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A divat világa egy korszak tükre

Megragadó szabásvonal, 
eredeti mintázatok, mu-
tatós árnyalatok, izgal-

mas kombinációk egyvelege al-
kotja a divatot, amelyet a divat-
házak diktálnak. Az Armani, 
Gucci vagy Chanel nevek embe-
rek milliói számára jelentik ma-
gát a divatot, a minőséget. Fran-
ciaország és Olaszország a di-
vatházak fellegvárai. Román vi-
szonylatban hasonló méretű vál-
lalkozásokról ugyan nem be-
szélhetünk, de ismert márkák-
ról, tehetséges divattervezőkről 
annál inkább.

A legismertebb román márká-
nak talán a Musette táska és ci-
pőértékesítéssel foglalkozó üz-
letlánc tekinthető. Nyolc külföl-
di országban találkozhatunk a 
25 évvel ezelőtt létrehozott már-
kával. Tehát akár Libanonban 
vagy Mongóliában is megvásá-
rolhatjuk kedvenc Musette láb-
belinket. Emellett szintén hí-
res romániai vállalkozás az Etic 
Lady’s Fashion női divatház, a 
világ négy kontinensén forgal-

mazott I.D. Sarrieri fehérneműi, 
a PNK Casual, a kolozsvári Joli-
don és a Lashez. De ezzel koránt 
sincs vége a sornak, számos hí-
res román divatmárka hódít még 
a nagyvilágban.

Ha márka van, akkor divatter-
vezőnek is lennie kell. Rengeteg 
ruhát, kiegészítőt viselünk, arra 
azonban sosem gondolunk, ho-
gyan is tervezték meg azokat. 
Egy minőségi darab szabásmin-
tájának, koncepciójának a kidol-
gozása kreatív feladat.

A közismert H&M boltjaiban 
akár egy marosvásárhelyi divat-
tervező alkotásaiba is belebúj-
hatunk. Bakó Emese még csak 
24 éves, de már Stockholmban 
és Londonban is dolgozott neves 
divatházaknak. A fiatal tervező 
karrierje szépen ível felfele.

Az egyik legkiemelkedőbb ro-
mániai divattervező Maria Lu-
cia Hohan, aki megteremtette az 
MLH márkát. Ruháiban olyan vi-
lágsztárok vonulnak végig a vö-
rös szőnyegen, neves díjátadó gá-
lákon, mint Jennifer Lopez, Eva 
Longoria vagy Taylor Swift. Né-
hány általa kreált ruhaköltemény 
akár a 2500 eurót is eléri.

2017 a lombzöld éve

Idén a finom, lágy stílus került 
előtérbe. Az extrém kiegészí-
tőket felváltották a hangsúlyo-
sabb minták. Az év őrülete a csí-
kok, minden mennyiségben. A 
legvékonyabb hajszálvonalaktól 
a vastagabb sávokig vagy akár 
ezek kombinációja divatos meg-
jelenést kölcsönöz viselőinek. 

Előkaphatjuk tehát a régi csí-
kos darabokat, amelyekből szin-
te minden szekrényben találunk 
egyet. A hivalkodó neon színek-
től búcsút vehetünk, ugyanis 
idén a homogén árnyalatok hódí-
tanak. A sárga és kék kombiná-
ciója kifejezetten divatos, vala-
mint a rózsaszín variációi is te-
ret kapnak, az év színe azonban 
a kellemes lombzöld.

A ruhákra nyomott festmé-
nyekkel, illetve különböző ké-
pek párosításával is trendi ha-
tást kelthetünk, mindemellett 
a régi horgolt darabok ismét di-
vatba jöttek. A mennyasszonyi 
ruhák között a nadrágos össze-
állítások sem kínosak manap-
ság. Aki igazán trendi akar len-
ni, egy sikkes nadrágban mond-
ja ki a boldogító igent.

A divatházak persze a férfi-
akról sem feledkeztek meg. Szé-
les vállú zakók és kabátok, lerö-

vidült szövetnadrágok, kivillanó 
zoknik, katonai színek, állatmin-
ta minden mennyiségben és ter-
mészetesen a csíkok, amelyek a 
férfiaknál is dominálnak.

A divat, avagy a történelmi kor 
lenyomata

Az idei évben még divatosnak 
számító összeállítások pár év 
múlva érvényüket vesztik, és ki-
fejezetten kellemetlennek tartjuk 
majd jelenlegi formájukat. A régi 
divatot minden nemzedék kine-
veti, miközben áhítattal követi az 
újat. Pár év elteltével a mai trend 
nem lesz népszerű. A ruházko-
dás koronként, sőt évenként nagy 
változásokon megy keresztül. 
Egy örök körforgás ez, amely sok 
évvel ezelőtt kezdődött.

Az emberek 75 ezer éve visel-
nek ruhát, bizonyítja ezt – egyes 
német szakértők szerint – a ru-

hatetűk génanalízise. Az embe-
riségnek – története folyamán – a 
nyelv mellett az egyik legfonto-
sabb kifejezőeszköze az öltöz-
ködés. Egykor elsősorban a test 
védelmében volt szerepe, majd 
a társadalmi és anyagi különb-
ségek hangsúlyozásában. A di-
vat egy kultúra, történelmi kor 
lenyomata. Az ókori Egyiptom fá-
raóinak jellegzetes viseletét min-
denki felismeri. A saru, tóga és a 
tunika hármasa a dicsőséges ró-
mai kor rendhagyó ruhadarabjai. 
Az ókor és középkor megmaradt 
világából nemzetek kultúrája, ér-
téke és szépsége őrződött meg a 
divatban.  A mai kornak is meg-
van a saját stílusa, amelyet a ru-
házkodás tükröz és őriz. 

HEVELE LILI

A szerző újságíró szakos
egyetemi hallgató

REKLÁM

Az emberek mintegy 75 ezer éve viselnek ruhát, 

a divat azonban jóval fiatalabb találmány. Ma-

napság a világ néhány nagy divatháza diktálja az 

öltözködési trendeket, amelyekkel akarva aka-

ratlanul emberek tömegei azonosulnak. 

Marosvásárhelyi divatbemutató: eredeti mintázatok, mutatós árnyalatok és egyedi kombinációk
Bakó Emese maros  vá sár-
helyi divattervező alkotá-
saiba is belebúj ha tunk. 
Még csak 24 éves, de 
már Stock  holmban és 
Lon don ban is dolgo zott 
neves divatházaknak.
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