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FAST FASHION
Ipszilonék és a divat

Amikor Anita Ekberg besétált a Trevi-kútba, egyértelmű volt a nőideál.
Amikor a Mary Quantnak köszönhető Twiggy-stílus és a csontsovány, brit
lány beköszöntött az életünkbe, kicsit talán összezavarodtunk, aztán két

pártra szakadtunk, hogy később békés egymás mellett élésben
rajonghassunk mindkét testalkatért, mindkét nőiességért. James Bond

lehetett kigyúrt Sean Connery, piperkőc Roger Moore, álértelmiségi Pierce
Brosnan vagy egy tömbből faragott Daniel Craig: hogy mindegyikük

lehet férfiidol, abban nem nagyon volt vita. A kifutókon is a fent említett
típusok másai divatikonkodtak, lettek nemzedékek példaképévé.

Az Y generáció óta mindez teljességgel kétségessé vált…

Szerző: Bányai Gábor
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épp ők nem kényszerből, hanem boldogan és
önként vállalva, sőt ezt tekintve az igazi trend-
nek. A luxusbrandek többé már nem irányt
mutatóak, a közösségi média veszi át a trend-
 szabászok szerepét. Míg a nagy brandek Arma -
nitól Guccin át Versacéig a maguk exkluzivitá-
sával és elérhetetlenségével hódítottak, ez az új
generáció a közösségi médiában új egyensúlyt
teremt hatalom és kontroll tekintetében éppen
az exkluzivitás kizárásával – fogalmazta meg
az egyik legnagyobb divatház stratégiai igaz-
gatója saját pozícióvesztésüket.

Ha ezt egy gasztronómiai példával akar-
nám érzékeltetni: a fast food uniformizált
térhódítása mellett megjelenik a fast fashion
mindent elsöprő úthengere – valami, amiben
nem lehet tévedni, ami a világ minden pont-
ján ugyanazt jelenti, és ez biztonságérzettel
töltheti el a mindenkori fogyasztót. Nem
 szeretem általánosítással: a kalandvágy tűnik
el az étkezésből és az öltözködésből is. És ez

a változás jelentősen befolyásolja a női és fér-
fiideálok, a nemi szerepek alakulását is.

Mert én megérdemlem…
Hogy ki is, mi is az Y generáció, arról bizony
nincs igazi konszenzus. Az angol–amerikai le-
 írásokban Echo Boomersnek vagy Millennials-
nak is nevezett nemzedék valamikor 1980 és
1995 között született (a későbbieket már hív-
ják Z meg ZS generációnak is, de a divattren-
deket és azok követését illetően még nem lát -
ható ez a generációs különbség), és világszerte
nagyjából ugyanazokon az eseményeken, vál-
tozásokon nőtt fel – így aztán sokkal koheren-
sebb, mint elődje, az X generáció volt. Ez a
nemzedék világszerte körülbelül 400 milliárd
dollárt költ, tehát gazdaságilag igencsak befo-
lyásoló tényezőről-tömegről beszélünk.

Olyan generációról, mely megkérdőjelez
mindent. És aki ezt teszi, attól nehezen várha-

tunk el hűséget. Például a divatmárkákhoz
sem. A hűség állandóságot feltételez: ennek a
generációnak hűsége csupán a folyamatos
megkérdőjelezéshez és hűtlenséghez van. Hű-
ség a folyamatos változáshoz – illetve azokhoz
az üzletláncokhoz, melyek ezt az állandó „ki-
rakatrendezést” üzletpolitikájuk és kínálatuk
alapvetésévé teszik. A fastfashion úgy tesz,
mintha állandóan változna: pedig leginkább
csak cserél, átrendez, módosít. A divatbemu-
tatókon felvonuló nagy brandek a luxust, a
magas minőséget, a még magasabb árakat és
az exkluzivitást jelentik. Mindazt, amire ennek
a generációnak – egyelőre legalábbis – bizto-
san nincsen szüksége. Ennek a generációnak a
vásárlási szokásait három olyan tényező hatá-
rozza meg, ami korábban ismeretlen volt. 
Az egyik a közösségi nyomás, vagyis egymás
kőkemény befolyásolása a közösségi médián
keresztül. A másik a folyamatos kutatás, bók -
lászás az interneten, ekként minden ízlésbeli
kérdés és válasz nemzetközi reflexiója. A har-
madik pedig az elköteleződés szinte teljes hiá-
nya, vagyis a már említett hűtlen hűség.

Ez a generáció folyamatosan olvas a termé-
kekről a neten, hiszen túlnyomórészt online éli
az életét. Az olvasott értékeléseket továbbadják
egymásnak, így egy idő után a közösség maga
lép fel szakemberként, már nehezen megkü-
lönböztethető, hogy egy nagy hatású blogger
vagy vlogger valóban a szakmát képviseli-e, 
vagy csak ő fogalmazza meg legjobban a kö-
zösségi elvárásokat. Nem szeretik a brandeket.
Részben azért, mert a szüleik szerették, von-
zódtak hozzájuk. És mert a szüleik túlnyomó-
részt elváltak – az Y generáció esetében a leg-
magasabb a kettészakadt családok száma és
aránya –, ők kiélvezték annak minden előnyét,
hogy mindkét szülő a maga oldalára akarván
állítani őket, igyekszik elkényeztetni, akár telje-
sítmény nélkül is jutalmazni. Ők ezt elfogadják
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A
mikor én felnőttem, a divat nagyjából szi-
tokszó volt. A legyőzendő kapitalizmus 
és az azt képviselő burzsoázia mételye. 
A szoc nagyáruházak kínálata mellett per-
 sze ott lazított a Váci utcában egy-két kira-

kat, például Rotschild Klára szalonja, de ettől még az én
nemzedékem az uniformizálásba született bele. Nem ki-
lógni a sorból, ez volt a lényeg, és bizony nagyon nem is
lehetett, öltözködéssel szinte biztosan nem. Hallottunk-
olvastunk ugyan divatbemutatókról, de egy párizsi, milá-
nói, római, New York-i vagy tokiói haute couture a
burzsoázia utolsó kapálózásának biztos jele volt csupán.

Aztán persze szépen lazult minden, már nekünk is
lett Budapesten Párizsi Nagyáruházunk, vehettünk di-
vatos farmert az Ecserin, jártunk külföldre, rájöttünk,
hogy a magyar nők a világon a legszebbek – és elkezd-
tünk divatosan öltözködni, miközben az haute couture
továbbra is csodabogár volt, kevesek szórakozása, sem-
miképp sem trendteremtő hagyomány.

Manapság is szívesen nézegetjük a divatbemutatók
fényképeit, a gyönyörű nőket és a pofátlanul magas, jó-

képű, kockás hasú fiúkat, megcsodáljuk a legszebb dara -
bokat filmfesztiválok és díjkiosztók vörös szőnyegén –
irigykedünk kicsit, de elfogadjuk, megértjük. Tudjuk,
hogy a luxusmárkák bejátszanak a trendteremtésbe, leszi-
 várognak a mindennapokba, miközben megmaradnak
kevesek vágytárgyának: boldogan elfogadjuk ezt a sta-
tus quót. Örülünk, hogy vége az uniformnak.

Új uniformis
Örültünk. Mert egyszer csak történt valami. Azt vettük
észre, hogy az utcán, körülöttünk ismét megjelentek a
valamiképp uniformizált öltözékek. Előjött egy külsősé-
geiben egyre sajátosabban uniformizált generáció, majd-
nem olyan egyformán öltöznek, mint mi valaha. Csak
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Az Y generáció kb. 400
milliárd dollárt költ

magára évente, tehát
gazdaságilag igen
komoly tényező.

La femme

Már nem a luxusbrandek az irányt
mutatók, a közösségi média átvette

a trendszabászok szerepét.



osztásokat, az egyetlen kifutó, melyen virtuáli-
san ott vannak tagjai, az évről évre a Victoria’s
Secret show-ja! No, nem azért, mintha itt dől-
ne el, milyen fehérneműben akarnak majd hó-
dítani a lányok: sokkal inkább azért, mert az itt
fellépő manökenek a közösségi média teremt-
ményei, kedvencei, állandó témái. Ebbe a
show-ba bekerülni mérce (kicsit olyan, mint a
Sports Illustrated fürdőruháit bemutatni), itt
olyanok domborítanak a kifutón, akiket a gene-
ráció tagjai jól ismernek a közösségi oldalakról.
És már nem elsősorban az Y generáció számára
egyre kínosabbá váló Facebookról, hanem a na-
pi használati tárggyá dicsőült Instagramról.

Egyre több márka és tervező ismeri fel ezt
a tendenciát. És egyre több modell is, hogy a
kifutó messze nem hoz már olyan ismertsé-
get és kedveltséget, mint egy folyamatosan és
jól működtetett Instagram-oldal. Johnny
Depp lánya, a gyönyörűséges Lily-Rose is
ezen a felületen lett igazán ismert, majdhogy-
nem innen indult el világkarrierje. Hogy az

új Chanel №5 (micsoda hagyományos már-
ka!) népszerű lett ebben a generációban is, az
annak köszönhető, hogy vele tudták bevezet-
ni! Nem véletlen, hogy még Karl Lagerfeld is
Lily-Rose-zal igyekszik eladni legújabb kreá-
cióit, rájött, hogy nem a ruhái, hanem ez a tü-
 neményes sztár vonzza be a rajongókat, és ha
szerencséje van, akkor ez a rajongó majd a
Lagerfeld márkanevet is megjegyzi, így néhány
éven belül fogyasztóvá is válhat.

See now, buy now
És ha már a nagy márkák képviselőinél tartunk:
az utóbbi idők egyik legérdekesebb, a fast fa-
shion-fogyasztókat megcélzó kezdeményezése a

see now, buy now típusú divatbemutató. „Az a
gyakorlat, hogy a kollekciókat négy–hat hónap-
pal azelőtt mutatják be, mielőtt a vásárlók szá-
mára elérhetővé válnak, immár elavult, ma már
nincs semmi értelme” – fogalmazta meg 2016
februárjában Tom Ford, majd pár hónappal 
később bejelentette, hogy a divatházával csatla-
kozik egy teljesen új rendszerhez.

Tommy Hilfiger 2017-es tavaszi kollekció-
 ját már ebben a see now, buy now rendszer-
ben mutatták be. Az összes ruhadarab, ame-
lyet a modellek viseltek, a kifutóra lépésük
pillanatától elérhető volt online a nagyközön-
ség számára is. A vásárlók szinte a modellek -
ről szedték le a ruhákat, amelyek másnap már
akár offline is megvásárolhatók voltak a világ
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– L’Oréal-nemzedék: mert én megérdemlem… –, de a
szülők ajándékait egyre inkább átalakítják azok ízlésétől a
maguk fast fashion igénye szerint. Mert az ízlésüket sem
akarják a szüleiktől örökölni, maguk akarják megterem-
teni, akár teljes nemzedéki egyetértésben – elképesztő fö-
lénnyel lenézve azokat a nemzedéktársaikat, akik a szüleik -
hez vagy más ósdi megmondókhoz igazodnak. Ez a
nemzedék már belenőtt a marketingbe, nehéz becsapni
őket hamis üzenetekkel: a fast fashion éppen ezért semmi
mást nem üzen, mint egyetértést, változást, folyamatos
megújulást. És annak ígéretét, hogy ha velünk tartasz,
velünk öltözöl, akkor egyéniség lehetsz anélkül, hogy
rossz végén lógnál ki a sorból.

Természetesen ez a generáció sem egységes. Hiába nőt-
tek fel tagjai nagyjából hasonló élettapasztalatokkal, a gaz-
dasági és szociális különbségek esetükben is meghatározók,
egy-egy országon belül, hát még az egyes országok között.
A nagy brandek által diktált vagy diktálni kívánt divat erre
nem figyel, a fast fashion viszont éppen ezt a különbséget
tudja meglehetős sikerrel – ha nem is eltüntetni, de – mini-
malizálni. Vagyis szerényebb pénztárcával is bele lehet tar-
tozni a trendbe, és ezt a közösségi média azonnal fel- és elis-

meri. És ez nagyon fontos egy olyan nemzedék számára,
mely szereti az összetartó tendenciákat a divaton túl a zené-
ben, a médiában, de még a technikai kütyük terén is.

A hagyományos, kifutókra teremtett, majd onnan
megannyi változáson át a luxusáruházakba költöző divat-
termékek a pénzmilliókra építenek világszerte – az Y ge-
neráció által favorizált fast fashion viszont a rajongók
millióira támaszkodik. Ez az attitűd a sikere azoknak a
marketingkampányoknak, melyek ezt a generációt céloz-
zák, és amelyek új brandeket teremtenek, ha úgy tetszik:
szavazati, népszerűségi alapon. Ha van elég rajongód, ak-
kor brand leszel: ez ennek a generációnak az álma és felis-
merése egyszersmind! A következő tíz–tizenöt évben en-
nek a nemzedéknek a vásárlóereje folyamatosan növek-
 szik, vagyis az őket kiszolgáló divatnak is fel kell ismernie,
hogy a marketingnek többé nem elsősorban a termékről,
hanem magukról az emberekről kell szólnia!

Új ikonok
Ez a generáció már nem igazán követ divatbemutatókat –
talán nem véletlen, hogy ha megnézzük a közösségi meg -
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A Hadid lányok „civil” fotói sokkal nagyobb
elérésűek, mint hivatalos modellfotóiké. Nem

termékeket mutatnak be, ők maguk a termékek.
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Lily-Rose Depp
az Instagram
sztárja lett,

innen indult
világkarrierje.

Tommy Hilfiger tavaszi
kollekciójának összes

darabja a kifutón való
megjelenés első pillanatától
kezdve elérhető volt online is.



Genderless clothing
A nemektől független öltözködés és viselke-
dés éppen az Y generáció regnálásának egyik
terméke, pontosabban ez a generáció tekinti
ezt lázadása részeként először teljesen ter-
mészetesnek. Méghozzá több irányból és
szempontból is.

A nagy tervezők, nagy márkák kifutóin is
egyre többször tűnnek fel olyan modellek,
akik genderszempontból kétségeket ébreszt -
hetnek. Már a hippidivat és a Twiggy-őrület
jelezte a hagyományos nőideál eltűnését, a ne-
mi jegyek keveredését, de a nemekkel kapcso-
latos társadalmi elvárások elleni igazi feneke-
dés az utóbbi évtized terméke. Előbb a fiúsra
nyírt, stylingolt, alig-mellű lányok tűntek fel,
aztán jöttek a kisminkelt fiúk, később megje -
lentek a nyíltan transgender figurák, mint pél-
dául Lea T., de Andreja Pejić ausztrál modell

népszerűsége vagy a kifutókon egyre többször
„használt” androgün modellek jelenléte is jól
jelzi, hogy a genderkérdés a tabuk elleni harc
egyik divatpillére az Y generáció számára.
Marco Marco egyébként csodálatosan hordha-
tatlan ruháit szinte mindig dragqueenek (olyan
férfiak, akik női ruhában lépnek fel, női szere-
pet játszanak, női személyiségüket hangsú -
lyozzák) mutatják be – akik egyébként az ame-
rikai VH1 egyik legsikeresebb realityjének is
főszereplői, és akik már a kozmetikai ipar nagy-
 ágyúi közé is besoroltak.

De nem csak az ikonikussá vált modellek
között találunk egyre több transzneműt, andro-
günt vagy dragqueent. A tervezők is megpró-
báltak megfelelni a trendeknek: hozott már ki
zavarba ejtően lányos fiúkollekciót a Gucci vagy
Rick Owens, magam is ámulva nézem Rad
Hourani vagy Craig Green unisex ruháit (ha 
a Lady Gaga stylistjaként elhíresült Nicola For-
michetti unisex divatja nekem már nem is fér
bele…). A londoni Selfridges tavaly létrehozott
egy Agender elnevezésű, nem nélküli ruharész-
leget, de az igazi áttörést az eredményezte, ami-
kor a fast fashion egyik zászlóshajója, a Zara be-
mutatta 16 minimalista darabból álló Gender-
less kollekcióját: hiszen ez már árban, marke-
tingben és elérésben is a generáció minden tag-
ját megszólította – nem a szenzációhajhászás,
hanem egy valós igény kielégítésének céljával.

Szabad a vásár
Biztosan. Bár én csak azt tudom, hogy ez a
fast fashion diktálta uniformizáltság nekem
sokkal színesebbnek tűnik, mint bármely ed-
digi. Azt érzem, hogy az Y generáció fo -
gyasztói szokásai olyan irányba terelik a diva-
tot, mely irány kifejezetten demokratizálja a
kifutók és a modellek világát csakúgy, mint a
fanokét. Azt látom, hogy az új ikonoknak
szabad mozgásuk van az Instagram, a kifutók
és a filmvásznak felületei között. Azt gondo-
lom, hogy a hagyományos nemi szerepek ol-
dódása nem csupán divat kérdése, és minden
riogatás ellenére nem rengeti meg alapjaiban
a társadalom szerkezetét, de feltétlenül a sza-
badság érzetét kelti. Azt tanulom meg napra
nap, hogy a szépségideál sokkal gyorsabban
változik, mint az elmúlt századokban: de
csak a sebesség más, a mozgás törvényszerű-
sége változatlan.

Persze jó lenne visszafiatalodni. És amíg
ez nem sikerül, boldogan figyelem, tanítom
ezt a generációt, hogy közben minél többet
elleshessek, megtanulhassak tőlük. Fast food,
fast fashion, fast life: csak azt nem sejtem
még, mibe fog belelassulni, beleöregedni ez a
nemzedék...
De ez már legyen a ZS generáció problémája!  
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70 előre megnevezett Tommy Hilfiger áruházában. És
azóta már a Burberry, Tom Ford és Ralph Lauren is túl
van az ilyen típusú bemutatóján – éljenek a rajongók, akik
így majd a terméket is fogyasztják!

Az igazán ismert és népszerű modellek szinte mind a
közösségi felületen élik életüket, a kifutónál sokkal fonto-
sabb a civil (egyébként halálosan pontosan megtervezett)
megjelenésük. Ha megnézzük a ma legnépszerűbb mo-
dellek, mondjuk, a Hadid lányok megjelenését, azt látjuk,
hogy Gigi és Bella posztjai, pontosabban „civil” fotói
sokkal nagyobb elérésűek, mint hivatalos modellfotóiké.
Ezek a lányok már nem termékeket mutatnak be, mint az
előző generáció kedvencei. Ők maguk a termékek, az
életformájuk, melyet sugallnak, az öltözködésük, mely a
hétköznapokban sokkal inkább követi a fastfashion-tren-

deket, mintsem azt, amit a hagyományos kifutókon ma-
gukra öltenek. Az Instagram teremt egyébként olyan
sztárokat is, akik még modellként sem lépnek fel – egy-
 szerűen csak milliók jelölik szívecskével a fényképeiket,
milliók álmodnak ezekről a többnyire latinos kinézetű,
vastag ajkú, kreol bőrű, kicsit buta tekintetű lányokról.

Vagyis az új ikonok nem azok, akik a legjobban tud-
nak pózolni, akiknek a legfotogénebb az arcuk, akik a leg-
magabiztosabban mozognak a kifutókon: hanem azok,
akik a közösségi felületeken a legtöbb rajongót képesek
begyűjteni. Olykor ebből csodás karrierek lesznek! A mo-
dels.com szerint a top 50-es nőimodell-listán 5. helyen ál-
ló Cara Delevingne egy fastfashion-hálózatnál kezdte a
karrierjét, hogy aztán eljusson a Chanelig és a Vogue-ig, 
a Burberryig vagy a Moschinóig – de rajongói alapvetően
a közösségi oldalakon teremtődtek meg, és lökték egés-
zen a filmvászonig, hogy aztán a Papírvárosokban (ennek
a nemzedéknek egyik kultikus filmje) nyújtott alakítása
beemelje őt a filmszínészek közé. És van még valami Cara
esetében, ami egy fontos tendenciára hívja fel a figyelmet:
ez pedig a még alig 25 éves hölgy nyílt biszexualitása.
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Cara Delevingne egy fastfashion-hálózatnál
kezdte, onnan jutott el a világmárkákig,

majd a filmvászonig.

A Selfridges létrehozott egy Agender nevű, 
nem nélküli ruharészleget.


