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Czym jest MODA1 i jakie ma współcześnie znaczenie? To pytanie było in-
spiracją do powstania niniejszej monografii, która jest próbą syntetycznego 
ujęcia wyników – prowadzonych przeze mnie przez bez mała czterdzieści 
lat – prac badawczych nad MODĄ współczesną. Zdecydowałam się przyjąć 
interdyscyplinarną perspektywę badawczą, odwołując się do dorobku wie-
lu dyscyplin naukowych zainteresowanych MODĄ – od wzornictwa po so-
cjologię. Takie założenie metodologiczne pozwoliło mi na jak najpełniejsze 
rozpatrzenie wieloaspektowej natury MODY jako zjawiska obecnego w tak 
licznych sferach życia. Choć ambicją tej pracy jest jak najszersze spojrzenie 
na MODĘ współczesną, to bez wątpienia osią centralną mojej perspektywy 
badawczej pozostaje tradycja naukowa związana z wzornictwem i moje 
wieloletnie doświadczenie jako projektanta mody. Nie bez znaczenia dla 
prowadzonej przez mnie argumentacji jest również fakt, że będąc jedno-
cześnie naukowcem, projektantem i pedagogiem, moje obserwacje i działa-
nia twórcze mogłam konfrontować z punktem widzenia studentów, a więc 
także ich zmieniającą się w czasie świadomością współczesności.

Interdyscyplinarne podejście odzwierciedla konstrukcja publikacji. 
Mo no grafia dzieli się na dwie części, których współzależne dyskursy po-
zwalają na jak najbardziej komplementarne omówienie zjawiska MODY. 
Pierwsza część stanowi syntezę i krytyczne omówienie stanu badań nad 
MODĄ, odwołujące się przede wszystkim do rozważań z obszaru humani-
styki, a w tym między innymi historii kulturowej MODY i jej recepcji spo-
łecznej. W tym miejscu chciałam zaznaczyć, że choć siłą rzeczy rozpatruję 
podejmowaną problematykę MODY współczesnej z perspektywy europej-
skiej, to staram się osadzić prowadzone rozważania w szerokim kontekście 

1 Przyjęłam zasadę pisania słowa MODA dużymi literami z uwagi na jego semantycz-
ną wieloznaczność.
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przemian globalnych, jakim MODA podlega w ostatnich dekadach. W po-
szczególnych rozdziałach poruszam wybrane konteksty funkcjonowania 
MODY, które, moim zdaniem, obejmują problemy i zagadnienia najistot-
niejsze dla zrozumienia jej znaczenia we współczesności. W każdym roz-
dziale analizuję kwestie MODY z innego punktu widzenia, lecz wszystkie 
są równie ważne dla uchwycenia złożonej natury omawianej tematyki. 

Część druga stanowi autorskie ujęcie zagadnień związanych z metoda-
mi projektowania. W rozdziale pierwszym, zatytułowanym „Projekt”, po-
dejmuję próbę zdefiniowania celów, jakie stawiane są przed projektantem 
ubioru oraz analizuję zróżnicowane metody, za pomocą których może je 
osiągnąć. Omawiam nowatorskie sposoby konstrukcji i projektowania, któ-
re miały wpływ na współczesne formy ubiorów najbardziej wpływowych 
kreatorów mody, odwołując się do prac projektantów takich, jak: Madelei-
ne Vionnet, Charles Frederick Worth, Cristóbal Balenciaga czy Issey Miy-
ake. Przedstawiam historycznie ukształtowane sposoby okrywania ciała 
człowieka, podając przykłady z Europy, Azji i Ameryki. W kolejnym roz-
dziale „Ubiór. Forma plastyczna i metody oceny” odnoszę się do znaczenia 
słowa forma w ubiorze oraz metod oceny ubioru jako dzieła plastycznego, 
definiuję także znaczenie słów ubiór i strój. Nawiązuję do tez sformułowa-
nych przez Girolama Savonarolę i Friedricha Schillera, a także Andrzeja 
Piotra Batora2 związanych z relacją artysta – dzieło – odbiorca. W rozdziale 
„Schematy działań” omawiam etapy działań związanych z procesem pro-
jektowym i techniczną realizacją ubioru w kontekście współczesnego ryn-
ku. Omawiam pojęcia takie, jak między innymi: ready to wear, fast fashion 
i slow fashion. Natomiast w ostatnim rozdziale „Perspektywy” podejmuję 
próbę zdefiniowania teraźniejszości i przyszłości MODY oraz możliwych 
kierunków jej rozwoju w kontekście przemian nowoczesnego przemysłu 
włókienniczego i odzieżowego, produkcji proekologicznej, technik druku 
przyrostowego oraz nowych możliwości zbytu. Podaję wybrane przykłady 
poszukiwań nowości technologicznych oraz omawiam rolę mody globalnej 
we współczesnym społeczeństwie. Aneks zawiera natomiast 50 fotografii 
uzasadniających stawiane przeze mnie tezy.

2 Andrzej Piotr Bator – założyciel pisma naukowo-artystycznego „Dyskurs”, profesor 
w Katedrze Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.
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MODA jest zjawiskiem wielowątkowym i wieloznacznym, co do którego 
każdy z nas ma własne przekonania i intuicje. Codziennie oglądamy się 
w lustrze, choć nie zawsze chcemy się (roz)poznać. MODA jest istotnym 
elementem kontaktów międzyludzkich, bo manipulując nią, możemy po-
wiedzieć o sobie wszystko… albo nic. Jednak nie zawsze jesteśmy skłon-
ni doceniać rolę MODY i wpływ, jaki na nas wywiera. Może dlatego, że 
paradoksalnie znaczy dla nas zbyt wiele? Moim celem było rozpatrzenie 
różnych aspektów MODY i weryfikacja obecnego w kulturze spojrzenia na 
MODĘ jako rzecz błahą, którą jest jednak tylko pozornie. 

MODA jest czymś innym dla każdego z nas. Dla zainteresowanych nią 
zawodowo projektantów stanowi niekończący się zbiór inspiracji, do-
świadczeń i wiedzy. Dla badaczy kultury to płaszczyzna badań i dociekań. 
Dla każdego człowieka jest codziennie odkrywaną na nowo kombinacją 
znaczeń.


