
A 
divat örök körforgás-
ban van, és a régmúlt 
idők jellegzetes vi-
seletei újra meg újra 
megjelennek, igaz, 
mindig kissé átala-

kulva, modern formában. A tervezők 
egyik legkedveltebb inspirációs for-
rása a barokk kor (a 17. század köze-
pétől a 18. század végéig), amelynek 
fő jellegzetességei közé tartozott az 
erőteljes díszítés, a csipke haszná-
lata és a ruhák vasabronccsal való 
megemelése. A kor divatjának ele-
mei modernebb formában ma is je-
len vannak mindennapjainkban, és 
nagy népszerűségnek örvendenek 
– tudtuk meg Szőcs Ramóna frissen 
végzett divattervezőtől, aki vizsga-

munkáját is ebben a témában írta, 
emellett pedig több mint 12 éve mű-
ködtet egy esküvői ruhaszalont, két 
éve pedig saját tervezésű menyasszo-
nyi ruhákat is készít.

A stílus mai megjelenése

Mint a szakember rámutatott, a korra 
jellemző ruhákhoz drága anyagokat 
használtak, mint a selyem, a taft  (vá-
szonkötéssel készült, merev tartású 
selyemszövet) és a brokát (arannyal 
vagy ezüsttel átszőtt, nehéz selyem-
szövet), a nyári viseletekhez pedig 
egyebek mellett tüllt (fi nom hálószö-
vet). Az erőteljes, arany-ezüst díszítés 
volt a barokk kor egyik legmeghatá-
rozóbb eleme, a másik pedig a szok-
nyarészt tartó abroncs, és ekkor vált 
népszerűvé a csipke is. Mivel az így 
elkészült ruhaköltemények jelentős 
összegbe kerültek, a gazdagságot is 
jelképezték, azt sugallták, hogy az 
adott férfi  megengedheti magának, 
hogy ilyen ruhákkal rendelkezzen 
a felesége. A stílus először az egy-
házban alakult ki, és ma is közel 
áll ehhez a menyasszonyi ruhákon 
visszaköszönő elemek és az ünnepi 
hangulat miatt.

A barokk kor jellegzetességei közé 
tartozik tehát a csipke, a tüll, a taft , 
az abroncs és a csigamintázat, ezek 
modern változatai pedig manapság 
is népszerűek. A tüllnek több for-
mája is van, a hagyományos mel-
lett létezik például a kristálytüll, 
ami csillog, és az egyszínűeken túl 
gyakran tűnnek fel mintás darabok 
is. Hétköznapi viseletre leggyakrab-
ban szoknyát készítenek belőle, ami 
sportcipővel, bakanccsal és bőrka-
báttal párosítva laza megjelenést 
biztosít, magassarkúval és csipke-
blúzzal pedig elegáns, alkalmi vise-
let lehet. Jelenleg a térdig vagy tíz 
centiméterrel a térd alá erő darabok 
hódítanak. Vékonyabb testalkaton a 
hercegnő-típusú, derékban húzott 
tüllszoknya áll igazán jól, a teltebb 
formákra pedig az A-vonalú ajánlott, 
amely optikailag nyújtja az alakot. 
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A divat örök 
körforgás-
ban van, és a 
régmúlt idők 
jellegzetes 
viseletei újra 
meg újra meg-
jelennek, igaz, 
mindig kissé 
átalakulva.

A barokk kor divatját az 
erős díszítettség és a 
fényűzés jellemezte, főbb 
stílusjegyei pedig napja-
inkban is visszaköszön-
nek az öltözködésünk-
ben. Jellegzetességei 
közé tartozik például a 
csipke és a tüll, az ezek-
ből készült darabokat 
a mindennapokban is 
bátran viselhetjük, de 
rendszeresen feltűnnek 
a menyasszonyi ruhákon 
és kiegészítőkön is.

Koszorúslányoknak is jó választás 
lehet a tüllszoknya, amit mindenki 
a saját stílusa és adottságai szerint 
alakíthat. Emellett a menyasszonyi 
fátyol is tüllből készül.

Csipke, taft , díszítés

A kor másik jellegzetessége, a csipke 
is folyamatosan visszatérő eleme a 
divatnak. Legutóbb 2011-ben, Katalin 
hercegné menyasszonyi ruhája miatt 
vált rendkívül népszerűvé (a ruha 
felső része csipkés volt), ez a hul-
lám pedig 2018-ban, az újabb királyi 
esküvő miatt vált visszafogottabbá, 
mivel Meghan Markle menyasszonyi 
ruhája egyszerű, visszafogott volt. 
A csipke azonban így sem tűnt el a 
köztudatból, továbbra is előszeretet-
tel használják esküvői ruhákon, de 
a hétköznapokban is bátran hordha-
tó. Egy csipke felső szűk nadrággal, 
stiletto cipővel, zakóval mindig jól 
mutat, de a fi atalabb generáció ese-
tében más formákban is megjelenik, 
például farmernadrágokon, kivá-
gásokba helyezve. Emellett a taft  is 
visszaköszön manapság a hétközna-
pi öltözködésben is, mivel kényel-
mes, nem gyűrődik. Ennek köszön-
hetően kiváló választás nadrágok, 
zakók, szoknyák esetében, és főként 
irodai öltözetként viselhetjük. A kor-
ra jellemző mintázat viszont annyira 
díszes és ünnepélyes, hogy kizárólag 
menyasszonyi és estélyi ruhákon 
mutat jól, szinte csak ezek díszíté-
sére használják, a hétköznapokban 
már kevésbé. A legjellegzetesebb 
minta a csigavonal, erről árulkodik a 
barokk szó olasz eredete is, a barocco 
jelentése ugyanis szabálytalan alakú 
kagyló vagy gyöngy.
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Modern köntösben a barokk

A korra jellemző mintázat leginkább 
alkalmi ruhákon mutat jól
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Egy Szőcs Ramóna által tervezett, 
barokk stílusjegyeket hordozó ruha




