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P R E M I E R :  D I V A T

KÉK SZALON

Borszéki Zita rovata,
ezúttal a retró jegyében

retró egy olyan kormeghatáro-
zás, amely folyamatosan moz-
gásban van, és minden kor-

osztálynak valami múltbéli korszakot
jelent, némi bájjal és nosztalgiával. A
ma húszéveseknek is más lesz a retró
és a ma óvodás korúaknak is.

Amikor a retró kifejezést meghal-
lom, legyen ez zene, mûvészet, forma-
tervezés és persze divat, az én saját
retróm jut az eszembe, azaz a het-
venes évek, amelyek már elég mesz-
sze vannak, de amiket már személye-
sen megéltem, hiszen a retró szá-
momra az, amely a belátható múlthoz
köthetõ.

Nekem a saját retró sosem volt von-
zó, hiszen koromnál fogva éppen egy
olyan korszakot érint, amelynek sem
az építészetét, sem a tárgyi kultúrá-
ját, sem a divatját nem kedvelem.
Amit fontosnak tartok ezekbõl az
évekbõl, az a farmer népszerûvé válá-
sa és mára megkerülhetetlen alapda-
rabbá válása, Emilio Pucci mintái,
amelyek legendásak a mai napig, va-
lamint az, hogy Giorgio Armani ezek-
ben az években kezdte el önálló terve-
zõi munkásságát.

Számomra bármilyen divatirány-
zatnál fontosabb a saját esztétikai lá-
tásmódom, a stílus, amit kialakítot-
tam, és amiben hiszek. Nem érdekel,
hogy ma melegítõben járni a sikk, nem
érdekel, hogy óriás feliratokat „illik”
viselni, mert a személyes ízlésemtõl
és meggyõzõdésemtõl ezek a ruhada-
rabok igen messze állnak. Ilyen érte-
lemben kevésbé érdekelt a divat, mert
a divat egy pillanat, egy ránk erõltetett
akarat, szemben a stílussal, amely a
miénk, és amely érik, fejlõdik, és egy-
re inkább a sajátunk lesz.

Személy szerint a klasszikusban hi-
szek, abban, hogy az olyan értékeket
közvetít, amelyek valódiak, és ame-
lyek megfelelõ ízléssel és látásmóddal
minden idõben tökéletesen illeszthe-
tõek a „napi trendekhez”. Ezt neve-
zem én modern klasszikus stílusnak.

Ha majd 2070-ben valaki a jelen
kort akarja retróként megélni, akkor
felvesz egy oversize, feliratos, ka-
pucnis pulóvert, egy melegítõnadrá-
got és egy olyan, agyoncicomázott,
vastagtalpú sneakert, amiben alig tud
lépni…

Schiffer Miklós
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ostani szemmel
számomra a sze-
mélyesen megélt

(alkotó) retró a 80-as évek.
Hisz ekkor már az egyik iga-
zán neves divatszalon, a Kék
Duna tervezõje voltam, köz-
vetlenül diploma után. Külö-
nösen imádtam a vasárnapi
Váci utca képét, amikor a
„válltömések” méltóságtel-
jes sétája ütköztette a höl-
gyeket, mert igenis sikk volt
egymást irigykedve szemlél-
ni: „vajon honnan öltözik?”

Már akkor sem preferáltam a Burda színvonalat, örömmel láttam a büszkén vonuló
hölgyeket az elegánsan extra öltözékeimben. Az én kedvenc tervezõim akkoriban
Montana és Azzedine Alaïa voltak, ma sem tagadom meg õket!

etró? Ha az értelmezõ szótár-
ba a patakiagit írnák be a szó
mellé, mindenki értené, mirõl

van szó. Legalábbis az idõsebbek biz-
tosan.

50 éve kerültem a divatszakmába,
amit 20 év után adtam fel, akkor még
abban a hitben, hogy örökre.

Milyen volt 50 évvel ezelõtt modell-
nek lenni? Furcsa, nem hasonlítható a
mai helyzethez. Szinte mindenki vé-
letlenül került a szakmába. Valakik va-
lahogyan valamiért felfedeztek egy-
egy lányt. Nem történt ez velem sem
másképp.

Egy hétköznap az iskolánkba Sán-
dor Pál jött be lányokat keresni leg-
újabb filmjéhez, filmszerep lett belõle.

Érettségi után spanyol tolmácsként
mentem be a kor legelegánsabb divat-
szalonjába és manökenként jöttem ki
onnan.

Diákként készült rólam egy portré-
sorozat, óriásplakát lett az eredménye.

Ez a plakátfotó ihlette a kor legna-
gyobb avantgárd mûvészét, Erdély
Miklóst a Kálvin téri mozaik megalko-

tására. Máig védett mûalkotás lett be-
lõle.

Szóval ilyen és hasonló véletlene-
ken múltak modellkarrierek.

Persze kellettek divattervezõk, fo-
tósok, rendezõk, reklámszakembe-
rek, akik pont minket találtak érdekes-
nek, izgalmasnak, talán néha még fon-
tosnak is.

Az én életemben ilyen volt például
Sándor Pál, Rotschild Klára, Borszéki
Zita, Tóth József, Módos Gábor.

Hosszú modellpályafutásom befe-
jeztével igazán nem gondolhattam,
hogy még utolér egy retróhullám, és is-
mét a felszínre dob. De ez már nem a
véletlen mûve. Kellett az a régmúlt 20
év is hozzá, meg persze a változások.

Ma már professzionálisan, kiszá-
míthatóan mûködik a reklámpiac itt-
hon is. Azért használnak idõsebb mo-
delleket is szerte a világban, és azért
kértek fel 68 évesen, hogy legyek a He-
lia-D egyik termékcsaládjának az ar-
ca, mert a retróhullámon kívül az ész-
szerûség is ezt kívánja.

Pataki Ági
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„Divat az, amikor
megtanulod szeretni azt,

amit tegnap utáltál,
aztán megveted azt,

amiért tegnap rajongtál”

Karl Lagerfeld
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