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INTRODUCERE PROIECT 2017
HYPERBOREAN FOLKLORE – Între Tradiție și Modernitate
HYPERBOREAN FOLKLORE înfățișează prin imagine și poezie moda măiestriei lucrului de mâna descoperit pe teritoriul vechii Dacii, actuala România și poveștile nemuritoare despre aceasta. Firul principal
al acestui concept este inspirat din poveștile mitologice și istorice despre predecesorii Daciei antice –
hiperboreenii, popor spiritual care trăia într-o geografie de poveste, preocupându-se cu spiritualitatea,
încrezători în viața fără de moarte și fiind protejați de Divinitate.
HYPERBOREAN FOLKLORE reprezintă tributul artiștilor către aceia care se crede că au fost/sunt strămoșii
poporului Român de astăzi și pentru zestrea inestimabilă pe care au lăsat-o moștenire, în acest caz sub
forma eleganței frumosului în strânsă conexiune cu divinitatea. Cele mai multe scrieri istorice descriu
poporul Daciei ca fiind oameni cu chip frumos, înveșmântați cu haine alese și împodobiți cu bijuterii de aur
masiv, outfit-uri purtătoare de simbolism ancestral inspirat din credința lor henoteistă. Cea mai importantă învățătură Zamolxiană spune că: “Nu poți trata corpul fără a fi tratat spiritul.”
EXPOZIȚII
Prima expoziție HYPERBOREAN FOLKLORE a prezentat inițierea proiectului prin expunerea primelor două
editoriale de fotografie artistică fashion, și a fost găzduită la Studioul IFF în Câmpina, România în
septembrie 2016. Atmosfera acestei prime expoziții a avut o încărcătură emoțională aparte mulțumită
recitalului poetic al artiștilor, fiecare editorial fotografic fiind transpus în versuri originale și acompaniat
la pian pe note la fel de originale cu iz tradițional și modern.
Anul 2017 a adus pe scena spirituală românească cea de a doua expoziție de succes a acestui proiect,
găzduită de renumita Biserică Sf. Miron și Nicolae (Dămăroaia) în luna August. Sub oblăduirea preoților
cu mult har și dăruire vernisajul expoziției a îmbrăcat un veșmânt spiritual și tradițional unde invitații au
fost întâmpinați cu pâine de casă și vin autohton vărsat în cănuțe de lut meșteșugărite de artizani români.
Participarea unora dintre colecționarii de costum tradițional românesc purtând elaborate veșminte
autentice a creat o extravaganță arhaică într-un moment de artă contemporană, dând astfel o nuanță de
poveste expoziției. Muzica renumitului Gheorghe Zamfir a încântat auzul invitaților locali și internaționali.
Galeria Mucha în Hamburg, Germania în luna Septembrie expune în premieră cartea HYPERBOREAN
FOLKLORE creată de artiști pentru a oferi posibilitatea aprofundării temei proiectului și prin ea promovarea
zestrii românești. Alături de fotografiile artistice și fashion, în cadrul acestei expoziții vor fi prezentate și
câteva outfit-uri originale și unice realizate din piese de costum tradițional autentice românești și haine
moderne de trend actual. Prezența artiștilor face posibilă interacțiunea cu invitații în materie de styling
vestimentar și descrierea experienței proiectului in detalii.
CARTE EDIȚIE LIMITATĂ
Cartea HYPERBOREAN FOLKLORE scrisă de Iraida Florea și desenată de Ana Druga prezintă cele șapte
editoriale fotografice și poeziile originale bilingve (română și engleză), și o scurtă poveste a acestui concept fotografic inedit. Atingerea catifelată a coperții cartonate invită la răsfoirea celor 96 de pagini ale
cărții în format A4 și încântă privirea cu cele 70 de imagini color și cele 7 poezii tipărite pe hârtie mată de
170g. Această primă ediție este tipărită în numai 20 de exemplare cu două coperți diferite.

CELE ȘAPTE EDIȚII
Ethnic Couture, prima Ediție

The Art Collector, Ediția a IV-a

Fotografie: Ana Druga

Fotografie: Iraida Florea

City Folklore, Ediția a V-a
Fotografie: Ana Druga

Annunaki Beauty, Ediția a II-a
Fotografie: Ana Druga

Ceremony Vestment, Ediția a VI-a
Fotografie: Iraida Florea

Silk Road Stream, Ediția a III-a
Fotografie: Pierre Vauvillier

Artistry for Gods, Ediția a VII-a
Fotografie: Iraida Florea

ARTIȘTII
IRAIDA FLOREA – Fotograf și Director Creativ în China & România
„Moda este un lucru complicat, complex și complet, dar făcând modă cu pasiune este ca
și un fulg în vânt sau ca și când scrii o scrisoare de iubire – este artă.”, spune Iraida Florea.
Iraida a studiat relații economice internaționale la Universitatea Romano- Americană
din București și a obținut o diplomă în marketing în 2003. După completarea facultății
a obținut o diplomă în jurnalism studiind la Academia de Televiziune Aristide Buhoiu.
Iraida Florea este un artist autodidact cu peste 15 ani de experiență în industria
modei în Europa și China. Cea mai valoroasa experiență a ei în arta fotografică a fost
aprofundată în timpul călătoriilor sale în Asia, Middle East și Europa. “Fashion-Art
Photography este asemeni unei picături prelinse în ochi dincolo de simțuri și care ne
poartă în delicata, fascinantă lume a modei”, crede Iraida.
Începând cu 2016 Iraida Florea a dedicat o mare parte a timpului său fotografiei
artistice fashion și încă lucrează la cea mai recentă creație intitulată HYPERBOREAN
FOLKLORE – un proiect fotografic care ilustrează costumul autentic și antic de folclor
românesc – proiect prin care artista visează să readucă în scena modei tradițiile
românești și ale altor culturi într-o manieră poetică și modernă.
ANA DRUGA – Fotograf și Director Artistic în Berlin, Germania
Ana Druga a studiat “Visual Communication” în Berlin 2001 la Universitatea de Artă
cu specializarea în arta fotografică și design corporatist terminând aceste studii în
2006. În 2008 Ana a obținut cu succes a doua diplomă în Meister Diploma Designer.
Renumitul proiect fotografic al Anei intitulat „Concrete city SHANGHAI – Of Flying
Fish & Pending Ducks” a fost prezentat în Germania (Hamburg & Berlin). Până în
prezent proiectul „HYPERBORIAN FOLKLORE” a fost prezentat în România (Câmpina
& București) și va fi expus în Germania în septembrie 2017. Lucrările sale actuale o
conduc pe Ana Druga din ce în ce mai mult către fotografie și design corporatist în
numeroase țări în Europa, dar și în China și America.
„Comunicarea vizuală cel mai probabil există din timpuri străvechi ale zorilor civilizației și reușita de a transmite mesajul tău unui segment de oameni, îl consider a fi
un moment de glorie. Planificând, meditând și realizând informație vizuală în bidimensional și tridimensional este o muncă de cercetare și studiu anticipat. Lucrul cel
mai minunat în acest efort este acela de a mă pune în fața unui experiment inedit de
fiecare dată când particip la un nou proiect.”, spune Ana Druga.

PIERRE VAUVILLIER – Fotograf în Hong Kong
„Fotografia este limbajul unanim înțeles. Fotografia este expresia libertății universale.”,
crede Piere Vauvillier. Pierre este de origine franceză și și-a petrecut copilăria în cel mai
fabulos fel de care un viitor fotograf ar putea să se bucure: călătorind în jurul lumii!
Pierre a studiat Marketing la Paris, dar din dorința de a face visul lui din copilărie să
devină realitate a început să cocheteze din ce în ce mai mult cu arta fotografică creându-și astfel un portfolio considerabil în fotografia fashion, portfolio realizat atât
în Europa cât și în China. Pierre s-a transferat în China în 2008, unde continuă să își
desfășoare activitatea fotografică în industria modei.
„Privesc lumea prin lentila aparatului meu fotografic și sper să capturez cele mai frumoase momente, sentimente, forme și produse din lumea modei.” spune Pierre. Anii
de experiență ca și fotograf de modă pentru cele mai faimoase reviste de modă și
stil, canale de televiziune au îmbogățit experiența și cunoștințele sale în domeniu și
l-au condus să fie pregătit să ofere lumii frumusețile ascunse în fiecare stil de modă.
El este pregătit întotdeauna pentru noi provocări, gata să satisfacă cu profesionalism
cerințele exigente ale clienților săi.

ROMANIAN TRADITIONAL COSTUME STORY
Costumul tradițional românesc a rămas neschimbat din timpuri istorice și poate fi regăsit încă din perioada
dacică. România este una dintre cele câteva țări din lume unde, până în prezent, unii locuitori de la sat
încă poartă costumul tradițional chiar și în zilele de lucru și nu numai în zile de sărbătoare. România are
o varietate impresionantă de costume populare aduse cu mândrie la lumină de către colecționari români
și iubitorii de artă și tradiții.
Costumul folcloric daco-român poate fi divizat în șapte regiuni și este clasificat pe zone etnografice,
numărul acestor zone variind între 40 și 120, conform diviziunii și criteriilor pe care o persoană le abordează.
Aceste opere artizanale sunt realizate din materiale pregătite în casele țăranilor și care au evoluat cu
trecerea timpului, reprezentând astăzi o adevărată măiestrie atât în producerea acestor materiale cât și
în decorarea lor și executarea broderiilor.
Portul popular românesc are aceeași structură pe tot teritoriul țării dar detalii ca și forma, culorile și
simbolismul broderiilor diferă de la o regiune la alta. Costumul tradițional românesc este confecționat și
cusut de mână de către femei și poate dura între unul și doi ani până la finalizarea sa. Realizarea costumului
tradițional era în principal o muncă executată pe timp de iarnă la șezătoare când zilele erau scurte și
lucrul la câmp nu era solicitant. Aceasta era și oportunitatea socializării.
Principalele materiale folosite erau bumbacul, cânepa, lâna, pielea, inul și borangicul. Aceste materiale
erau răcoroase pe timp de vară și mențineau căldura pe perioada iernii. Culorile folosite erau realizate cu
ajutorul plantelor și a unor vegetale.
Straiele reprezentau o componentă crucială în viața socială creând astfel o identitate fiecărui individ
conform poziției sale sociale și a familiei de proveniență. Hainele purtau o varietate de simboluri ancestrale (soarele, copacul vieții) și alte motive care ilustrau flori, plante sau alte elemente tipice unei
anumite zone geografice sau familii.
Calitatea acestor produse artizanale și grija cu care au fost păstrate aceste opere de artă vestimentară,
spun povestea adevărată despre acești locuitori, despre femeile care le-au lucrat cu pasiune și cu dorința
de a lăsa moștenire un strop de învățătură pentru generațiile viitoare. Aceasta este iluminarea!

IMPRESII LA VERNISAJULUI ÎN CÂMPINA 09/2016

IMPRESII LA VERNISAJULUI ÎN BUCUREŞTI 08/2017

IMPRESII LA VERNISAJULUI LA GALERIA MUCHA, HAMBURG 09/2017

PLANIFICAREA VIITOARELOR EXPOZIȚII
În mai puțin de două luni, investitorii Eran și Amir Yazkan vor primi expoziția fotografică HYPERBOREAN
FOLKLORE la evenimentul de redeschidere a locației istorice Caffe Berlin,în Berlin(Germania) eveniment la
care berlinezii vor admira picaturi de tradiție românească în atmosfera unei petreceri sofisticate și fashion.
Academia de Studii Economice București (România) a prezentat interesul în organizarea vernisajului și
expunerea proiectului HYPERBOREAN FOLKLORE în luna noiembrie, 2017 - Vernisajul va fi o premiera de
prezentare de moda a costumului tradițional românesc într-o interpretarea contemporana glamuroasa
unică.
Înainte de Crăciun, clădirea istorică The Bund 22 unde are loc Shanghai Couture Fashion Week și a carei
galerie este incărcată de cei mai faimoși designeri asiatici de costum, va găzdui cea mai neașteptată expoziție HYPERBOREAN FOLKLORE. Aici invitații și vizitatorii vor asista la o serie de prezentari couture de
costume etnice românești și asiatice.
Anul 2018 se pregătește să prezinte expoziția fotografică acompaniată de anumite piese de costum folcloric
românesc autentice la Roma (Academia de Romania), Berlin (Romanian Embassy), Toronto, London and
Beijing (Beijing Fashion Week / Private Event).

FRAGMENTE DE POEZII DIN CARTEA „HYPERBOREAN FOLKLORE” 08/2017

The Art Collector

Ca într-o joacă cu lumină de cult și de ofrandă,
Mă joc cu chipul tău, femeie
Frumos împodobită, cu mult gust aranjată.
Ești picuri de lumină, ce curg pe geana blândă.
Tu te deschizi precum cartea și gândurile alungă ...
Și ca și roua de pe iarbă, cuvinte multe se aleargă
Prin părul tău, pe ia veche, cuvinte fără de pereche.
Vorbești o limbă luminată, cunoști o cale-ndestulată
A vieții legilor nescrise ... rămase mult timp în culise.
Eu te pictez ușor, cu teamă, dar ce să vezi:
Te-am pus în ramă!

Ethnic Couture

Pierdut de mult am fost în labirintul Zamolxian
Și fost-am plecat din munți să caut alt liman …
Găsit-am gânduri și snoave, ale altor popoare
Și am învățat că sunt toate la mare căutare.
Dară cel mai frumos mit fost-a rămas în Carpați,
Printre Babe și Sfinxi și lacuri sărați …
Și mi-am pus năframa brodată din străbuni,
Să purced pe calea celor daci români …
Gingășia fetei îmbrăcată-n straie albe
Să mă poarte-n lumi de mult uitate.
Duse-m-am în sfânturi lăcașuri de cult și rugă
Și rămasei pe gânduri, crezând că-s pe fugă.
Straiele mele purtate de bunici și părinți
Chematu-m-au să vi le prezint aici.
Moșteniri fură lăsate de la hiperboreeni
Și credința că există zei și zmei …
Înțelesu-m-au pe mine că nu cunoșteam
O minune care zboară peste lan
Și mă avântară simțăminte pure
De iubiri de munți și de lumi străbune.
Trecut-a timpul și peste mine.
Și stupi de albine și cositori și bovine pe câmpuri cu flori
Adăparăm din brațe cu ii și catrințe
Dezgolind frumosul din aceste ființe.
Uitat-am de lume și mi-am amintit,
Că zânele bune și feții frumoși mă cheamă la dânșii
Și nu mai socoți, câți sună din bucium și câți din chitară,
Căci toți sunt uniți într-o inimă munteană.
Ascultat-am în pace inima mea și aici mă aflu să vă dărui iubirea.

CONTACT – VA RUGAM SA NU EZITAȚI SĂ NE CONTACTAȚI.

Iraida Florea
Creative Director | Stylist | Fotograf | Scriitor
Studio: No. 1 Str. I.L. Caragiale, Câmpina, Romania
Mobil: +40.721.205373
E-mail: iraida@ifashionfactor.com
www. ifashionfactor.com

Ana Druga
Art Director | Fotograf
Studio: Kastanienallee 79, 10435 Berlin, Germany
Mobil: +49.179.6853085 | Telefon fix: +49.30.21802540
E-mail: info@druga-design.de
www.druga-design.de

