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a napokban mutatt� be tavaszi/ny�i kollekci�ukat a budapesti P�isi Nagy�uh�ban, � ahogy
m� t�b hazai divatbemutat�, most is egy kisebb id?utaz�ban volt r�z�nk .</p>
<p
style="text-align: justify;"><br /><br /><br />A nyolcvanas �ekb?l k�cs�z�t v�lt��ek,
bl�erek, kezesl�asok � leggingsek visszar��ettek a m�ltba, a futurisztikus hat�r� pedig az
ez�stf�y? anyagok � az androidokra eml�eztet? modellek gondoskodtak. A bemutat�ut�
kider�lt, hogy nem t�edt�nk, amikor id?ben elhelyezt�k a kollekci�. "<br /><br /><br />A
nyolcvanas �ek vil��oz ny�ltunk vissza, � azon bel�l is a sportos �t�k��hez � a
feh�nem?kh�. Valamint ahhoz a n? ide�hoz, ami abban a korban alakult ki, � m�a m�
elterjedt. Ekkor t?nt fel a dolgoz� c�tudatos, �kifejez? n?, aki a f�fiakt� f�ggetlen�l �i az
�et�. Nem akarom t�l misztifik�ni a kollekci�, hiszen mi mindig hordhat�ruh�at tervez�nk,
amikkel az adott korra reflekt�unk. �y gondolom, hogy most ez van a leveg?ben, � olyan
ruh�ra van sz�ks�, amik egyszer?ek, k�nyen viselhet?ek, nem t�l domin�sak, nem annyira
er?szakosak, hogy elnyomj� a karakteredet, hanem t�ogatj� azt" - tudtuk meg USE unused
egyik tervez?j�?l, Godena-Juh�z Attil��. <br /><br /><br />Ez a kollekci�egy�k�t m� tavaly
ny�on sz�letett meg, ami bizony�a nem meglep? azok sz��a, akik tudj�, hogy a kifejezetten
trendel?rejelz�sel foglalkoz�emberek m� egy-egy szezon el?tt p� �vel megmondj�, hogy
mik lesznek a meghat�oz�sz�ek, mint�, anyagok, �y van mib?l kiindulni. B� az ir�yzat
viszonylag adott, ez nem jelenti, hogy a tervez?knek, vagy ak� a v��l�nak kompromisszumot
kell k�ni�k, � egy�i �l�t, preferenci�at sutba kell dobni, ha divatos holmikat akarnak
k�z�eni, illetve viselni. "A trendek nem egyik napr� a m�ikra j�nek, � m�lnak el. Gyakran �
is mos�nak egym�ba, hiszen nagyon sok ir�yzat van egym� mellett, ami annak k�z�het?,
hogy sokf�� vagyunk, � a trendek a k�l�b�? �et- � szoci�is helyzetekben l�?, m�-m�
karakter? emberekhez igazodnak. Sz�al ahhoz a vonulathoz csatlakozol, amihez akarsz. Ez
nem �gy m?k�ik, hogy m�pedig ez a divat, � punktum" - sz�ezte le Godena-Juh�z Attila. <br
/><br /><br />A Budapest Fashion Awardson m� t�bsz� is d�at nyert [5] tri�egy�k�t �pen a
Toki� Divath�re k�z�l, ahol k�etkez? ?szi/t�i kollekci�ukat mutatj� be. Hogy
Magyarorsz�on, vagyis Budapesten mi�t nincsen egy hasonl�n nagyszab�� rendezv�y?
"<br /><br /><br />El?sz� is kell egy disztrib�ci� h��at. Ha ez l�rej�, akkor m� van mi�t
divatbemutat�at tartani. A k�lf�di divatheteken most mindenki az ?szi/t�i kollekci� mutatja be,
ahogy mi is. Itthon viszont az idei tavaszi/ny�i kollekci�van soron, vagyis ez a rendezv�y a
k�vetlen v��l�nak sz�, m� kint a terjeszt?ket pr��j� megnyerni, hiszen ?k most adj� le a
megrendel�t a k�etkez? szezonra. Ahhoz, hogy ez itthon is m?k�ni tudjon, ahhoz kellene egy
viszontelad� h��at, aki megn�i a ruh�dat. Magyarorsz�on ink�b m�kaboltok l�eznek, �
nincsenek �zleth�ak, ahol t�b m�k� �ulnak" - nyilatkozta a Velvetnek Godena-Juh�z Attila,
aki a WAMP-ot alap��Matheidesz R��al egyet�t abban, hogy bizonyos k�lf�di orsz�okban
val�an egzotikumnak sz�� a magyar tervez?k munk�a: "Amerik�an mindenk�pen izgalmas
az, hogy egy eur�ai m�ka vagy. Persze nem ezen fog m�lni, j� kell csin�nod, nagyon sok
m�ka van, nagyon sok fiatal tehets�." <br /><br /><br />Egy�ttal azt is megtudtuk, hogy a
k�lhonban is sikeres tervez?csoport sz��a tov�bra is ugyanolyan fontos a szeml�etform��,
mint ahogy azt F�zes Eszter egy k� �vel ezel?tti interj�ban elmondta [8]: "Persze m� nem
vagyunk abban a szitu�i�an, hogy t�l nagy hat�unk lehessen a nagyobb t�egre, de nem
hiszem azt, hogy els?sorban hozz�uk kell sz�unk, hanem ahhoz a r�eghez, akinek
Magyarorsz�on fontos szerepe van a vizu�is kult�ra kialak���an." � hogy mi a helyzet a

1/2

Androidn?kkel mutatta be tavaszi/ny�i kollekci�� a USE
Írta: Administrator
2010. március 08. hétfő, 08:50 -

szakm� � a k�v�em�yt is egyre jobban foglalkoztat�m�etvit�al? "A konfekci�z�ia
m�et�nk t�b � folyam� alakult ki, vagyis az alapj�, hogy mire van ig�y, mit tudunk
�t�es�eni" - nyilatkozta Godena-Juh�z Attila, aki legsz�esebben tervez?t�s�, F�zes
Eszteren l�ja viszont a ruh�t. "Mindent ?r�pr��unk, im�om rajta l�ni a kre�i�nkat" - tette
hozz�a tervez?tri�tagja, aki azt megjegyezte, hogy kedvenc "modellje" m� a harmincas
�eiben j�, � M a ruham�ete.<br /><br /><br />Forr�: velvet.hu</p>
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