
T
alán nem a legkedve-
zőbb időszak a jelen-
legi a divattal, öltöz-
ködéssel kapcsolatos 
kérdések boncolga-
tására, hiszen egy vi-

lágjárvány kellős közepén ennél jóval 
fajsúlyosabb kérdések foglalkoztatnak 
mindenkit, ám az ebből fakadó korlá-
tozásokat a hasznunkra is fordíthatjuk.

Ha tavasz, akkor megújulás

A koronavírus terjedésének megféke-
zése érdekekében hozott egyik legy-
gyakrabban hallott ajánlás az, hogy 
lehetőleg maradjunk otthon. Sokak 
számára ez bezártság érzését kelti, 
és hajlamosak lesznek a levertségre, 
kedvtelenségre. Nem szabad azon-
ban elfelejteni, hogy az otthon töltött 
idő számos lehetőséget rejt: több időt 
tölthetünk szeretteinkkel, süthe-
tünk-főzhetünk, olvashatunk, soro-
zatokat, fi lmeket nézhetünk, és nem 
utolsósorban rendszerezhetjük, házi 
praktikákkal megújíthatjuk ruhatá-
runkat. Sokan egyébként rendszerint 
az év ezen időszakában szánják rá 
magukat egy stílusváltásra, a tavasz 
beköszöntével a sportosabb öltözetet 
igyekeznek nőiesebbre cserélni, ezért 
is lehet remek alkalom az otthon töl-
tött idő öltözködésünk átgondolásá-
ra. Benedek Tímea Ágnes divatter-
vező szerint azonban elsősorban azt 
kell leszögezni, hogy a nőiesség nem 
a ruházatunkon múlik, hanem az 
egészséges önbizalom fenntartásán 
és az önmagunkkal szembeni hite-
lességen. Ebből az következik, hogy 
ha egy nő sportos öltözetben érzi jól 
magát, az ugyanannyira nőies tud 
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A régit fel 
lehet újítani, 
az elszakadtat 
megvarrni, azt 
pedig, ami már 
nem passzol az 
egyéniségünk-
höz, tovább 
lehet adni.

lenni, mint aki estélyi mellett teszi le 
a voksát. A divattervező elmondása 
szerint tény, hogy a melegebb évszak 
hajlamos változást előidézni mind 
bennünk, mind a ruhatárunkban. 
Fontos viszont, hogy minden egyé-
niség a saját stílusán és ízlésén belül 
kísérletezzen, ha új ruhadarabokat 
szeretne beiktatni mindennapjaiba.

Okos rendszerezés, felújítás

A szakember ugyanakkor kiemelte, 
hogy nem szükséges és nem is sza-
bad mindent kidobni a kukába és 
heti rendszerességgel új szetteket vá-
sárolni az aktuális divat szerint, mert 
napjainkban a textilipar hatalmas 
szerepet játszik a globális felmele-
gedésben. Éppen ezért fontos, hogy 
amikor valami új tárgyat veszünk, 
legyen az ruha vagy bármi más, a mi-
nőséget és az értéket lássuk mögötte, 
ne pedig azt, hogy ez hat hónapig 
fogja szolgálni az illetőt, majd érté-
két veszti. „Rengeteg művész van az 
országban, akik etikus módszerekkel 
különleges, eredeti ruhadarabokat 
gyártanak, amelyek tartósabbak és 
különlegesebbek a tömegesen gyár-
tott daraboknál, tehát időtállók. Ami 
egyedi, annak általában az ára is egy 
más standardot üt meg, de úgy gon-
dolom, hogy történnie kell a társadal-
munk hozzáállásában egy gyors vál-
tozásnak: fontos megérteni azt, hogy 
egy ruhadarab, kiegészítő évekig kell 
szolgáljon, és vigyáznunk kell rá” – 
húzta alá a divattervező. Hozzátette, 
a régit fel lehet újítani, az elszakadtat 
megvarrni, azt pedig, ami már nem 
passzol az egyéniségünkhöz, tovább 
lehet adni.

Színek és formák

Visszatérve a melegebb időjárás ál-
tal előidézett változáshoz, Benedek 
Tímea Ágnes szerint első lépésként 
fel kell térképezni, hogy milyen és 
mennyi ruha van a tulajdonunkban, 
és azokkal mit tudunk kezdeni, mi-
ként tudjuk ezeket felújítani. „Ha 
esetleg valami hiányzik, és valóban 
örömünket találnánk egy új darab 
beszerzésében, akkor ez már egy tu-
datosan meghozott döntés legyen. 
Sokszor egy különleges kiegészítő is 
elég, hogy a régit újnak éljük meg. 
Amikor alapdarabokat keresünk, át 
kell gondolni, hogy színben és for-

mában mi a megfelelő az egyénisé-
günkhöz, alakunkhoz. A színeken 
érdemes elidőzni gondolatban, mivel 
bizonyított tény, hogy hatással van-
nak magunk és mások pszichéjére, 
jelezhetik a külső világnak akara-
tunkat, hangulatunkat és sok más 
jelet, amit akarunk vagy éppen nem 
áll szándékunkban közvetíteni. Nem 
kell tartani az új minták kipróbálásá-
tól, a világosabb színektől, a lényeg, 
hogy szolgálja kényelmünket és ala-
kunkat” – emlékeztetett az alapsza-
bályokra a szakember.
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Érték a ruha mögött

AZ ÖT ALAKTÍPUS

A rendszerezés megkönnyítése céljából röviden összefoglaljuk az öt klasszikus 
női alaktípus főbb jellemzőit. A körte alkat ismérve, hogy a csípő szélesebb, 
mint a váll, és a lábak is vastagabbak, a derék viszont jól látható. Éppen ezért a 
fi gyelmet ennél az alkatnál a felsőtestre és a derékra kell terelni, illetve el kell 
vonni az alsó testrészekről, hogy minél jobban egyensúlyba lehessen hozni 
az összképet. A serleg alkat a körte ellentéte, itt a felsőtest a hangsúlyosabb: 
nagy mell, széles hát, olykor pocak jellemzi ezt a típust, a lábak azonban vé-
konyak, és a csípőjük is látható. Az ebbe a típusba tartozó nőknek olyan ru-
hák ajánlottak, amelyek a felsőtestüket optikailag csökkentik, és a lábaikat 
kell kihangsúlyozniuk. Az alma alakú nők esetében szélesebb a váll, mint a 
csípő, esetükben azonban a legnagyobb hangsúly a hasra kerül. A derék alig 
vagy egyáltalán nem látható, a lábak ezzel szemben ennél a típusnál sem vas-
tagok. A fi gyelmet ennél az alkatnál a lábakra vagy a mellekre kell terelni, és 
kerülni kell azokat a darabokat, amelyek felhívják a fi gyelmet a hasra. Az osz-
lop alkatú nők többnyire „egyenesek”, azaz mellbőségük, csípőjük és derekuk 
között nincs nagy különbség, ezért gyakran hívják férfi asnak őket. Esetükben 
a cél az, hogy tagolják alakjukat, például a derék kihangsúlyozásával. Végül a 
homokóra alkat a legszerencsésebb: ennél a típusnál a váll közel ugyanolyan 
széles, mint a csípő, a derék pedig jóval karcsúbb, jól látható. Ezt tartják a 
legarányosabb és legideálisabb típusnak, ezért a fent említett négy típusnak 
az öltözködési tippek fi gyelembevételével pontosan azt kell elérnie, hogy úgy 
tűnjön, mintha homokóra alkata lenne.

A koronavírus-világjár-
vány kapcsán kialakult 
feszültség és aggodalom 
közepette érthető módon 
háttérbe szorultak az 
olyan hétköznapi témák, 
mint a divat és az öltöz-
ködés. A számos negatív 
impulzus feledtetése és 
az ajtókon kopogtató 
tavasz ugyanakkor so-
kak számára hajlamos 
változás utáni sóvárgást 
előidézni. Ruhatárunk 
esetleges rendszerezése, 
megújítása során azonban 
törekedni kell a környe-
zettudatosságra is.




