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Nem másnak, hanem magunknak 
öltözködünk!

Március közepétől több tekintet-
ben is egyedülálló időszak vette 
kezdetét mindannyiunk életében. 
A szükségállapot kihirdetését kö-
vetően a legtöbb ember élettere 
otthonának dimenzióira korláto-
zódott. A jelen helyzet különböző 
aspektusainak vizsgálata a közér-
dek információs igényeit szolgál-
ja. Arra tettünk kísérletet, hogy 
a vesztegzár érzékelhető hatását 
egy eddig kevesebbet emlegetett 
szempontból vizsgáljuk. Dr. Nistor 
Laurával, a Sapientia – EMTE 
Csíkszeredai Kar Társadalomtu-
dományok Tanszék oktatójával a 
karantén-divatról, a divatiparban 
megjelent változásokról és a hely-
zet normalizálódása után várható-
an bekövetkező átalakulásokról 
beszélgettünk.

– Befolyásolta-e a kialakult hely-
zet a divat iparágát? Ha igen, akkor 
milyen tekintetben?

– Természetesen a járvány a 
divat világát és magát az egész di-
vatipart érintette. Egyrészt az uta-
zási korlátozások miatt számos ese-
ményt, divathetet, vásárt le kellett 
mondani. Ugyanakkor azt is láttuk, 
hogy vezető divatcégek, de a ruhá-
zati termékeket gyártó kisebb ma-
nufaktúrák vagy a divatin� uencerek 
is igyekeztek valamilyen karitatív 
szerepet vállalni: pénzalapokkal 
támogatták a járvány leküzdését, 
esetleg védőfelszerelések gyártásába 
fogtak. Végül pedig, mint megany-
nyi más szektorban, itt is számolni 
kell azzal, hogy a jelen kontextusból 
kifolyólag csökkent a kereslet a di-
vatcikkek iránt, így valószínűleg az 
iparág növekedése is csökkenni fog. 
Az, hogy mennyivel, és főleg kik 
esetében, a járvány lejárta után már 
jobban fog látszani.

– A helyzet normalizálódása 
után várhatóan hogyan alakul a ru-
hákkal, cipőkkel, kozmetikai szerek-
kel való kereskedelem?

– Valószínűleg a szigorító in-
tézkedések első lépése nem az lesz, 
hogy kinyitnak a plázák, így tehát 
a divatkereskedelem még inkább 
az online közegbe fog költözni. Ez 
mondjuk nem éri meglepetéssze-

rűen a divatipart, hisz a ruházati 
termékek online kereskedelme már 
korábban is egy globálisan elter-
jedt jelenség volt. Az ilyen típusú 
vásárlás első számú akadálya, hogy 
a fogyasztó nem tudja megérinte-
ni, felpróbálni a terméket. Utóbbi 
tekintetben várható tehát a termék 
valódi érintését, tapintását kiváltó 
alkalmazások (kiterjesztett valóság, 
virtuális próbafülke) még szélesebb 
térnyerése.

– Mi a szakmai meglátása az-
zal kapcsolatban, hogy az emberek 
otthonaikban kevésbé adnak a külse-
jükre? Ez csupán sztereotípia, vagy 
valóban több lazaságot megengedő 
az öltözködésünk, ha nem mehetünk 
közösségekbe?

– A válsághelyzet zavarodottsá-
got okozott. Voltak, akik az ott-
honülést a vakációval, a semmitte-
véssel hozták kapcsolatba. Hamar 
kiderült azonban, hogy ez nem egy 
vakáció, és az otthonról történő 
munkavégzés esetén is jó, ha fel-
öltözünk. A home o�  ce-ból való 
munka, a netikett is megköveteli, 
hogy ne pizsamában jelenjünk meg. 
Amiért otthon ülünk, nincs okunk 
arra, hogy elhanyagoljuk az öltözkö-
désünket. Köztudott, hogy az öltö-
zéknek van egy erős kontrollfunkci-
ója is. Sokszor azon keresztül, hogy 
mi van éppen rajtunk, kontrollálni 
tudunk helyzeteket. Természetesen, 

ez az otthoni felöltözés azért meg-
marad a kényelem szintjén: legtöbb-
ször hanorákot, laza öltözéket jelent. 
Úgy gondolom, ez a kínálati oldalon 
is érezhető: ha az ismertebb divat-
webshopok oldalait nézzük, azt lát-
juk, hogy a termékeket úgy pozíci-
onálták, hogy a kényelmes ruházati 
cikkek kerüljenek első helyre.

– A világhálón, közösségi oldala-
kon nagyon sok alternatív irányzatot 
indítottak el a kreatív otthon mara-
dottak. Találkozott már ezekkel? 

– Igen. Nagyon sok poénos 
megosztás, hashtag, kihívás szü-
letett: szerintem nagyon jó, hogy 
léteznek ezek a kezdeményezések, 
a kilátástalannak tűnő helyzetben 
játékot képviselnek. Arra is példák, 
hogy manapság a divat egy alulról 
jövő kezdeményezést is jelent: elkép-
zelhető, hogy a következő szezonok 
kifutóin viszontlátunk elemeket 
a karanténidőből. A hanoráktrend 
jelenlegi állását például hóbortnak 
tartom, de a maszkok esetében in-
kább látom egy új trend megjelené-
sének lehetőségét: a funkción túl, 
sajátos esztétikával bírnak ezek az új 
kiegészítők.

– Mit gondol, ez az időszak 
lenyomatot fog hagyni a divat idő-
síkján?

– Az utóbbi évek nagy témája a 
fenntarthatóság. A divatvilágot szá-
mos kritika érte az ágazat etikátlan, 
környezetszennyező gyakorlatai 
miatt. Néhány éve viszont komoly 
fordulatoknak lehettünk tanúi, 
sok márka indult el a fenntartha-
tóság útján. A vezető magazinok 
a jelen helyzetet egy megerősítés-
ként tematizálják arra nézve, hogy 
a fenntarthatóság útján haladjon 
tovább a divat: a mozgástér lecsök-
kenése, a közösségek megerősítése 
alapos indok arra nézve, hogy a 
márkák közelebb hozzák a terme-
lést és a fogyasztást. Nyilván pesz-
szimistább meglátások is vannak, 
amelyek a koronavírus kapcsán 
előállt pro� tcsökkenés okán arról 
szólnak, hogy a brandeknek még 
kevesebb pénzük marad a fenntart-
hatóságra való átállásra.

Bagoly Anabella
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Felkelünk. Gyorsan elkészülünk, megisszuk a reggeli kávét és köz-
ben már nézzük, hogy milyen teendők várnak ma ránk. Kilépünk az 
ajtón, valami hiányérzetünk van, valami elmaradt… a reggeli. Most 
már nincs lehetőségünk az elkészítésére, rohanunk, mert eltöltöttük az 
időt és mindjárt lekéssük a buszt. Felülünk rá és elgondolkodunk azon, 
hogy a tegnap nem volt időnk rendesen elvégezni a munkánkat, de 
nem baj, a lényeg, hogy valamennyire is, de elkészültünk vele. Megáll 
a busz. Mi leszállunk. Rohanunk, mert pár perc, és bent kell lennünk a 
munkahelyünkön, ahol már várnak ránk. Beérünk, rengeteg munka 
vár feldolgozásra. Fél ötkor vagy hatkor végzünk, de már rohanunk 
is tovább, hogy elérjük az utolsó járatot, amivel haza tudunk menni. 
Amint sikeresen felszálltunk a buszra, végre van pár magunkba fordu-
lós percünk, hogy rájöjjünk még mennyi teendőnk van aznap. Megáll 
a busz, leszállunk, és ismét csak rohanunk, mert mindjárt bezárnak 
az üzletek. Bevásárolunk. Veszünk néhány zöldséget meg gyümölcsöt, 
mert egészségesen akarunk élni. Rájövünk, hogy ma még nem is ettünk 
semmit. Hazaérünk, megfőzzük a vacsorát. Elfogyasztjuk a családdal. 
Átnézzük a másnapi teendőink listáját, és megdöbbenésünkre már fél 
tizenegy van, amikor sikerül mindent befejeznünk. Lezuhanyzunk. 
Lefekszünk. Másnap mindezt kezdjük elölről, mindennap ugyanab-
ban a mókuskerékben forgunk.

Az ember néha észre sem veszi, hogy mennyire rohan, hogy az életünk 
csak folytonos aggodalmaskodásból, sietségből és stresszből áll. Felgyorsult 
a világ, és vele az ember is. Ám egy megtévedt pillanatban azon kapjuk 
magunkat, hogy felsóhajtunk: Már megint nem volt időm semmire!

A sors � ntora, hogy most, amikor megkaptuk a várva várt szabad-
időt, nem tudunk nyugton maradni, azt érezzük, hogy mennünk kell. 
De nem! Ebben a helyzetben pontosan azt kell tennünk, amire titkon 
mindig is vágytunk. Leülni a tévé elé, nyugisan megnézni egy jó kis 
� lmet, vagy elővenni azt a könyvet, amire azt mondtuk: majd ha lesz 
időm, elolvasom. Feleleveníteni a régi � ancia nyelvleckéket, tanul-
ni néhány új dolgot, megfesteni azt a tájképet, aminek már nagyon 
régen nekifogtál. Rengeteg kiaknázatlan lehetőség bújt meg ezalatt 
a sok, ránk zúdult, otthonainkban töltendő napok mögött. Az ember 
újra átélheti, hogy mennyire értékes a család, minden velük töltött perc 
ajándék, rájön, hogy mennyire jók a közös römipartik, és hogy nincs is 
olyan sok J-betűs ország, mint ahogyan azt elgondoltuk.

Akárhogy is, de megkaptuk az időt, amire mindig is vágytunk. Hogy 
miként töltjük, az már rajtunk áll. Panaszkodhatunk a bezártság meg 
a stressz miatt, vagy kiélvezhetjük minden egyes percét, hiszen minden 
éremnek két oldala van, csak nem mindegy, hogy melyiket nézzük…

MONDJUK A MAGUNKÉT  Kajcsa Réka

Rohanás…

Ha sapientiás vagy és szeretsz fényképezni, oszd meg velünk fotóidat! Névvel 
ellá  tott fény  ké  pe det és a java solt kép alá írást a szoke.zsuzsa@hargitanepe.ro 

e-mail-címre várjuk.
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A felvételt Unguran Károly Arnold készítette

lencsevégen...


