
I
ngerszegény időszakon vagyunk 
túl a koronavírus-világjárvány 
megfékezése érdekében elren-
delt szükségállapot és kijárási 
tilalom miatt, ami az öltözködés 
terén is jelentős változást hozott 

a mindennapjainkba. A legtöbben 
utcai viseletünket szinte kizárólag 
otthoni darabokra cseréltük, és ed-
dig értelme sem nagyon lett volna új 
darabok beszerzésének. Most azon-
ban a szükségállapot feloldása és az 
egyéb enyhítések arra sarkallhatnak, 
hogy bepótoljuk az elmúlt időszakot. 
Egy-két új darabbal persze megaján-
dékozhatjuk magunkat, de nem sza-
bad túlzásokba esni és mértéktelen 
vásárlásba kezdeni csak azért, mert 
végre megtehetjük. Oláh Ildikó divat-
tervező, az Artwise művészcsoport 
alapítója szerint a kulcs a tudatosság.

Rendszerezés, átalakítás

Mint a szakember rámutatott: a szük-
ségállapot alatt valószínű, mindenki 
magával, a lakásával és a ruhatárá-
val kezdett el foglalkozni a zárt falak 
között. Így feltételezhető, hogy sokan 
online vásárlásokkal próbálták olda-
ni a bezártság okozta ingerszegény-
séget. Ettől eltekintve biztos, hogy 
a friss enyhítések miatt várható egy 
olyan vásárlási hullám, mint ami-
lyen az ünnepi időszakokban vagy 
fekete péntekkor tapasztalható. A 
baj az, hogy ilyenkor hajlamosabbak 
vagyunk olyasmit is megvásárolni, 
amire valójában nincs is szükségünk 
csupán azért, mert jó árban van vagy 
mert végre nyitva vannak az üzletek. 

Ez azonban nem egy jó stratégia, a 
szakember inkább tudatosságot java-
sol, amit nem csak most, hanem egész 
életünkben jó szem előtt tartani. Hoz-
zátette: mivel épp szezonváltás idejét 
éljük, időszerű átnézni, hogy mi az, 
amit a nyárra feltétlenül be kell sze-
reznünk. „Általános élettörvény, hogy 
az új dolgok akkor érkeznek meg az 
életünkbe, amikor elengedtük a régit, 
amire már nincs szükségünk. Szóval 
érdemes ezt az időszakot azzal kez-
deni, hogy nézzük át a ruhatárunkat. 
Búcsúzzunk el azoktól a daraboktól, 
amelyeket már nem viselünk vagy a 
szabásuk, színük miatt nem előnyö-
sek számunkra” – emelte ki Oláh Il-
dikó. Meglátása szerint az is segítsé-
günkre lehet, ha fi gyelemmel követjük 
az idei trendeket, megnézzük, mi lesz 
divatos a nyáron. Ennek megfelelően 
sok esetben régi ruhadarabjainkból 
is varázsolhatunk az aktuális szezon-
nak és trendeknek megfelelő modellt. 
„Nem arra gondolok, hogy teljesen 
handmade, összetákoltnak kinéző 
ruhákat viseljünk, régi, kinyúlt dara-
bokból nem feltétlenül lehet divatárut 
varázsolni. Sok esetben azonban egy-
egy régi ruhadarabot néhány egysze-
rű öltéssel, kiegészítővel egyedivé és 
divatossá formálhatunk. Egy általunk 
elkészített darabnak ráadásul van egy 
személyes, hozzáadott értéke is, így 
sokkal büszkébben viseljük” – magya-
rázta a szakember.

Visszatérő darabok

A nyári trendekkel kapcsolatosan 
rámutatott: érdemes követni a Gla-

mour, Vogue vagy Elle oldalakat, 
amelyekről folyamatosan ötleteket 
meríthetünk. Az biztos, hogy sok 
klasszikus fazon népszerű lesz a 
nyáron, illetve a neonszínek, a fod-
rok, a puff os ujjú blúzok, a húzózsi-
nórral ellátott ruhadarabok, a metál 
fényű bőrdzsekik, nadrágok, a nagy, 
színes mintás anyagok, mellények 
és a nagy fehér felületek mind-mind 
felkapottá válnak. Az 1970-es évek 
divatjából számos darab visszakö-
szön az idei nyári trendekben, ide 
tartozik a puff os ujjak mellett pél-
dául a rakott szoknya is. Emellett az 
örök klasszikusnak számító overál 
is közkedvelt lesz, mivel egyszerű és 
praktikus, a hozzá választott lábbe-
li függvényében lehet elegáns vagy 
sportos. A korábbi évekhez hason-
lóan idén is divatban maradnak a 
színes nadrágok, mi több, most már 
neonszínekkel is lehet kísérletezni, 
valamint minták is jöhetnek min-
den mennyiségben. Viszont fontos, 
hogy gardróbunk nagy része időt-
álló, klasszikus darabokból álljon, 
amelyeket aztán kiegészítőkkel fel 
tudunk dobni, aktuálissá tenni. 
Ilyen például egy jó szabású, egysze-
rű fekete nyári ruha vagy a farmer 
rövidnadrág. Utóbbit idén hímzés-
sel, gyöngyökkel, tüllel fogjuk látni. 
„Szintén alapdarabnak számítanak 
a skinny nadrágok (farmer, fehér, 
fekete), de a fehér póló, fekete zakó, 
khaki boka felett végződő nadrág is 
mind olyasmi, amihez nyúlni lehet, 
amikor hiányzik az inspiráció. A fe-
kete-fehér örök klasszikus, elegan-
ciát kölcsönöz a megjelenésünknek, 
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és színes kiegészítőkkel vagy egy-
szerű aranyszínű ékszerekkel, hang-
súlyosabb rúzzsal mindig működik” 
– ajánlotta a szakember.

Új kedvencek

A megszokott és visszatérő dara-
bok mellett újdonságokra is lehet 
számítani idén is. Egyre nagyobb 
teret hódítanak majd a tüllből, vo-
álból vagy organzából (áttetsző 
szövet) készült ruhadarabok, és a 
neon- színű overálok. Egy újabb, 
nálunk még kevésbé megszokott 
irányt továbbá a hangsúlyos mell-
tartók képezik, amelyeket akár egy 
egyszerű blézerrel is viselhetünk 
vagy organza felsővel. Kiegészí-
tők terén ismét egyre többet látjuk 
majd a hangsúlyos, vastagabb öve-
ket, bale rinákat, fl ip-fl opokat, boka 
köré tekerhető pántos lábbeliket, és 
a hangsúlyos táskák is egyre nép-
szerűbbek lesznek. „Mielőtt elindu-
lunk vásárolni, hasznos tudni, hogy 
milyen alkatunk van (homokóra, 
körte, alma, háromszög stb.), és 
milyen évszakcsoportba tartozunk 
bőr- és hajszínünk szerint. A legfon-
tosabb viszont az, hogy megtaláljuk 
azt a stílust, ami minket képvisel, 
azokat a ruhákat, amiben jól érez-
zük magunkat. Ez a meglátás mára 
közhellyé vált, viszont igaz. Ha jól 
érezzük magunkat, a világ is szép-
nek fog látni, külső megjelenéstől 
függetlenül” – zárta Oláh Ildikó. 
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Lecsendesült ugyan, de teljesen 
nem állt meg az élet a divatvilág-
ban a járványhelyzet alatt: idén is 
megfogalmazódtak a tavaszi-nyá-
ri trendek, amelyek között vissza-
térőket és újdonságnak számító 
darabokat, színeket és formákat 
is találhatunk. Fontos azonban, 
hogy a szükségállapot feloldása 
utáni időszakban ne kezdjünk 
csak azért ész nélküli vásárlásba, 
mert most már megtehetjük.

A friss enyhíté-
sek miatt várha-
tó egy olyan vá-
sárlási hullám, 
mint amilyen az 
ünnepi idősza-
kokban tapasz-
talható. Ilyen-
kor azonban 
hajlamosabbak 
vagyunk olyas-
mit is megvá-
sárolni, amire 
valójában nincs 
is szükségünk.

A tudatosság jegyében
#Öltözködés




