
R
engeteg esküvő ma-
radt el tavaly a korona-
vírus-járvány vissza-
szorítása érdekében 
eszközölt korlátozások 
miatt, idén azonban 

az esetszámok csökkenésének és a 
védőoltásnak köszönhetően talán 
már lehetőség nyílik ezek megtartásá-
ra. Azt viszont nem tudni, milyen elő-
írások lesznek érvényben, mekkora és 
milyen események megtartását enge-
délyezik, ebben a bizonytalan hely-
zetben pedig a menyasszonyi ruha 
kiválasztása sem egyszerű feladat. 
Szakembert kérdeztünk arról, mire 
érdemes odafi gyelni, és hogyan ala-
kulnak idén az esküvőiruha-trendek.

Könczei Alpár lassan három éve 
szabadúszó divattervezőként tevé-
kenykedik. Ez idő alatt főként méretre 
készített alkalmi ruhákkal foglalko-
zott, az elmúlt egy évben pedig el-
kezdett esküvői ruhákat is készíteni. 
Saját bevallása szerint már kiskora 
óta szeretett rajzolni, így valószínűleg 
innen indult a karrierje, a divat világa 
iránt viszont csak a végzős évei alatt 
kezdett érdeklődni. Mint elmondta, 
pályaválasztás terén sokat köszönhet 
a KreaKids Stúdiónak, hiszen az ot-
tani mentorok adták meg számára az 

utolsó löketet, a meggyőződést, hogy 
érdemes azzal foglalkoznia, amit iga-
zán szeret.

Széles körű felhasználhatóság

Amióta esküvői ruhákkal is foglal-
kozik, értelemszerűen követni kezd-
te az aktuális trendeket. Véleménye 
szerint azonban sokkal fontosabb 
megtalálni és elkészíteni azt a ruhát, 
amely igazán önazonos, és képviseli 
a menyasszony stílusát, mintsem be-
leszuszakolni magunk a mások által 
meghatározott trendekbe.

„Úgy gondolom, hogy pont ebben 
lehetnek segítségére a menyasszo-
nyoknak az olyan helyi tervezők, mint 
jómagam is, akik segítenek megta-
lálni és megalkotni a tökéletes ruhát 
úgy, hogy az egy remek kombinációja 
legyen az aktuális trendeknek és az 
ara stílusának” – fogalmazott a divat-
tervező. A legfrissebb trendekkel kap-
csolatosan kiemelte: mint megannyi 
iparágat, a divatipart is, és ezáltal a 
2021-es trendeket is nagyban befolyá-
solta a koronavírus-világjárvány.

„Az esküvői ruhák az idei évben 
még inkább a személyes stílusra és 
a sokoldalúságra összpontosítanak. 
Mivel nem lehet tudni, hogy a követ-

kező hónapokban milyen szabályok 
lesznek érvényben, a menyasszonyok 
sem tudják kiszámítani, hogy egy 
egyszerű polgári vagy egy nagyívű 
templomi szertartásra válasszanak 
ruhát. Úgy gondolom, idén a ruhák 
is ehhez igazodnak. Nagy hangsúly 
lesz a kombinálható darabokon. Az a 
ruha, amelyet kiválasztunk egy polgá-
ri szertartásra, meg kell állja a helyét a 
templomban is, és fordítva” – emelte 
ki a szakember.

Hozzátette: ennek megfelelően a 
ruhák formavilágát az egyszerűség 
jellemezi. A részletek kapnak hang-
súlyt, mint például a fi nom csipkedí-
szek, a fodrok, kihangsúlyozott vállak 
vagy éppen az izgalmasabb minták. 
Persze lehet grandiózusban is gondol-
kodni, ám míg eddig ezt az irányvona-
lat a tüll és csipke túlzott használata 
jellemezte, idén ez a trend inkább a 
formákban jelenik meg. Gondolha-
tunk a kihangsúlyozott vállakra, 
architekturális formákra, nagy szok-
nyákra. Reneszánszukat élik továbbá 
a rövid ruhák, amelyek tökéletesek a 
polgári esküvőre, de egy felcsatolható 
hosszú szoknyával kifogástalanok a 
templomba is. Akár nadrágban vagy 
overállban is gondolkodhatnak a be-
vállalósabb menyasszonyok, amelye-
ket csipkével vagy gyöngyökkel lehet 
feldobni. Színek terén az idei trendek-
ben a hidegebb, halvány szürkés, ké-
kes árnyalatok hódítanak, de a szak-
ember ismét megjegyezte, hogy ezen 
a téren sem kell kötelezően a trende-
ket követni, azt a színvilágot kell meg-
találni, ami az arának jól áll.

Egyszerűség 
az alkalmi ruháknál is

„A világjárvány ebben az ágazatban 
is tanított valamit, méghozzá azt, 
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hogy ideje átgondolnunk, miként 
állunk a menyasszonyi ruhákhoz, 
hiszen a ruha, amely eddig csak egy 
alkalomra kellett, most jó kell legyen 
akár több eseményre is. Ez a helyzet 
úgy érzem, irányt mutathat egy sok-
kal fenntarthatóbb esküvői divatipar 
felé, ahol a menyasszonyok arra he-
lyezik a hangsúlyt, hogy helyi ter-
vezőtől választanak olyan öltözéket, 
amelyet nem csak egyszer tudnak vi-
selni” – mutatott rá Könczei Alpár. A 
divattervező végül arra is kitért, hogy 
az alkalmiruha-trendek is a már em-
lített fogalmak köré épülnek ebben 
az évben, igaz, ezen a téren sok-
kal színesebb a paletta. Formailag 
ugyancsak az egyszerűbb fazonok 
fognak hódítani, mivel nem tudhat-
juk, milyen jellegű eseményt formál-
hat a jelenlegi helyzet abból, amire 
eredetileg készültünk. A részletek-
kel kapcsolatosan elmondta: idén 
is trendnek számít a vállak kihang-
súlyozása, legyen az válltömés vagy 
puff os ujj. „A 2021-es évet a kevesebb 
néha több elv fogja jellemezni. Nagy 
valószínűséggel nem lesznek igazán 
hetedhét határra szóló események, 
így a szűkebb körű ceremóniákra 
ízlésesebbek az egyszerű, de nagy-
szerű darabok. Gondolkodhatunk 
kétrészes összeállításokban is, ame-
lyeknek egy-egy darabját akár majd 
a hétköznapokban is hordani tudjuk. 
Az alkalmi ruháknál még mindig ab-
szolút favorit a csipke, amely sosem 
megy ki divatból, de alkalmazha-
tunk gyöngyös díszítéseket, és na-
gyon divatosnak számít a strucctoll 
is. Úgy gondolom, az alkalmi ruhák-
nál a határ a csillagos ég” – zárta a 
divattervező.

ISZLAI KATALIN

A világjárvány 
ebben az ága-
zatban is taní-
tott valamit: a 
menyasszonyi 
ruha, amely 
eddig csak 
egy alkalomra 
kellett, most 
jó kell legyen 
akár több ese-
ményre is.

Az egyszerűség és a sokoldalúság lesz a két legfonto-
sabb szempont az idei menyasszonyiruha-trendeknél, 
hiszen a koronavírus-világjárvány okozta bizonytalan-
ság miatt olyan darabokra van szükség, amelyek több 
helyszínen és szituációban is megállják a helyüket. Fel-
kapottak lesznek a kombinálható darabok, a hangsúly 
pedig a részletekre helyeződik, népszerűek lesznek a 
csipkedíszek, a fodrok, a kihangsúlyozott vállak vagy 
éppen az izgalmasabb minták.

Fókuszban a multifunkcionalitás
#Menyasszonyiruha-trendek




