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A
hhoz, hogy eljöjjön 
az új, engedjük el 
a régit, amire már 
nincs szükségünk – 
ajánlja Oláh Ildikó 
divattervező, akivel 

a 2021-es év trendjeiről, a várható 
újdonságokról és a régi, visszatérő 
kedvencekről beszélgettünk. Mint 
kiderült, merész és sokszínű évnek 
nézünk elébe a divat szempontjából.

Az év színei

Az ünnepi időszakban valószínű, 
nemcsak mi magunkat, hanem va-
lamelyik szerettünk is legalább egy 
új ruhadarabbal lepett meg bennün-
ket, szerencsés esetben pedig ez azt 
jelenti, hogy a téli ruhatárunk le van 
fedve a szezon népszerű ruhadarab-
jaival. A 2020-as őszi-téli kollekció 
ugyanis még teljes mértékben meg-
állja a helyét az új év elején is, utána 
viszont készülnünk kell a ragyogásra 
– hívta fel a fi gyelmet a szakember.

Mint ismert, minden évnek van 
egy divatszíne, amelyet az ameri-
kai Pantone intézet határoz meg. A 
New Jerseyben található cég ebben 
az évben ráadásul kettőt is megne-
vezett. A 13-0647 színkóddal ellátott 
Illuminating (Világító) és a 17-5107 
számsorú Ultimate Grey (Alapvető 
szürke) lettek 2021 színei, utóbbi egy 
halványabb szürke, előbbi pedig egy 
élénksárga színt takar. A Pantone az-
zal magyarázta rendhagyó döntését, 
amely szerint két színt is választott 
a szokásos egy helyett, hogy „a két 
szín házassága az erő és bizakodás 
üzenetét hordozza”, amelyekre va-
lószínűleg szükség is lesz a világjár-
ványra való tekintettel.

A szakember ugyanakkor rámu-
tatott, hogy noha hivatalosan az 
említett két szín az idei év divatszí-
ne, számos egyéb árnyalattal sem 
nyúlunk mellé, hiszen a New York-i 
divathéten a tavaszi-nyári kollekciók 
a következő színekben pompáztak: 
körömvirág (narancssárga), cölin-
kék, rozsda, franciakék, világoszöld, 
mentazöld, korall, lila és sötét rózsa-
szín. Emellett azokra is gondoltak a 
divathéten a tervezők, akik a klasszi-
kus eleganciát részesítik előnyben, 
számukra a meleg hónapok ruhada-
rabjait a következő színekben kom-
ponálták össze: fekete, szürke, barna 
és natúr, bézs árnyalatok.

Továbbra is tarol 
a virágminta

A tavaszi-nyári időszak elengedhe-
tetlen darabja idén is a ballonkabát, 
ezúttal viszont egy igazán szokat-
lan szabással lesz trendi. Egy másik 
irány az „oversized”, azaz túlmére-
tezett ingek, amelyeket a nagy már-
kák tervezői, mint Valentino, Schia-
parelli, The Row vagy Balenciaga 
élénk színekben képzeltek el.

„Véleményem szerint ezek a da-
rabok inkább elrejtik, mint kihang-
súlyozzák a nőiességünket, szóval 
ezeket javasolt szűk nadrággal vagy 
szoknyával viselni, viszont a pozití-
vuma a jelenségnek, hogy hasonló 
darabokért nem kell áruházakba 
mennünk, elég az otthoni ruhás-
szekrények mélyére nézni. Ami vi-
szont igazán könnyed, nőies hatású 
lehet, az a sok, színes és nagy virág-
minta, amely néha soknak is tűn-
het, viszont két-három éve folyama-
tosan látjuk a kifutókon. Egy borús 

napon ráadásul a rosszkedvünket is 
könnyűszerrel feloldhatja” – hang-
súlyozta Oláh Ildikó.

Arra is kitért, hogy tavasszal to-
vábbi vizuális frissességet adhatnak 
a színes, mintás kabátok, érdekes 
textúrákkal, legalábbis az olyan di-
vatházak képviselői, mint a Prada, 
Dolce & Gabbana, Burberry vagy 
Christian Dior mindenképp így gon-
dolják. Amennyiben viseletünkkel 
színeket szeretnénk csempészni a 
hétköznapjainkba, viszont nem szí-
nes virágokkal, akkor a szivárvány 
színeit egyszerre megörökítő, érde-
kes, organikus mintákat keressük 
a boltokban, hiszen visszaköszön 
majd a batikolt hatás. Akkor sem 
fogunk viszont nagyot tévedni, ha 
pasztelldarabokat viselünk, mivel, 
mint említettük, az idei divat ezt 
az irányt is képviseli. Trendi lesz 
továbbá ebben az évben az érdekes 
színű és szabású sportos széldzseki, 
egy másik népszerű irány pedig az 
övek használata lesz. Ezek a nőies 
darabok kiemelik a vonalainkat, a 
vékony, vastag, egyszerű vagy túl-
díszített fazonok egyaránt jöhetnek, 
csak fi gyeljünk arra, hogy alakunk-
nak megfelelő helyre tegyük fel, 
attól függően, hogy a derekunkat 
kicsit lejjebb vagy feljebb akarjuk 
optikailag helyezni.

Merjünk kísérletezni

„Az idei tavaszi trendeket azért 
kedvelem, mert abszolút mindenki 
megtalálja azt, amire szüksége van, 
és kis kreativitással pedig a pénztár-
cánk sem ürül ki. Egy másik trendi 
darab az idei évre a bézs, bő nadrág, 
amely az ötvenes évek férfi  szövet-

Napfényes sárga 
és nyugtató 
szürke. Két színt 
is választottak 
az év színének
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Erő és bizakodás 
színekből

nadrágfazonját idézi. Ezeket viszont 
szűk, nőies vonalakat kiemelő felső-
résszel, testre szabott blézerekkel, 
pulóveres mellényekkel kell visel-
nünk” – emelte ki a szakember. Az 
említettek mellett a nagyméretű, 
kopott farmerek is ismét népszerűek 
lesznek, valószínű, ezt is megtalál-
hatjuk a szekrényünk alján. A tava-
lyi trendekhez hasonlóan továbbá 
a nagy volumetria a vállaknál, fod-
rok vagy más különleges szabások 
formájában idén is megjelenik. Ér-
dekességként még hálós megoldá-
sokkal is kísérleteztek a tervezők, 
amelyről tudjuk, hogy inkább csak 
esztétikai, mint funkcionális megol-
dásnak számítanak ruhák esetében.

„Izgalmas lesz tehát az idei 
évünk, ezért használjuk ki a januári 
borús időszakot arra, hogy átnéz-
zük, melyek azok a ruhadarabok 
a szekrényünk mélyén, amelyeket 
újragondolhatunk, és vegyük elő 
kreativitásunkat, merjünk kísérle-
tezni. Viszont csak olyan darabokat 
tartsunk a szekrényben, amelyek-
ben jól érezzük magunkat, hisz nem 
a ruha tesz minket vonzóvá, az csak 
kiemeli szépségünket. Remélhető-
leg nemsokára korlátozások nélkül 
mutathatjuk meg ruháinkat a külvi-
lágnak, de addig is engedjünk meg 
magunknak néhány otthoni divat-
bemutatót, ami nemcsak azért hasz-
nos, mert így megtörjük a monoto-
nitást, hanem ráhangolódunk az új 
szettekre is, hiszen a fenti lista tar-
togat néhány tőlünk egyelőre távol 
álló stílusirányt és formai, színbeli 
megoldást” – zárta Oláh Ildikó.

ISZLAI KATALIN

Izgalmas lesz az idei év a divat szem-
pontjából, a szerteágazó irányzatok és 
a népszerű színek széles skálájának 
köszönhetően pedig mindenki megtalál-
hatja a hozzá közel álló darabokat. Az 
újdonságok mellett több trendi darab 
a korábbi évekből tér vissza hozzánk, 
ezért elég lehet szétnézni a szekrények 
mélyén, és máris a legújabb trendek 
szerint öltözködhetünk.

Az év két színé-
nek házassága 
az erő és biza-
kodás üzene-
tét hordozza, 
amelyre szük-
ség is lesz a 
világjárványra 
való tekintet-
tel.
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