causar

molta sensació, a causa dels seus dissenys de tul extravagants tallats amb motoserra dibuixant

diverses formes, amb la qual volien fer referència a la crisi econòmica. "Amb la crisi de crèdit i tothom

que es retallava, vam decidir tallar vestits de boles de tul", va dir Snoeren.

Les tres següents col·leccions són un petit exemple dels últims treballs d’aquests dissenyadors, a

partir dels quals es pot observar clarament la influència artística i extravagància dels seus dissenys i

presentacions.

21 Representación artística sense dramatúrgia que cerca aportar una reflexió motivant el públic a qüestionar
algun aspecte sobre la política, la societat, les relacions personals o el seu concepte de vida, per exemple.
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3.1.5.1 Wearable Art
Una de les col·leccions que van causar més interès i impacte va ser "Wearable Art", presentada a

París durant la setmana de la moda de tardor-hivern del 2015. Aquesta col·lecció d'alta costura volia

transgredir el límit entre art i moda, barrejant els dos conceptes. Durant la presentació de la

col·lecció, els dissenyadors, en directe i davant dels espectadors, van convertir obres d'art en vestits

que les models van passejar per la passarel·la, i posteriorment van ser tornats a penjar a les parets

mostrant com la moda podia ser art, i l'art podia ser moda

"Un vestit es transforma en una obra d'art, de nou en un vestit i en una obra d'art. La poesia es

converteix en realitat, convertint-se en fantasia." Rolf Snoeren.

La presentació estava ambientada en un museu mitjançant una paret blanca, plena de quadres

inspirats en les obres d'art del segle d'or holandès. Durant la desfilada, les models entraven d'una en

una a la passarel·la vestides amb roba de color texà (representant la vestimenta dels pintors) i es

dirigien cap al centre de la passarel·la on hi havia els dos dissenyadors. Seguidament, despenjaven els

quadres de la paret i vestien a les models amb les obres d'art. A continuació, aquestes desfilaven per

la passarel·la amb els quadres posats com a faldilles o vestits, creant dissenys molt trencadors i

originals. Les obres que vestien les models eren cada vegada més elaborades, arribant a l'últim look

amb un quadre de naturalesa morta a l'estil holandès. En acabar, els dissenyadors tornaven a penjar

les peces a la paret.

Fig. 40, Fig, 41 i Fig 42. Dissenys de la col·lecció Wearable Art de Victor & Rolf, 2015
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3.1.5.2 The Performance of Sculptures
La seva següent col·lecció la van anomenar The Performance of Sculptures, i de la mateixa manera

que l'anterior, mantenia una forta relació amb l'art. La col·lecció de tardor hivern del 2016 és una de

les col·leccions més espectaculars i artístiques d'aquests dissenyadors, en la que van fer desfilar per

la passarel·la peces de vestir que semblaven verdaderes escultures. La col·lecció estava composta per

una sèrie de vestits blancs, adornats amb elements que

simbolitzaven diverses parts del rostre, els quals

sobresortien de la mateixa tela creant retrats cubistes.

Les peces anaven augmentant d'intensitat a mesura que

avançava la desfilada, tornant-se cada vegada més

elaborades i decorades amb elements més voluminosos,

donant lloc a grans estructures 3D que cobrien gairebé

tot el cos de les models. Els dissenys de la col·lecció feien

referència a les obres cubistes dels artistes Pablo Picasso

i Georges Braque, simbolitzant com les seves obres

cobraven volum passejant-se per la passarel·la.
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3.1.5.3 Change
L'últim treball dels dissenyadors, el van elaborar durant el temps de la pandèmia. A partir dels seus

dissenys volien representar els tres estats emocionals que una gran part de la població ha passat

durant el confinament. Per mostrar la col·lecció, van elaborar un curtmetratge titulat "change" narrat

com el telenotícies britànic dels anys cinquanta. Al llarg del vídeo van apareixent les diferents models

mostrant els dissenys, mentre una veu en off fa una descripció del look i explica el què aquest

simbolitza. Van dividir els seus dissenys en tres etapes que mostraven el recorregut emocional de les

persones durant la covid-19.

En la primera etapa representa l'ansietat, la por i la tristesa a partir de peces de color gris inspirades

en la roba d'estar per casa, i la depressió que provoca estar tancat durant tant temps.

En la segona etapa mostra la confusió i el protagonisme que adquireix el món digital com a únic mitjà

de relació amb l'exterior, mitjançant vestits roses plens d'emojis que representen diferents emocions.

En l'última etapa, el protagonisme l'adquireix l'amor i l'esperança, volent mostrar com podem lluitar

contra tot si estem units. Aquests sentiments són representats a partir de dissenys plens de cors.
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3.1.6. Iris Van Herper
Iris van Herper (1984) és una dissenyadora holandesa coneguda per idear peces que representen

una perfecta fusió entre l'artesania tradicional de l'alta costura, i la innovació tecnològica a partir de

l'experimentació amb nous materials i textures. Va estudiar a l'institute of the Arts Arnhem i

aconseguí una beca per treballar a l'estudi d'Alexander Mcqueen. El 2007 va crear la seva pròpia

marca llançant la seva primera col·lecció a la fashion week d'Amsterdam. L'any 2011, la dissenyadora

holandesa es va convertir en membre convidat de la Chambre Syndicale de la Haute Couture de París,

part de la Fédération française de la couture. Des de llavors, Van Herpen ha exposat contínuament

les seves noves col·leccions a la Fashion Week d'alta costura de París. L'obra de Van Herpen s'ha

inclòs al Metropolitan Museum of Art, al Victoria & Albert Museum, al Museu Cooper-Hewitt de

Nova York i al Palais de Tokyo a París.

Amb els seus dissenys, ha innovat a partir d'experimentar amb la utilització i creació de nous

materials i de noves tècniques de fabricació, com la impressió 3D de materials i talls làser, amb el que

s’ha guanyat el reconeixement i l’admiració. En veure que la tela com a material limitava la seva

creativitat, va sentir la necessitat de buscar i experimentar amb nous materials i tècniques de

fabricació. El treball d'aquesta dissenyadora va més enllà de la moda, acostant-se, en moltes

ocasions, més a l'art i l'escultura, que a la indústria de la moda. Les seves produccions han estat

exposades en museus com a escultures i han estat valorades com verdaderes obres d'art, que no

necessiten del suport corporal per ser mostrades.

Els professionals han descrit l'obra de Van Herpen com a interdisciplinària, ja que s'inspira en

professions alienes a la moda i a les arts, creant gran part del seu treball en col·laboració amb

professionals que exerceixen en camps de la ciència, la tecnologia i l'arquitectura, donant lloc a un

treball que ha estat considerat pels crítics, innovador i orgànic. Ella descriu el seu treball com artístic.

"Per mi la moda és una forma d'art molt propera a mi i al meu cos. Ho visc com l'expressió de la meva

identitat combinada amb el meu desig, el meu estat d'ànim i les meves referències culturals"

El seu treball manté una forta relació amb la naturalesa, el moviment del cos i la tecnologia,

introduint elements del passat i del futur per dur a terme obres esculturals, futuristes i al mateix

temps tradicionals.

Abans de dedicar-se al món de la moda, Iris Van Herper era ballarina, per tant, el ballet i el moviment

també tenen un paper molt important en les seves produccions. A l'haver experimentat ella mateixa

la simbiosi entre el seu cos, els moviments i la música, decideix aplicar-ho en els seus dissenys

buscant expressar la feminitat del cos de la dona, sense fer-la presa del disseny, creant una peça que

estigui en perfecta harmonia amb els moviments i el cos. D'altra banda, la naturalesa també juga un

paper fonamental en les seves obres i  col·leccions que tenen un enfocament biomimètic .22

22 Ciència que estudia a la natura com a font d'inspiració de tecnologies innovadores per resoldre aquells
problemes humans que la naturalesa ha resolt, a través de models de sistemes (mecànica) o processos
(química), o elements que imiten o s'inspiren en ella.
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“La natura és realment una gran part del meu treball. M'agrada crear les meves pròpies versions per

intentar traduir la lògica darrere d'un sistema que funciona perfectament "

Les següents col·leccions són només un petit exemple del treball d’aquesta dissenyadora on es pot

veure a partir dels seus espectaculars dissenys, el fort lligam entre la tecnologia, la moda, l’artesania,

la ciencia, la naturalesa i el moviment.

3.6.1 Ludi Nature
L’any 2018 amb la col·lecció Ludi Nature, Iris van Herpen va examinar els paisatges naturals i

artificials des de la vista aèria dels ocells per crear els seus dissenys. La inspiració la va trobar a través

de la investigació de les fotografies aèries de Thierry Bornier i Andy Yeung, entre d'altres.

"Vaig fer zoom per mirar la pell de la terra, intentant trobar les forces que hi havia darrere de les

formes. Des d'aquesta perspectiva, em vaig inspirar en els patrons del caos i l'ordre, la natura i la

civilització que es barregen amb híbrids infinits."

Seguint la inspiració original, Van Herpen va col·laborar amb l'artista holandès Peter Gentenaar,

conegut per capturar la "memòria orgànica" i el moviment en les seves escultures de cel·lulosa, que

va crear una instal·lació flotant per a la presentació de la col·lecció. "Ludi Naturae" és una col·lecció

que fusiona l'artificial amb l'orgànic combinant una paleta de colors naturals de verds, grocs, blaus i

morats difuminats amb colors de pell i negres. Per elaborar les 21 peces de la col·lecció, la

dissenyadora va utilitzar una sèrie de tècniques innovadores, com el "Follaje", un procés iniciat amb

la Universitat de Tecnologia de Delft.

Fig.49, Fig. 50 i Fig.51 Dissenys d’Iris Van Herpen per a la col·lecció Ludi Nature, fotos de Jean-Baptiste Mondino, 2018
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3.6.2 Hypnosis
L'any 2019, Iris Van Herpen va tornar a sorprendre amb la seva col·lecció

que va nomenar "Hypnosis".

Per aquesta col·lecció, la dissenyadora holandesa va inspirar-se en el

treball de l'artista nord-americà Anthony Howe. Els dissenys d'aquesta

col·lecció van girar al voltant de l'escultura cinètica "Omniverse" d'aquest

artista, que explora la relació amb la natura expressant un cicle de vida

universal a través del moviment de contracció i expansió. Aquesta

escultura va estar present a la desfilada formant un portal pel qual les

models entraven a la passarel·la, mostrant les 19 peces de la col·lecció

elaborades amb molta precisió i dedicació, utilitzant diverses tècniques

innovadores i artesanals com la impressió 3D, tinta japonesa sobre seda,

tall làser o l'antiga tècnica de moiré de seda. Una de les peces clau de la

col·lecció és el vestit final "infinity". Aquesta peça produeix el seu propi

moviment a partir d'un mecanisme finament equilibrat, format per un

esquelet d'alumini i acer inoxidable, amb una delicada capa de plomes en vol cíclic que gira entorn

del seu propi centre.

"Hypnosis reflecteix la bellesa i la complexitat del nostre entorn, explorant els patrons i estructures

del seu paisatge fràgil. És una visualització hipnòtica del tapís de la natura, els cicles simbiòtics de la

nostra biosfera que entrellacen l'aire, la terra i els oceans. També reflecteix la dissecció continuada

dels ritmes de la vida i ressona amb la fragilitat d’aquests mons entrellaçats. ”- Iris van Herpen

Fig 53, Fig. 54 i Fig 55 Dissenys d’Iris Van Herpen per a la col·lecció Hypnosis, Molly S Lowe, 2019
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3.1.6.3 Sensory Seas
L'última col·lecció nomenada Sensory Seas per a la temporada de primavera estiu d'aquest 2020, la

dissenyadora es va inspirar en els processos sensorials que es produeixen en el cos humà reflectit en

l'ecosistema marí, a través d'explorar les formes de les ramificacions de les dendrites i els23

hidrozous, un tipus de meduses.

Els primers fils d'inspiració van venir del neuroanatomista espanyol Ramón y Cajal, un científic que va

realitzar un treball on va explorar el sistema nerviós central en detalls microscòpics, documentant les

seves troballes amb dibuixos anatòmics, que es consideren entre les grans il·lustracions científiques

del món. Una altra inspiració es va originar en la immersió a les profunditats, observant els

hidrozous, una classe d'organismes naturals del mar ramificats que creen "teixits vius".

Les 21 peces que conformen la col·lecció van ser elaborades a partir de tècniques artesanals

combinades amb impressió digital, 3D i talls làser, utilitzant materials com silicona, seda o vidre. Cada

peça va ser confeccionada a partir de molta investigació i hores de treball artesanal.

Fig 53, Fig. 54 i Fig 55 Dissenys d’Iris Van Herpen per a la col·lecció Sensory Seas,David Uzochukwu, 2020

Aquestes col·leccions són un petit exemple del treball innovador i experimental d’Iris Van Herpen,

que al llarg de la seva carrera profesional mai ha deixat de sorprendre, creant grans dissenys

esculturals, utilitzant nous materials i mètodes de fabricació, desafiant els límits de la moda

convencional i l’alta costura.

23 receptors dels impulsos nerviosos de les neurones
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3.2 Síntesi de la relació entre l’art i la moda durant el
segle XX i XXI
A partir de l'estudi i recerca sobre aquests sis dissenyadors s'ha mostrat com de maneres ben

diverses, han unit el món de l'art i la moda. Durant el segle XX, l'art va esdevenir la principal font

d'inspiració dels tres primers dissenyadors, convertint-lo cadascú a la seva manera, en una part

fonamental de la seva marca i dissenys. En canvi, a partir de finals del segle XX i principi del XXI, la

relació que manté el treball dels tres últims dissenyadors amb l'art, és ben diferent. A diferència dels

tres primers, en què dins de les seves produccions es pot observar una clara influència artística,

Alexander Mcqueen, Iris Van Herpen i Víctor & Rolf s'aproximen a l'art mesclant la moda amb

diferents disciplines artístiques com el teatre, la dansa, la pintura, l'escultura... convertint la seva

moda en interdisciplinària. Tanmateix, es pot observar la modernitat sobre el seu treball que sempre

busca la innovació i experimentació de noves tècniques, materials, elements i textures per donar lloc

a obres molt especials.

Paul Poiret va ser una de les primeres figures a introduir l'art en la moda de manera conscient i

intencionada. Gràcies a les relacions amistoses que mantenia amb diversos artistes i professionals del

món de l'art, va incloure'l dins la seva moda, involucrant els artistes en parts importants del seu

treball com la difusió i la publicitat. D'altra banda, inspirat per diversos moviments artístics i els seus

artistes, va elaborar dissenys trencadors i revolucionaris per l'època. Podríem dir que Paul Poiret va

iniciar aquest camí de relació entre art i moda, a partir del qual al llarg del següent segle els seus

successors van experimentar i aprofundir.

Elsa Schiaparelli va ser la que va agafar el relleu de Poiret i seguint el camí que el seu predecessor

havia iniciat, va traslladar-lo a un altre nivell aprofundint en aquesta relació. Aquesta dissenyadora va

utilitzar la moda com un mitjà d'expressió i creació lliure, de la mateixa manera que ho feien els

artistes avantguardistes de l'època, però mitjançant suports diferents. Per crear una gran part de la

seva moda, va unir les forces amb tot un seguit de ments creatives, donant lloc a una vestimenta

original, plena d'enginy i ironia. Va col·laborar en múltiples ocasions amb els artistes més brillants de

l'època, creant peces de vestir que al mateix temps eren obres avantguardistes, tant podien

passejar-se pel carrer, com  ser exposades en museus.

Yves Saint Laurent també va tenir la seva particular manera d'introduir l'art en la moda. A diferència

dels altres dos que trobaven la seva inspiració en l'art, i col·laboraven en moltes ocasions amb els

artistes per crear les seves obres, aquest dissenyador, va optar per plasmar les obres d'art dels

artistes que més admirava, sobre els seus dissenys. D'aquesta manera, transformava obres

pictòriques en l'estampat o dibuix de les peces de vestir que ell dissenyava, amb l'objectiu

d'homenatjar als pintors i les obres d'art. Tanmateix, aquest dissenyador va apostar pel Prêt-à-porter

envers els anteriors, que únicament dissenyaven alta costura, un fet que va permetre acostar les

dues disciplines a les persones del carrer, vestint-se amb obres d'art de grans pintors.

Alexander Mcqueen va traslladar la moda a un altre nivell, convertint les seves produccions en grans

obres plenes de sentiment i emoció. A diferència dels anteriors, el treball de Mcqueen no únicament

s'inspirava amb l'art o sorgia de la col·laboració amb artistes, sinó que la seva pròpia manera de crear

era molt semblant a la dels artistes, utilitzant la moda com a mitjà d'expressió i comunicació.
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L'objectiu primordial d'aquest dissenyador era impactar sobre el públic, de manera que per mostrar

les seves creacions elaborava grans espectacles plens d'emoció i dramatisme, convertint les seves

desfilades en exorbitants performances. Tanmateix, els seus dissenys eren peces molt elaborades i

excèntriques, que fabricava utilitzant materials i elements poc convencionals dins l'àmbit del disseny

de moda.

Víctor & Rolf són dos dissenyadors que utilitzen la seva desbordant imaginació i extravagància, per

mostrar la seva pròpia visió de la moda, l'art, el món i la societat en general. Els seus dissenys

singulars plens de creativitat, són el mitjà que utilitzen per expressar el seu punt de vista i presentar

la moda com una disciplina artística. Igual que Mcqueen, aquesta parella converteix les tradicionals

passarel·les en grans performances, per transmetre el significat de les col·leccions i transportar a

l'espectador dins el seu món fantàstic, inundant la moda de fantasia i desdibuixant el límit que

separa la moda de l'art.

Iris Van Herpen transgredeix el límit de la moda a partir dels seus dissenys innovadors, sorgits de la

combinació entre moda, tecnologia, ciència i arquitectura. Les peces de la dissenyadora estan

elaborades a partir de nous materials i tècniques que permeten convertir peces de vestir en grans

escultures. El seu treball ha estat considerat interdisciplinari, necessita de l'aportació de disciplines

alienes a la moda per elaborar les seves obres, que representen una perfecta fusió entre modernitat i

tradició.

Per un costat Paul Poriet amb la seva decisió, Elsa Schiaparelli amb la seva creativitat, Yves Saint

Laurent amb la seva admiració per l'art, Alexander Mcaqueen i el seu dramatisme, Viktor and Rolf

amb la seva fantasia i imaginació i Iris Van Herpen amb la innovació i experimentació, han aportat el

seu granet de sorra dins el món de la moda i l'art, difuminant el límit que separa les dues disciplines.
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4. ENQUESTA A PROFESSIONALS
Per desenvolupar la part pràctica de la recerca, he decidit elaborar una enquesta destinada a ser

contestada per professionals del sector de l'art o de la moda. L'enquesta està composta per una sèrie

de preguntes per intentar determinar la relació que s'estableix entre l'art i la moda, obtenir

definicions dels conceptes, així com determinar si la moda és art, des del punt de vista de les

persones que dediquen el seu dia a dia a una de les dues disciplines. Els resultats restants em

serviran per elaborar unes conclusions més significatives del treball, i per endinsar-me al món de l'art

i la moda observant la visió dels professionals sobre el seu camp de treball, i tanmateix, al d'un sector

aliè a ells, per esbrinar, si el punt de vista dels dos costats coincideixen, o si pel contrari, difereixen.

En general, l'enquesta està construïda perquè cadascú pugui expressar la seva visió sobre el tema

tractat. L'enquesta ha estat elaborada amb la idea de contactar amb professionals dels sectors de

diverses professions, i obtenir informació de primera mà d'aquelles persones més expertes sobre el

tema. D'altra banda, l’enquesta incorpora preguntes més personals relacionades amb la feina i la

inspiració de cadascú. Per aquest motiu considero que realitza una funció semblant a les entrevistes24

, però s'utilitza un format diferent que permet establir contacte amb un número més gran de

persones.

4.1 L’enquesta
L'enquesta està composta per preguntes bastant variades que admeten un gran rang de respostes,

perquè els qui la contesten puguin argumentar i explicar el seu punt de vista. A l'estar destinada a

professionals, l'enquesta no és anònima, per tant, tinc constància de les respostes de cadascú i puc

establir comparacions entre el sector, al qual treballen, i els resultats. A l'enquesta hi ha tot una sèrie

de preguntes en les que demano que valorin unes imatges sobre dissenys i desfilades, treballats a la

part teòrica, segons si consideren que les creacions són art, moda, o art i moda.

4.2 Anàlisi i resultats de l’enquesta
L'enquesta l'han contestat un total de 26 persones, un nombre superior del que en un principi

m'havia imaginat, tenint en compte que m'interessava, únicament, obtenir respostes de

professionals del sector. D'altra banda, m'ha sorprès gratament que l’hagin contestat grans figures

reconegudes dins el món de l'art i la moda, a partir dels quals vaig contactar via correu electrònic, i

per tant no mantenia cap vincle directe.

L'enquesta consta de diverses preguntes, algunes on es demana marcar una casella, i a d'altres

escriure una resposta. Per comentar els resultats d'aquestes últimes, he resumit el sentit general de

les respostes més semblants.

Inicialment, abans de contestar l'enquesta, demanava els participants que escrivissin el seu nom i

cognom o nom artístic. A partir d'aquesta informació puc saber perfectament qui ha contestat

l'enquesta, però per privacitat no exposaré els noms.

24 Els resultats obtinguts revelen que no es crea distinció entre les respostes segons el sector al qual treballen
els entrevistats. He obtingut un gran rang de respostes amb opinions completament diferents,
independentment de l’àmbit en qual treballen. Puc concloure, que l’opinió donada és subjectiva, segons
l’individu i no la professió.
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Tot seguit demanava que m'escrivissin la seva professió. Com ha resultat he obtingut una gran

varietat de professions relacionades d'alguna manera amb els sectors de l'art i la moda, com són:

dissenyadors, escultors, artistes plàstics, enginyers tèxtils, actors, estilistes, pintors, docents,

audiovisuals, algun director d'agències de models i contacontes.

Pregunta 1: A quin sector et dediques?

En aquesta pregunta s'havia de marcar una de les dues caselles corresponents a art o moda. El

resultat obtingut ha estat que el 57,7% dels enquestats es dediquen a la moda, mentre que

únicament el 42,3% a l'art. Aquest resultat m'ha sorprès gratament, ja que inicialment temia no

poder contactar amb suficients professionals del sector de la moda. Penso que és un resultat bo, ja

que vol dir que l'enquesta ha estat contestada per un nombre semblant de professionals dels dos

àmbits i per tant els resultats obtinguts són més precisos.
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Pregunta 2: Com definiries la moda?

La resposta d'aquesta pregunta era oberta, així cadascú podia respondre lliurement. Algunes

contestes donen a entendre que consideren la moda una activitat artística i expressiva més, mentre

que d'altres diuen que solament és una indústria dedicada a crear peces de vestir. Per poder

comentar el sentit general de les diferents respostes, he agrupat les principals idees en dos grups

segons la seva similitud.

He obtingut tot un seguit de respostes que deixen a entendre que consideren la moda un mitjà

d'expressió, creativitat i creació de bellesa a partir del qual cadascú pot expressar-se, mostrant-se a si

mateix. La moda és tot, sorgeix inspirada per tot allò que ens envolta i en ella també es reflecteix

l'entorn, és capaç de crear estil a partir dels elements del medi. D'aquesta manera, la moda també és

el mitjà de comunicació més immediat de les persones, que pot provocar també, l'estereotipació dels

individus.

D'altra banda, hi ha hagut un gran volum de persones que han definit la moda en el sentit més

estricte de la paraula, expressant que la moda es tracta d'un fenomen social i temporal pel qual es

repeteixen unes tendències, costums o vestimenta per un nombrós grup de gent en un període de

temps determinat, esdevenint una estètica vinculada a un grup social que reflecteix la voluntat de

canvi. Es tracta d'una expressió social constantment canviant i dominada pel gust de la majoria, que

necessita un consumidor concret. És també l'espurna que ha provocat l'evolució de la vestimenta de

l'home i el negoci dels gustos dedicat a l'elaboració de peces de vestir de diferents estils per cobrir

les necessitats tant físiques, com estètiques de la població. Les modes estan prefabricades per les

indústries de la indumentària, que amb la seva curta durada busquen constantment la renovació dels

armaris de les persones que volen estar al dia.
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Pregunta 3: Com definiries l’art?

Igual que en l'anterior, les respostes de la pregunta permeten la lliure expressió, pel que lògicament

he obtingut un gran nombre de respostes molt variades i diferents entre si. Tot haver-hi una gran

varietat, gairebé totes les respostes coincidien en almenys un punt, en considerar l'art un mitjà

d'expressió. Alguns dels enquestats han definit l'art com l'expressió dels sentiments i les emocions de

l'artista, de manera estètica o mitjançant l'impacte visual, esdevenint l'expressió més essencial

humana. A través de l'art, l'artista mostra la seva visió sobre les coses i el món en general. És l'acte

que utilitza l'home per comunicar-se i expressar-se a través de diferents materials i mitjans sense una

finalitat pràctica, però que sorgeix d'una necessitat creativa. D'altres també diuen que l'art és

creativitat, l'emoció davant la vida, la bellesa per admirar o la forma d'expressió de l'ànima humana.

Les creacions artístiques tenen la capacitat de despertar els sentiments de l'espectador utilitzant

algun dels sentits.

Pregunta 4: Quin grau de relació creus que s’estableix entre l’art i la moda?

Aquesta pregunta donava tres possibles respostes de les quals els participants només podien

escollir-ne una: alt, mig o baix.

El 50% de les respostes ha estat mig, mentre que el 38,5% ha respost alt i l'11,5% restant ha

contestat baix.

A partir d'aquests resultats es pot concloure que la moda i l'art mantenen una relació relativament

propera per a la majoria dels participants a l'enquesta, tot i que també, hi ha un petit percentatge

que opina que mantenen poca relació.
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Pregunta 5: D’aquestes funcions que actualment se li atribueixen a l’art, quines creus que també es

poden atribuir a la moda?

Tal com es pot veure a partir del gràfic, presentava un seguit de funcions atribuides a l’art, de les

quals els participants havien de marcar una o més caselles.

Les respostes més votades han estat funció estètica i comunicativa amb 25 vots, tot seguit podem

trobar la funció expressiva amb 20 vots, després destaquen la funció decorativa amb 17 vots i la

simbòlica amb 16 vots, a continuació trobem la funció educativa i simbòlica amb 10 vots i per últim

altres sense especificació. La resposta cap, no ha estat marcada per ningú.

D’aquí podem extreure’n que hi ha un conjunt de funcions de l’art, que segons els entrevistats,

també es poden atribuir a la moda, especialment la funció expressiva, l’estètica i la comunicativa.

Pregunta 6: valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

A partir de les següents preguntes demanava als enquestats que valoressin unes imatges i un vídeo

segons si consideraven que allò que es mostrava era art, moda o ambdós. Les imatges escollides fan

referència a la part teòrica del treball, ja que són dissenys, elements o espectacles dels dissenyadors

analitzats anteriorment. L'objectiu d'aquesta pregunta era poder determinar si els exemples

treballats a la part teòrica del treball per mostrar la relació entre l'art i la moda, s'aproximen més a

l'art, la moda o són ambdues coses.
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- Pregunta 6.1: Valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

Informació aportada: Il·lustració de Paul Iribe publicada al 1908 al llibre il·lustrat dels dissenys de Paul

Poiret “Les robes de Paul Poiret”.

Com es pot observar a partir del següent el gràfic, la majoria de les respostes han estat art i moda

amb el 76,9% dels vots, tot seguit destaca les respostes per a moda amb el 15,4% i per últim art amb

el 7,7% restant.
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- Pregunta 6.2: Valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

Informació aportada: Lobster Dress (Vestit llagosta) Creat al 1937 per Elsa Schiaparelli en

col·laboració amb Salvador Dalí inspirat amb el telèfon llagosta d’aquest últim.

De la mateixa manera que en l’anterior pregunta, la resposta més votada amb diferència ha estat art i

moda amb el 69,2% dels vots, seguit de moda amb el 19,2% dels vots i per últim art amb l’11,5% .
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- Pregunta 6.3: Valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

Informació aportada: Shoe hat (barret sabata) creat al 1937 per Elsa Schiaparelli juntament amb

Salvador Dalí.

Per aquesta pregunta la gran majoria dels participants han escollit l’opició “art i moda” representant

el 80,8% de les respostes totals. En segon lloc amb el 15,7% dels vots trobem moda i per útil art amb

un únic vot que representa el 3,8%.
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- Pregunta 6.4 Valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

informació aportada: Vestit Mondrian de la col·lecció del 1965 de Yves Saint Laurent inspirat en la

pintura “Composició II, en vermell, blau i groc” de Piet Mondrian

De la mateixa manera que en les anteriors preguntes, la majoria del enquestats han marcat art i

moda representat el 76,9% deixant en segona posició a l’opció “ moda amb el 19,2% i en últim lloc,

art amb únicament el 3,8%
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- Pregunta 6.5 valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

informació aportada: Presentació col·lecció primavera estiu 1999 d’Alexander Mcqueen. Al final de la

desfilada apareix una model amb un vestit blanc que es situa sobre una plataforma giratoria en mig

de dos braços robòtics, que llencen pintura sobre el vestit mentre ella gira. El vestit resultant és el NO.

13

Tal com es pot observar en el gràfic la resposta que ha obtingut més vots ha estat art i moda amb

65,4%, seguit de moda amb el 29,9% i de art amb el 7,7% restant.
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- Pregunta 6.6  valora segons art, moda, o art i moda el següent video

https://www.youtube.com/watch?v=3zh1EKdHh4c

informació aportada: Presentació col·lecció primavera estiu 2004 Alexander Mcqueen composta per

un espectacle de ball de principi a fi recreant  la película “Balleu, balleu, maleïts” de Sydney pollack

A diferència de les anteriors preguntes, en aquesta no hi ha hagut ni una sola resposta per a art,

mentre que el 75% ha escollit “art i moda” i el 25% “moda”. També s’ha de dir que aquesta pregunta

no ha estat contestada per tots els participants de l’enquesta, de manera que en lloc d’obtenir 26

respostes només n’he obtingut 24. Aquest fet podria ser degut a què alguns enquestats han tingut

problemes per visualitzar el vídeo.
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- Pregunta 6.7 Valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

informació aportada: Vestit del Zara, una cadena de botigues de moda que pertany al grup Inditex.

Les respostes d’aquesta pregunta han estat molt diferents a les de les anteriors preguntes, ja que el

tant per cent més elevat de vots a estat per “moda” amb el 65,4%.

Seguit per “art i moda” amb el 30,8%.

El 3,8%  restant l’ha obtingut “art” amb únicament, 1 vot.

A diferència de les anteriors, aquesta imatge no ha estat analitzada, ni esmentada a la part teòrica

del treball. Va ser escollida amb l’objectiu de determinar si la moda més corrent que veiem al nostre

dia a dia, formada per peces elaborades industrialment, també pot ser art. Clarament el resultat

indica que moltes persones que en les anteriors preguntes consideraven les imatges mostrades tant

art com moda, en aquesta únicament li atribueixen el concepte de moda.
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- Pregunta 6.8  Valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

informació aportada: Vestit "Infinity" de la col·lecció "Hypnosis" de 2015 de la dissenyadora Iris Van

Herpen elaborat conjuntament amb l'escultor Anthony Howe. El vestit porta una escultura cinètica

incorporada formada per un esquelet d'alumini i acer inoxidable amb una delicada capa de plomes

en vol cíclic que gira entorn del seu propi centre.

Tal com es pot observar visualment al gràfic, la majoria dels participants de l’enquesta han escollit

“art i moda” representant el 69,2% dels vots, tot seguit de “moda” amb el 23,1% i “art” amb el 7,7%.
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- Pregunta 6.9 :Valora segons art, moda, o art i moda les següents imatges

informació aportada: Vestit final de la col·lecció "Wearable art" tardor hivern de 2015 de Viktor &

Rolf. Durant la presentació els dissenyadors van vestir en directe a les models amb obres d'art

inspirades amb pintures del segle d'or holandès, que hi havia penjades a la paret. Al final de la

desfilada els dissenyadors van tornar a penjar les obres a la paret.

De la mateixa manera que en la gran majoria de les preguntes anteriors, en primer lloc trobem

l’opció “art i moda” amb el 60%, en segon lloc “moda” amb el 28% i per últim “art” amb 12%. La

diferència respecte a les anteriors l’observem a partir de les respostes d’art, ja que el percentatge és

relativament més elevat que en la resta de preguntes.
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Pregunta 7: Quin penses que és el límit entre el que és art i el que no ho és?

Les respostes per aquesta pregunta eren obertes de manera que per poder analitzar-les millor, he

resumit les idees principals que han sorgit. En general, respecte a aquesta pregunta s'han creat dues

grans opinions.

En primer lloc, hi ha hagut tot un seguit de professionals que han exposat que l'art no té límit,

qualsevol cosa pot ser art si vol expressar i transmetre alguna cosa.

D'altra banda, un gran nombre de respostes defensaven que el límit de l'art és subjectiu i diferent per

a cada persona, perquè una obra sigui art, hi ha d’haver una connexió entre l’obra i l’espectador, de

manera que el límit el crea la percepció de cadascú. L'art ha de tenir la capacitat de transmetre

l'emoció i l'ànima de l'artista.

D'altres diuen que el límit de l'art és la intenció, el respecte cap a la societat, l'extravagància,

l'originalitat o la manca de funcionalitat pràctica.

Pregunta 7 : Creus que la moda és art?

Probablement aquesta és una de les preguntes més rellevants de l’enquesta, ja que em permet

conèixer l’opinió dels professionals del sector sobre una de les principals qüestions del treball i

extreure unes conclusions. Donava tres possibles respostes de les quals només n’havien d’escollir

una: Si, No, en algunes ocasions. Tal com es pot veure en el gràfic, la resposta amb més vots ha estat

“en algunes ocasions” amb un 61,5 %, en segon lloc trobem el “Sí” amb el 26,9% i per últim el “No”

amb  l’11,5% restant.

Pregunta 8: Perquè?

Aquesta pregunta era una continuació de l'anterior que a partir d'una resposta oberta volia conèixer

les diferents argumentacions. Aquesta qüestió m'interessava especialment per comprendre millor el

punt de vista de cadascú.

Les persones que a l'anterior pregunta han contestat "No" han augmentat que tot i que pot

inspirar-se en l'art, la moda no ho és perquè està controlada per interessos molt poderosos i porta

tota una empresa al darrere que viu dels seus productes, a diferència de l'art, la moda està destinada

a vendre. Tanmateix, quan la moda està produïda en gran escala en una fàbrica, perd l'element que

podria ser artístic. També diuen que la moda vol encotillar la bellesa dins un cànon específic mentre

que el treball artístic té altres intencions.
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D'altra banda, els professionals que han contestat "en algunes ocasions" han argumentat que la

moda també pot ser un canal d'expressió de l'art sempre que hi hagi creació, originalitat, innovació i

creativitat. Tot i que la moda té un ús pràctic que el converteix en un bé de consum i l'allunya de l'art,

pot convertir-se en artística si transcendeix la seva pròpia essència. Quan els dissenyadors porten la

creativitat a l'extrem a través del procés de creació, les textures, el disseny, les formes, els colors,

l'estructura, etc i tenen la capacitat d'emocionar amb les seves peces, és quan verdaderament fan art

amb la moda.

També diuen que són dos sectors que estan molt relacionats i cada peça original porta una idea al

darrere a partir de la qual els seus creadors no deixen d'expressar el que senten.

Pel que fa als que han respost "si", diuen que tot i ser un suport diferent permet creativitat,

originalitat, critica, invenció i expressió igual que l'art. Des dels seus inicis la moda ha anat lligada a

l'art. L'art és una manera que té l'artista de comunicar-se i d'expressar els seus sentiments. Un

dissenyador de moda és un artista en potència, necessita ser creatiu, necessita estar motivat,

necessita sensibilitat... exactament igual que un artista, encara que la tècnica no sigui la mateixa, el

procés creatiu sí. Tot art porta esforç, exploració, pensament, estudi i imaginació, de manera que per

crear una col·lecció s'ha de ser un artista.

Pregunta 9: Què vols transmetre a partir de la teva feina?

Aquesta pregunta era per conèixer més sobre les persones que contestaven l'enquesta i endinsar-me

en la seva feina a través d'allò que volen expressar amb la seva activitat. Com és lògic, les respostes

han estat immensament variades i diferents i per tant es fa bastant difícil resumir els missatges

principals.

Entre el gran nombre de contestes diferents n'hi ha que el que volen és que (el receptor del seu

treball) cadascú connecti amb les seves emocions i d'altres que els importa ben poc el públic, ja que

les seves creacions tenen l'objectiu d'alliberar-se i gaudir durant el procés de creació.

Alguns busquen la bellesa, comoditat, qualitat, originalitat, connectar amb l'espectador, transmetre

optimisme o ensenyar, mentre d'altres volen expressar veritats, emocions, coneixement, la mateixa

experiència i la pròpia visió del món. Volen transmetre l'amor a la vida, les emocions per

reconèixer-les, els sentiments que conformen l'essència humana, la saviesa popular, la riquesa del

llenguatge, la positivitat dels canvis…

Pregunta 10: On trobes la inspiració per allò que fas?

De la mateixa manera que en l'anterior, aquesta també és una pregunta molt personal i ben diferent

per a tothom. Els enquestats troben la inspiració en la natura, observant museus i artistes, en els

somnis, el dia a dia, en la pròpia experimentació, en l'entorn, en les persones, en llibres, pel·lícules,

exposicions, la mateixa feina, experiències viscudes, la vida o en qualsevol cosa, la inspiració pot

sortir de qualsevol lloc, només cal observar i tenir curiositat.
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5. CREACIÓ ARTÍSTICA
Des del primer moment que em vaig plantejar la temàtica del treball de recerca, tenia molt clar que

volia elaborar una part pràctica on pogués involucrar la meva creativitat, i em permetés

experimentar manualment, creant alguna cosa i gaudint amb el procés de creació. Quan ja vaig tenir

escollit el tema, estava convençuda que la part pràctica havia de ser el suport pel qual jo pogués

expressar la meva visió sobre la moda i l'art, i el fort lligam que existeix entre les dues disciplines,

però no sabia què volia fer exactament. A mesura que anaven passant els dies, el meu estrès i

l’angoixa anaven creixent per moments. Em passava els dies buscant inspiració per internet i

demanant idees a les persones del meu voltant, però res del que veia o em proposaven m'acabava

de convèncer. Va arribar el dia en què la meva mare, cansada de veure'm preocupada, em va dir que

comencés a crear alguna cosa, qualsevol, i deixés volar la meva imaginació, ja que com deia Picasso:

"La inspiració ve treballant". Aquell mateix dia, vaig agafar una llibreta i un llapis i em vaig posar a

dibuixar a la terrassa de casa, i sense saber com, a poc a poc, van anar sorgint petites idees. Durant

els següents dies les vaig anar madurant, especialment quan sortia a caminar. En aquest moment em

vaig adonar que estar en moviment a l'exterior, m'inspirava i m'ajudava a desenvolupar la creativitat.

Sense saber com, la inspiració va anar arribant lentament, fins que un dia em vaig adonar que les

petites idees s'havien anat organitzant, per donar lloc a un projecte a partir del qual, realment, podia

transmetre allò que volia.

Aquesta creació consisteix a elaborar peces de moda que al mateix temps puguin ser obres d'art. Per

fer-ho vaig estampar dues teles, com un pintor faria amb els seus quadres, tractant les robes com a

suport de les obres d'art. Seguidament, he transformat aquestes teles en un seguit de peces de vestir

subjectades amb elements mòbils, pel que una mateixa tela es pot convertir en múltiples vestits

adaptant-se a tots els cossos i situacions. L'objectiu de les robes és deixar anar la imaginació de

cadascú perquè tothom pugui experimentar creant la seva pròpia roba, i al mateix temps mostrar

com una sola tela pot tenir múltiples funcions, i per tant, segons l'ocasió i el moment pot

transformar-se en peces ben diferents. Tot seguit, aquestes teles les he col·locat dins d'un marc

formant un quadre amb relleu.

Amb aquesta creació, he volgut barrejar els dos conceptes mostrant com unes teles poden

transformar-se en moda i art segons la utilitat que se'ls hi doni i com es presentin. Tanmateix, a partir

d'aquesta creació vull incentivar la reflexió sobre els conceptes i la moda com un canal expressiu de

l'art.
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5.1 Procés de creació.
El procés de creació va ser realment llarg i continu, les idees van anar sorgint lentament a mesura

que anava avançant i creant. Des del moment en què va aparèixer la primera idea fins al final del

projecte, han passat mesos. Tot el procés de creació l'he anat documentant amb imatges i vídeos que

resumeixen les parts principals del procés d'elaboració.

5. 1.1 Moodboard
Una de les parts fonamentals de la creació, és la inspiració. En aquest cas, la inspiració per elaborar

els estampats de les teles va sorgir de la natura. Em vaig fixar en paisatges, elements, colors i

textures del meu voltant, observant la part estètica de les coses, i pensant com podia transformar les

sensacions que em transmetien, a les robes.

Per resumir i mostrar la meva font d'inspiració de manera estètica i creativa, he creat un mur

d'inspiració, o moodboard, amb fotografies que jo mateixa he fet, i que d'alguna manera vull

representar a l'estampat de les teles. Per cada tela he elaborat un moodboard diferent, on també es

mostren les cartes de colors, textures i conceptes que he volgut aconseguir amb el tenyit.

- Moodboard de la primera tela

Com ja es pot veure en el moodboard, per aquesta

primera tela em vaig inspirar en el moviment i

contrast de la naturalesa, a partir de paisatges i

elements que sempre m’han cridat l'atenció per la

seva bellesa i elegància. Els colors que identifiquen la

inspiració per la tela són els blaus i blancs a partir

d'elements d’aquests colors com el cel, el mar o les

muntanyes nevades.
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- Moodboard segona tela

La inspiració per la segona tela va sorgir principalment del

cel i els núvols al moment de la sortida i la posta de sol.

L’objectiu del tenyit d’aquesta segona tela era transmetre

calma a partir de colors pastels rosats, tal com ho fan els

núvols i la llum en els moments del dia que el sol està

més baix.

5.1.2 Elaboració
L'elaboració va ser un procés llarg que va necessitar moltes proves i investigació prèvia, per poder

aconseguir l'efecte desitjat amb l'estampat de les teles. Inicialment vaig haver d'investigar sobre

tècniques de tintar, productes i teixits per tenir tota la informació necessària, i escollir la millor opció

per tenyir la tela. Tot seguit, ja em vaig dedicar a buscar on podia trobar tot el que necessitava i

comprar els productes i les teles per elaborar aquest projecte. Quan ja disposava de gairebé tot el

material, va arribar el moment de tallar les teles i fer les vores per deixar-les a punt per tenyir.

Prèviament al tintat de les teles definitives, vaig experimentar realitzant diverses proves amb

tècniques diferents per observar quins resultats obtenia, i poder escollit el que millor s'adaptava a les

meves necessitats. Quan ja vaig haver tenyit les teles definitives va arribar el moment de jugar i

investigar les diferents maneres de col·locar la roba per crear peces de vestir sense haver de cosir.

Per convertir el que en un principi era moda en una obra artística, vaig col·locar les robes creant

formes diverses dins un marc de fusta, transformant una peça de vestir en un element ornamental.

Tot el procés l'he documentat amb fotografies i vídeos, amb els quals finalment he creat un muntatge

que resumeix de manera visual i estètica, l'elaboració del projecte.
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Pas 1: Cercar informació i aconseguir els materials necessaris.
Prèviament a estampar les teles vaig investigar sobre les tècniques de tenyit, els tints existents i les

menes de teixits per tenir tota la informació necessària i escollir la millor opció per aconseguir el

resultat que tenia en ment. Després de molta cerca vaig escollir utilitzar l'anilina, un compost orgànic

a partir del qual es fabriquen tints sintètics. Aquests tints es poden utilitzar de maneres molt diverses

aconseguint efectes molt variats, pel que vaig pensar que seria una bona opció. La particularitat

d'aquests productes, és que només serveix per tenyir teles d'origen natural, pel que vaig haver de

cercar una tela feta amb materials naturals que complís amb les característiques que volia. Finalment

vaig escollir la viscosa, 100% d'origen natural molt fina, lleugera i amb caient.

Quan ja tenia clar tot el que necessitava, vaig anar a comprar els tints, anilines en pols de dos colors,

una de blau marí i l'altre d'un color rosat, i quatre metres de tela.

Pas 2: tallar les teles i fer les vores
Tot seguit, abans de tallar les teles en diversos trossos, vaig haver

de pensar molt bé de quines mides volia fer les peces.

Inicialment, vaig determinar que el millor seria tallar la tela

formant dues peces, una de 2 X 1 metre i l'altre d'1 X 0,5 metres.

El tros restant vaig pensar que l'utilitzaria per fer algunes proves

de tenyits, i si em sobrava tela, l'utilitzaria com a complement

d'alguns vestits. Tot seguit vaig fer les vores de les teles per evitar

que es desfilessin. Com que mai havia cosit a màquina, la meva

àvia me'n va ensenyar i em va ajudar a fer les vores.

Pas 3: realitzar proves i tenyir les teles definitives

Prèviament a tenyir les teles definitives, vaig dedicar molt

d’esforç a fer proves i a experimentar utilitzant tècniques

diferents, per descobrir com obtenir els millors resultats.

Després d’experimentar amb els tints, les tècniques i

diferents teles (ja que no disposava de viscosa suficient

per a totes les proves) vaig escollir dos mètodes diferents

de tintat, un per cada tela.

Per a la primera roba, com que volia aconseguir un efecte

de moviment i contrast entre colors clars i foscos, vaig

utilitzar una tècnica de tintat en fred. Per tenyir-la, la vaig

col·locar sobre una superficie inclinada fent petits doblecs, creant arrugues verticals. Tot seguit, vaig

cobrir tota la superfície de la roba amb glaçons i per sobre vaig escampar de manera desigual la pols

d’anilina. D’aquesta manera, a mesura que s’anava desfent el gel, l’aigua tenyida per l’anilina anava

lliscant sobre la tela i creant l’efecte d’aigües.
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Fig. 60, Fig 61, Fig 61. Procés de tenyit en fred amb anilina en pols

Per a la segona tela vaig utilitzar una tècnica molt diferent a l’anterior. Per aquest tenyit, en lloc

d’utilitzar l’anilia directament en pols, la vaig dissoldre en aigua calenta i la vaig escampar per la tela

amb un difusor, per aconseguir un color més clar i difuminat. Amb aquesta tècnica volia obtenir un

efecte degradat i suau, semblant a la textura dels núvols del cap vespre.

Fig 62. Fig 63 Procés de tenyit amb “spray”

Amb el petit trosset de tela que volia utilitzar com a complement, vaig decidir no canviar-li el color,

però sí, donar-li un toc original i elegant. Vaig realitzar un estampat a partir d’un paper metal·litzat de

color daurat anomenat foil i la seva cola dibuixant pinzellades daurades sobre la tela.

Pas 4 Deixar anar la imaginació i convertir les teles en peces de vestir.

Una vegada ja tenia tenyides totes les teles, va arribar el moment de

descobrir diverses maneres de posar-me les teles per crear peces de

roba. Per aquest pas, em vaig adonar que necessitava algun tipus

d'elements que m’ajudessin a subjectar les teles. Vaig comprar unes

anelles, agulles imperdibles i un subjectador de mocadors.

Una vegada vaig tenir tots els dissenys ben pensats, vaig realitzar una

sessió de fotos per mostrar visulament tots els vestits amb cadascuna de

les teles.
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Fig. 65 Fig 66. Fig 67 Sessió de fotos

Pas 5. Convertir les teles en una obra d’art.
L’últim pas de l’elaboració d’aquesta creació, va consistir en

convertir el que en un primer moment era moda, en una peça d’art. Per fer-ho vaig utilitzar una marc

d'un quadre gran, i a partir d’un sistema de claus i fils clavats al marc, vaig col·locar les robes creant

dibuixos abstractes. D’aquesta manera, el que en un principi eren peces de vestir, les vaig

transformar en un element ornamental.
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5.3 Resultat
Amb aquest projecte artístic he obtingut com a resultat tres teles de mides diferents que poden

transformar-se fàcilment en múltiples peces de vestir ,sense la necessitat de cosir, i al mateix temps

convertir-se en un element ornamental artístic dins d’un marc.

5.3.2 Peces de vestir
Mitjançant les diferents teles he elaborat tota una sèrie de vestits i bruses que es poden construir

immediatament, només a partir de la tela i un seguit d'elements molt simples: un subjectador de

mocadors, dues agulles imperdibles i/o anelles petites de ferro. Els següents models que mostraré,

són només un petit exemple de tots els vestits i peces que es poden construir amb les tres robes.

Cadascú pot innovar descobrint noves maneres de col·locar-les, assolint peces molt diferents entre sí,

pel que amb una única tela es pot aconseguir conjunts i models diferents, adaptables a diverses

ocasions, i al cos de cadascú. La simplicitat d’aquesta múltiple indumentària, permet fer aflorar i

potenciar la creativitat de qui se’n vesteix. D'altre banda, aquest projecte ofereix una possible solució

sostenible per intentar reduir el nostre consum en peces de vestir i en conseqüència l’impacte

mediambiental sobre el planeta.

Amb la primera tela, que he anomenat Thalassa, he elaborat 7 models diferents: 6 vestits, dos dels

quals a partir de la combinació amb la tela petita blanca, anomenada Ormus, i una camisa. Amb la

segona tela, anomenada Crepuscle,  he elaborat dos vestits i dues bruses.
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Peces amb Thalassa25

25 Thalassa en la mitologia grega era una deessa primordial del mar, filla d'Èter i Hemera, personificació del mar
Mediterrani.
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Peces amb Thalassa & Ormus26

26 L’or monoatòmic o Ormus és una substància obtinguda de l’aigua del mar formada per diversos minerals i
elements que es troben a l’aigua com el platí,  l'iridi, el platí, i el radi i com el seu nom indica l’or, que n’és la
seva substància primordial

75



Peces amb Crepuscle27

27 El crepuscle és el temps que dura la claror que hi ha quan el sol es troba sota l'horitzó, des de trenc d'alba
fins a la sortida del sol o des de la posta del sol fins a ésser nit fosca.
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6.3.2 Obra artística
Com a part final del projecte, he transformat les teles que en un

primer moment han esdevingut moda, en una peça artística.

A partir d’aquesta obra abstracta plena de formes i colors, he

volgut representar el moviment i el canvi constant que es produeix

al nostre entorn. La composició està inspirada en el mar i el cel, dos

elements de la naturalesa que per mi representen en màxima

potència, l'elegància. Tanmateix, estan en constant moviment i

transformació visible a simple vista, a diferència de la majoria

d'elements del nostre entorn, que tot i que pateixen una

transformació i evolució constant, no la podem percebre. Aquesta

creació pretén traslladar a partir de les seves formes aquesta

sensació de canvi i moviment que es produeix en tot moment.

Tal com és construida aquesta obra, permet ser transformada, ser

una obra viva. Perquè es pot desfer i recomposar-ne noves

creacions, tantes vegades com es vulgui, segons els sentiments que et regalin els diferents moments

de la vida. És, com el mateix vestir, una obra efímera.
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6. CONCLUSIÓ
Art i moda, dos conceptes complexos, relatius i difícils de definir, diferents però units per un mateix

element: l'expressió. Com a part fonamental de la cultura, són disciplines que estan lligades a la

societat i als seus individus, convertint-se en el reflex d'ells mateixos. Per la seva part, l'art, és la

màxima expressió de la ment i l'ànima humana, transmet emocions, sentiments, inquietuds,

utilitzant suports molt diferents. L'art és concreta amb l'expressió de l'artista, la comunicació del seu

interior, la bellesa o les emocions captada a través dels sentits, que en expressar-se creativa i

lliurement en resulten obres que comuniquen aquesta sensibilitat.

D'altra banda, la moda es tracta d'un element de comunicació social, constantment canviant i

dominat pel gust de la majoria, que engloba el conjunt de peces de vestir i complements d'una època

determinada. De la mateixa manera que els artistes, els dissenyadors poden utilitzar la moda per

experimentar, creant obres crítiques per expressar els seus sentiments i la seva visió del món, plenes

d'originalitat, bellesa, creativitat i emoció, amb el poder de transmetre idees i connectar amb el

receptor, igual que ho fa una obra d'art.

Els exemples tractats al marc teòric del treball, en la majoria de les ocasions, són l'expressió més

profunda dels seus dissenyadors a través de la creació de peces originals i, en gairebé tots els casos,

úniques, que requereixen d'una gran inventiva, innovació, experimentació i originalitat, adquirint

dimensió artística. Són casos concrets on la moda traspassa els seus límits, endinsant-se en altres

disciplines per convertir-se en obres gairebé esculturals en les quals preval la funció estètica sobre la

pràctica, esdevenint, en la meva opinió, obres d'art. No obstant, també és cert que la majoria de la

vestimenta que utilitzem al nostre dia a dia, elaborada industrialment a gran escala i dissenyada amb

una finalitat pràctica a partir de patrons repetits on manca l'originalitat, perd gairebé per complet

l'element artístic.

Podem concloure que no existeix una regla per determinar què és art i què no ho és, ja que aquest

límit és completament subjectiu.

Respecte a els objectius proposats, considero que han estat complerts satisfactòriament. Dins la part

teòrica, s'han recollit les definicions i tot el que engloba els conceptes d'art i moda, emmarcant el

punt de partida del treball i proporcionant els coneixements necessaris per a la posterior recerca. Per

determinar el significat dels conceptes art i moda, ha estat essencial la contribució dels diferents

professionals d'aquests sectors, que a partir de l'enquesta han aportat les seves pròpies definicions,

en moltes ocasions, no acadèmiques sinó vivencials.

També dins l'àmbit teòric, s'han recollit sis exemples representatius de dissenyadors de moda que

han introduït l'art en les seves obres. A partir de l'anàlisi d'aquests exemples importants dins la

història de la moda, s'ha pogut conèixer com s'han entrellaçat les dues disciplines, creant peces

expressives i originals, valorades com a verdaderes obres d'art per a la majoria dels professionals

entrevistats.

A través de l'elaboració de l'enquesta, he pogut conèixer la visió de persones amb professions

relacionades amb l'art i/o la moda, sobre aquests conceptes. Ha estat una decisió encertada

contactar amb els professionals a través d'aquest mitjà, ja que tot i que inicialment la idea era fer
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entrevistes, utilitzant el format d'enquesta i introduint preguntes de resposta oberta, tot i ser difícils

d'analitzar, he pogut arribar a més persones obtenint respostes riques en contingut.

He realitzat un projecte artístic fruit de la combinació entre la moda i l'art, tal com m'havia plantejat

en un principi. A partir d'aquest projecte, he pogut mostrar la meva visió sobre el tema central del

treball, utilitzant un recurs creatiu i original que permet la reflexió personal.

La totalitat del treball ha servit per complir el principal i primer objectiu de la recerca: defensar la

moda com un mitjà artístic. M'ha permès traslladar la meva visió sobre el tema, a través de la recerca

teòrica, i posteriorment amb l'elaboració pròpia.

Per tal de prosseguir amb la recerca, proposaria d'una banda aprofundir en els diferents elements

que conformen el sistema de la moda, com serien els dissenys, les presentacions i desfilades, difusió

o la fotografia, com a formes que permeten l'expressió artística. Tanmateix, plantejaria tenir

converses presencials amb professionals que treballen en els diferents àmbits de la moda i de l'art, i

proposaria un debat interdisciplinari.

D'altra banda, seria interessant centrar una part del treball en el receptor de la moda, buscant com

de manera individual, les persones poden esdevenir partícips de l'expressió artística completant

l'obra aportant la seva pròpia essència. Així com, investigar de quina manera connecten amb la

moda, la influència que té dins la seva vida i si l'utilitzen com a mitjà creatiu per mostrar-se.

D'aquesta manera, s'abarcaria tot el recorregut, des de l'inici de la creació d'una peça de vestir, fins al

receptor que completa el seu propòsit, tenint en compte tots els agents implicats.

Per mi la moda, sempre ha estat alguna cosa més que una necessitat bàsica o un corrent dictat per la

majoria. Jo la percebo com una manifestació de bellesa, el mitjà més immediat de comunicació de

les persones, capaç de transmetre com són i com se senten.

L'elaboració del treball s'ha convertit en un canal per transmetre la meva mirada. Ha estat un procés

llarg, continu i constant, un no parar i no tenir res clar, fins que mica en mica ha anat agafant forma a

partir del treball diari. Ha estat un "puja i baixa" d'emocions, moments de molt estrès i angoixa,

seguits d’un sentiment d'alliberament i satisfacció, que em fan qüestionar si realment he gaudit tot el

procés. El què puc afirmar sens dubte, és l'aprenentatge que en trec, no només de la informació

obtinguda, sinó també de l'experiència, que m'ha aportat la necessitat d'organitzar-me per mi

mateixa, i per primera vegada sentir-me, jo,  l'única responsable  de l'èxit o el fracàs.

Per mi la moda és art i així ho he volgut manifestar.
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