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Repülő szőnyeg
Marion Baruch-sal beszélget Cserba Júlia

 

Marion Baruch hosszú éveken keresztül festett, szobrokat készített, jelenleg 

pedig olyasmivel foglalkozik, amit néhányan biztosan nem a képzőművészet 

kategóriájába sorolnának, de ő és sokan mások igen.

• Cserba Júlia: Legutóbbi munkádnak, a tapis volant (repülő szőnyeg) kártyajá-

téknak többek között a Saint-Denis-i Musée d’art et d’histoire is otthont adott és 

szerepelt a Xv. Biennale de Paris-n1 is, ami jelzi, hogy más is osztja nézetedet. 

De mielőtt részletesen rátérnénk a szóban forgó munkára, szeretném, ha elmonda-

nád, hogy a te értelmezésedben, mi tartozik a képzőművészet fogalmába?

• Marion baruch: ha magát a „képzőművészet” kifejezést vizsgáljuk, látjuk, hogy 

az magában foglalja a „kép” szót. A képben viszont benne foglaltatik a tér is, ami-

ből következik, hogy a művészet nemcsak elvont formában jelenhet meg, hanem 

egy olyan valódi térben is, amiben történések zajlanak. Amikor valaki képzőmű-

vészettel foglalkozik, az azt is jelenti, hogy eldönti, kivel akar találkozni, kivel és 

miről akar beszélni, mivel akar foglalkozni és milyen módon. Mindehhez eszközt 

kell keresnie, és rá kell találnia a számára legmegfelelőbb médiumra. Ahhoz, ami 

engem jelenleg foglalkoztat, a legjobb eszköznek a kártyajáték bizonyult, mert 

az egy olyan nyelvezet, amibe mindenkit be lehet vonni, felnőttet, gyereket, bár-

milyen képzettségű embert. vagyis a kártyajáték ebben az esetben egy művészi 

gondolatot, törekvést közvetítő nyelvezet.

• Konkrétan mi ez a művészi gondolat, törekvés?

• A találkozás. A játék tulajdonképpen egy tér, ami hierarchia nélküli, szemtől- 

szembeni találkozásoknak ad helyet. A cél az, hogy az emberek egymásra nézze-

1  XV. Biennale de Paris, 2006. október 1 — 2008. szeptember 30. Lásd Balkon 2007/11-12.

nek, beszéljenek egymással. Akármilyen nyelven 

megszólalhatnak, amit azután lefordítunk. és 

az igazi találkozás tulajdonképpen a fordításban 

történik meg, főleg a szó szerint fordításban, 

mert akkor jövünk rá arra, hogy a másik nyelve 

eltérő módon van strukturálva, mint a miénk. 

vagyis az a másik más rendszerben gondolko-

dik, mint mi. A résztvevők előtt megvilágoso-

dik, hogy miért is olyan nehéz megérteni a mási-

kat, és közben az is tudatosodik bennük, hogy 

ők maguk hogyan gondolkodnak, hogyan feje-

zik ki magukat, milyenek is valójában. A lényeg 

a másfajta struktúrában rejlik, az az izgalmas. 

ha nincs a másiké, akkor a miénk sincs. Ahhoz, 

hogy önmagunk lehessünk, szükségünk van a 

másikra. Az érdekes dolgok a különbözőségben 

rejlenek, és ez főleg a nyelvezetben tűnik ki.

• Honnan jött a tapis volant, a repülő szőnyeg 

elnevezés?

• A Tapis volant tulajdonképpen performansz 

egy üres térben. A földre terített kártyák 

szinte szőnyeget alkotnak. körülötte vagy 

rajta állunk, azután lehajolunk, kezünkbe vesz-

szük a kártyákat, felemeljük, hogy messziről 

is láthatók legyenek, és megmutatjuk a töb-

bieknek. A kártyák felemelkednek, felrepül-

nek, és messzire visznek bennünket. gondo-

latban távoli helyekre repülünk a szavak által, 

Afganisztánba, Bangladesbe, kongóba, Albá-

niába, guadaloupe-ra. A résztvevők hangosan 

felolvassák a kihúzott kártyáikat, amikkel kap-

csolatban kérdéseket tesznek fel egymásnak, 

kialakul egy beszélgetés, és ez lehetőséget ad 

arra, hogy saját korunk és egyéni problémáink 

mellett, időtlen és univerzális kérdésekről  

is eszmecserét folytassunk. 

• Körülbelül hányan vesznek részt egy-egy alka-

lommal, és hogyan kerülnek be a résztvevők a 

játékba?

• A létszám változó, néha csak tíz, máskor har-

minc-negyven fő vagy még több. A munkánkhoz 

hozzátartozik az is, hogy kapcsolatot keressünk 

különböző civil társaságokkal, amelyek aztán a 

játék során találkoznak másokkal. Saint-Denis-

ben nagyon sok afrikai társaság működik. Pél-

dául van egy olyan, amelyik a soninké nyelv 

védelmére alakult. A soninké egy több afrikai 

országban élő nomád törzs anyanyelve. har-

minc-negyven évvel ezelőtt, amikor szükség 

volt a munkaerőre, közülük is sokan vándorol-

tak be Franciaországba, ahol szívesen fogad-

ták őket. Az említett társaság a közvetítésünk-

kel összekerült olyan emberekkel, akikkel egyéb-

ként talán sohasem találkoztak volna. Az afri-

kai munkásszálláson ugyanis sok olyan, soninké 

törzsből származó ember él, aki csak beszéli a 

nyelvet, de írni-olvasni nem tudja. A találko-

zás óta sokan vesznek részt közülük a vasárnapi 

soninké nyelvórákon.

• Említenél néhány példát, hogy milyen szövegek 

kerültek eddig a kártyákra?

Marion Baruch
tapies volant, Musée de l'homme, Paris; © fotó: Altin rizi

i
n

t
e

r
j

ú



29

• Mindenki azt ír rá, amit akar, ez lehet egy mondat, de akár tíz kártyányi szöveg 

is. Majdnem hetven nyelven van már kártyánk, magyar sajnos még nem szerepel 

köztük. valaki, egy afrikai résztvevő azt írta például, hogy nincs víz a falujában. 

Nincs pénzük új kutakat fúrni, és senkitől sem kapnak támogatást: ez egy segít-

ségre váró üzenet. egy munkanélküliekkel folytatott műhelymunka során egy 

francia nő azt írta le, hogy milyen gyönyörű a champs elysées, mennyire szeret 

ott sétálni, „minél többet járok rajta, annál hosszabb”. Megkérdeztük tőle, milyen 

nyelvre szeretné lefordítani. ott ültek körben a Maghreb országokból, Indonézi-

ából, és más távoli vidékekről származók, és én azt hittem, hogy közülük választ 

majd egy nyelvet, hiszen ezeket naponta hallja az utcán, de nem érti. ehelyett ő 

svédre vagy dánra szerette volna lefordíttatni a gondolatait, mert pontosan arra 

vágyott, amit egyáltalán nem ismer, az az ő álomvilága.

• Az is meglepő, hogy egy elkeseredett munkanélküli nem panaszszavakat ír le, 

hanem valami olyant, amiben örömét leli. 

• úgy van, hihetetlenül érdekes. talán élvezi, hogy van ideje sétálni, nézelődni, 

hiszen amíg dolgozott, nem jutott hozzá. van egy orosz kártyánk is, mégpedig 

egy csecsen lánytól. Azt írja, hogy az ő anyanyelve csecsen, de nem volt lehető-

sége a saját nyelvét tanulnia, ezért ír oroszul. egy jugoszláv lány kártyája azért 

volt nagyon érdekes, mert nem beszélt se háborúról, se nehézségekről, csak a 

kultúrájukról. A macedón kártyán pedig az a kérdés áll, hogy „ez egy nyelv?”, mert 

sokan kétségbe vonják, hogy a macedón önálló nyelv, csak dialektusnak tartják.

• Úgy tudom, hogy Saint-Denis és a szomszédos városok környékén sok cigány csa-

lád él. Van-e velük is kapcsolatotok?

• Igen, közülük is bekapcsolódtak néhányan a munkánkba, így születtek kártyák 

román származású cigányok írásaival is. Az egyik kártyán az szerepel, hogy az illető 

megköszöni Aubervilliers polgármesterének, hogy lakáshoz juthattak. részletesen 

leírja a lakásukat, és azt, hogy ez egy civilizált ország, a lánya iskolába jár, ő pedig 

szeretne rendszeres munkát, hogy a többiekkel egyenrangúnak érezhesse magát. 

• Ezek szerint nincs kiéleződött ellentét a cigányok és a franciák között?

• Nincs, hiszen itt nagyon sokféle nemzet él egymás mellett, és nincs az a 

mélyen gyökerező diszkrimináció, ami romániában és Magyarországon évszá-

zadok óta létezik. Bár úgy tudom, hogy romániában az utóbbi években sokat 

javult a helyzet. Az igazsághoz tartozik, hogy azért itt is nehezen találnak mun-

kát, viszont, és ez a jövő szempontjából nagyon fontos, Saint-Denis-ben és kör-

nyékén valamennyi cigánygyerek iskolába jár, és több cigány kulturális társaság is 

működik, ahol előadásokat, koncerteket, találkozókat tartanak, de vannak sport-

körök is a fiatalok számára. képzeld el, milyen sokat jelent a 10-12 éves cigány-

gyerekek számára, hogy a rugby csapatuk a Stade de France-ban játszhat! 

• Ezekre a kulturális programokra csak cigányok járnak?

• természetesen nem. Fehérek, feketék, franciák és bevándorlók, bárki, akit 

érdekel. Magyarországon valószínűleg azért is annyira súlyos a cigány-probléma, 

mert nem folyik olyan munka, mint amivel mi is foglalkozunk a Tapis volant kere-

tén belül: az emberek közötti párbeszéd megteremtésével, a másság elfogadta-

tásával. A játék gondolata tőlem származik, mert én már évek óta a nyelvvel 

és a nyelvezettel foglalkoztam a művészetben, de a jelenlegi formát két másik 

képzőművésszel, a francia Myriam rambach-sal2 és az albán Arben Iljazival 

együtt dolgoztuk ki.

• Ezek szerint ezt a játékot már megelőzte más hasonló munkád is?

• Igen, például a Displacement_for . olyan román bevándorlókkal dolgoztam 

Milánóban és Párizsban, akikkel az utcán találkoztam össze. Nagy öröm volt szá-

momra román beszédet hallani, mivel 1950-ben hagytam el romániát, és azóta 

nem jártam ott. úgy tűnt nekem, mintha utánam jöttek volna, hogy beszélhessek 

2  Myriam rambach képzőművész, filmrendező, 1957-ben született Párizsban. genfben folytatott 
tanulmányai után, 1979-ben csatlakozott egy hollandiában működő fiatal, alternatív művészcsoport-
hoz, amelynek magyar tagja is volt. így történt, hogy egyik kollektív munkájuk a „gépek” címet kapta. 
1982-től, visszatérve Párizsba, filmművészeti tanulmányokat folytatott, majd a mozgókép és a 
multimédia területén dolgozott. A vizuális művészetben folytatott kutatásai a kísérleti fotogramtól 
fokozatosan az interaktív multimédia felé vezették. 1997 körül, amikor az illegális bevándorlók 
előléptek az árnyékból, és forrongásba hozták Párizst, a mások önkifejezése fontosabbá vált számára, 
mint a sajátja. ezt a szemléletváltást, amelynek első alkotói megnyilatkozásával a Documenta 9-en 
(Piazza virtuale) lépett először a nyilvánosság elé, Marion Baruch-sal 1998-ban történt megismerkedé-
se tovább erősítette. A világról, a városi környezetről és az emberekről alkotott azonos nézetekre épülő 
barátságukból igen aktív és gyümölcsöző munkakapcsolat alakult ki. 

románul. Meghívtam őket kávéházba, elmen-

tem hozzájuk, láttam, hogyan élnek. ezek után 

készítettem el, a nevezetes marseille-i tarot 

mintájára, az én tarot-mat. Fotók voltak rajta, 

és hozzá rövid leírások románul és négy másik 

nyelven arról, amit az új ismerőseim mondtak el, 

és olyan jegyzetek is, amikben azt írtam le, hogy 

mit éltem át, amikor velük találkoztam. ezt a 

tarot-játékot interneten keresztül lehetett ját-

szani,2 és 1998-ban az új nyelvezettel dolgozó, 

szociális kérdésekkel foglalkozó MoneyNations-

projekt keretén belül, szerepelt a zürichi 

Shedhalléban rendezett kiállításon3 is. Sok olyan 

emberrel beszélgettem, aki játszott vele, és 

kiderült, hogy a leírt gondolatok és a „játékosok” 

által elmondott életkörülmények között min-

dig volt valami kapcsolat. Sokáig nem értettem 

3  www.moneynations.ch

Marion Baruch
tapies volant, Musée d’art et d’histoire, Saint-Denis,  

2008. március 6., június 26., július 6.  
© fotók: corinne vigne-Loup
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az okát, hiszen én nem vagyok kártyajós, míg-

nem rájöttem, hogy az alapproblémák tulajdon-

képpen mindenkinél hasonlóak. és az is megvilá-

gosodott bennem, hogy a mások problémái egy-

ben a mi problémáink is. Akik az utcán koldulnak 

vagy újságot árulnak, azok a mi történetünk-

höz tartoznak, nem az ő saját, egyedi, hanem a 

mi közös történetünkhöz. talán azért éreztem 

így, mert egyszer én is menekült voltam. Amíg 

a nyugati emberek tudatában nincs jelen eléggé 

világosan az a tény, hogy a Nyugat története 

össze van kötve Afrika és kelet-európa történe-

tével, pedig elég csak felidézni a gyarmatosítás 

vagy a kommunizmus évtizedeit.

• Beszélnél egy kicsit magadról, a te történetedről?

• Az életem szorosan összefügg a nyelvekkel. 

temesváron magyar nyelvű családban szület-

tem, és mindaddig, amíg nem jártam iskolába, 

csak magyar és német nyelvet hallottam. tíz 

éves koromban Bukarestbe kerültem, ott egy 

ideig román iskolába jártam, majd amikor zsidók 

már nem járhattak oda, beírattak egy francia 

iskolába. ekkoriban viszont otthon, édesanyám 

második férjével már angolul beszéltünk. öt 

nyelven beszéltem már, de egyik sem volt iga-

zán az enyém, mert ugyan a magyart lehetne az 

anyanyelvemnek nevezni, de sohasem tanultam 

magyarul írni, és magyar irodalmat sem olvas-

tam. valószínűleg nem azért nincs egy igazi 

hazám, mert már annyi országban éltem, hanem 

azért, mert nincs egyetlen olyan nyelv sem, 

amivel 100%-ig tökéletesen ki tudnám fejezni 

magam. hazátlan vagyok, de nyelvek közt élek, 

és ez is gazdag világ, egy állandó, nagy utazás. 

• Hogyan lettél képzőművész?

• Anyám zeneszerző volt, ez meghatározta a 

gyerekkoromat, és így magától adódott, hogy 

az alkotómunka vonzott. Mivel a zenéhez nem 

sok tehetségem volt, képzőművészettel kezd-

tem foglalkozni. Jeruzsálemben festőakadémiára jártam, rómában a Belle Artén 

tanultam. olaszországban festettem és szobrokat készítettem, de nem hagyo-

mányos mintázással vagy faragással, hanem vasból — egy kovácsmester kivi-

telezésében — úgynevezett „rajzokat a térben”. Mindez 1990-ig tartott, ami-

kor elkezdtem dolgozni egy híres milánói galéristával, Luciano Inga Pinnel, akinél 

olyan ismert művészek kezdték a pályafutásukat, mint Boltanski és gina Pane. 

Nála hoztam létre fiktív vállalatomat, a Name Diffusiont, amit azóta is művé-

szi megnevezésként használok. Az „entreprise fiction” akkoriban egy művé-

szeti mozgalom volt, és én is olyan munkákat állítottam ki, amiket nem saját 

kezemmel, hanem már létező, iparilag gyártott elemekből készítettem, nemegy-

szer valamilyen gyárban. 1992-ben a galériában mutattam be többek között a 

nemi különbségekkel foglalkozó, üvegkockából, perforált fémoszlopból, óvszer-

ből és csecsemőmérlegből álló installációmat, a More women than men: a danger 

avoided, 1992-t. A groninger Museum Business Art/Art Business kiállításán (1993) 

szerepelt egész termet betöltő, nyolc zónából álló installációm. A zónák elne-

vezését a bejáratnál álló light-boxon lehetett elolvasni. A Museum fashionnel a 

múzeum és a divat kapcsolatára akartam utalni, a For members only-val pedig 

arra, hogy a kortárs művészet csak a szűk elitet akarja megszólítani. A Candy 

fashion az, amit az emberek kedvelnek, amiért pénz adnak, és a Rose fashion is 

az, ami leginkább megfelel a közízlésnek. ez utóbbi úgy készült, hogy egy textil-

üzemben megkérdeztem, melyik volt a legsikeresebb anyaguk, melyikből gyár-

tották a legtöbbet. A rózsás, mondták, és azután a kérésemre legyártottak az én 

logómmal egy kisebb mennyiséget, ami által a tömegárú „átnemesült” műalko-

tássá. ezt az installációmat azután meg is vásárolta a múzeum. hasonló módon 

dolgozó művészekkel együtt sok helyen állítottam ki, többek között a düsseldorfi 

kunsthalléban, a New-york-i zingmagazine-ban, a berlini kunst-werkében, vala-

mint a galleria Luciano Inga Pin jóvoltából, az Art Cologne-on és az Art Baselen is.

• A rövid felsorolásból is jól látszik, hogy néhány év alatt sikerült rangot szerezned 

magadnak, hiszen a kilencvenes években fontos kiállításokra kaptál meghívást, és a 

Name Diffusion ismerős lett a kortárs művészet köreiben. Ma mégis egészen mással 

foglalkozol. Elárulnád a váltás okát?

• elegem lett a kommerciális kiállításokból és a művészi vásárokból. rádöbben-

tem, hogy magam is belekeveredtem abba a „branché”, divatos művészetbe, ami 

annyira ellenemre van. A Business Art/Business Art jól példázza ezt, hiszen éppen 

azt történt meg velem, amin az ott bemutatott installációmban ironizálok: én is 

eladtam a munkámat, én is bekerültem a Museum fashionba. De volt egy másik, 

legalább annyira fontos oka is a váltásomnak. A nyolcvanas évek végén, a kilenc-

venes évek elejéig, a művészek remek ötletekkel jelentkeztek, nagyon produktí-

Marion Baruch
tapies volant, rugbey6 

Marion Baruch
Accumulation-t, 2007. november 10 — 2008. február 10., gAM, gallarate , varese
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vak voltak, virágzott a műkereskedelem is, és én 

is annyira csak a művészeti problémákba merül-

tem bele, egy dolog körül forogtam körbe-körbe, 

hogy közben nem láttam ki belőle. Aztán egy-

szer csak rádöbbentem, hogy a berlini fal leom-

lásával a világ nagyot változott, és ami körü-

löttem történik, az sokkal érdekesebb, izgal-

masabb, mint a művészeti világ. Más utakat, új 

nyelvezetet kezdtem keresni, más, vitális dolog-

gal akartam foglalkozni, kísérletezni, kutatni, 

nem elvárt, elfogadott dolgokat csinálni, és 

mindehhez közvetlen közelről, nem pedig médi-

ákon keresztül kapott ismereteket akartam sze-

rezni. ennek a keresésnek a révén kerültem 

Párizsba is, így jutottam el a nyelvekhez, a cigá-

nyokhoz, a bevándorlókhoz, és ezzel párhuza-

mosan ahhoz a felismeréshez, hogy nem mate-

riális, statikus objektumot akarok létrehozni, 

hanem valami olyant, ami interakciót produkál, 

és amit nem lehet raktárba tenni. 

• Azóta több projekted is megvalósult. Ezek közül 

melyeket tartod a legfontosabbnak?

• Nehéz lenne rangsorolni. Fontosnak tartom 

az illegálisan Franciaországban élőknek szentelt, 

Sans-Papiers című számítógépes installációmat, 

ami 2000-ben a grenoble-i kortárs művészeti 

központ, a Magasin Micropolitique kiállításán 

szerepelt. De szívesen említem a a Milánó közeli 

gallaratei galleria Arte Modernában néhány 

hónappal ezelőtt bemutatott installációmat, az 

Accumulation T-t is. A címben szereplő t időre, 

textilre, texte-re (szövegre), transzformációra, 

transportra (szállitás) és még sok másra refe-

rál. Az olasz haute couture-ben használt textil-

hulladékkal halmoztuk el a kiállítóterem padló-

ját, és a látogatók három hónapon keresztül azt 

készítettek az anyagokból, amit akartak, de el is 

vihettek belőle. Jöttek is az asszonyok nagy tás-

kákkal, köztük olyanok, akik addig be nem tet-

ték a lábukat egy múzeumba, és vitték haza bol-

dogan a gyönyörű textildarabokat. Az akkumu-

lációból így disszimiláció lett. remek dolgokat is 

készítettek, amik azután felkerültek a falra, és 

az utolsó napon árverést rendeztünk belőlük, de 

nem pénzért, hanem szavakért. ezt a munká-

mat hamarosan Párizsban is bemutatom, annyi 

különbséggel, hogy itt a konfekcióiparból szer-

zett textilekkel fogunk dolgozni.

• Milyen hajtó erő dolgozik benned, ami nyolc-

vanévesen is ennyire aktívvá tesz? 

• A munkámmal akarok hazát építeni magam-

nak, és ehhez olyan, a korunknak megfelelő 

nyelvezetet létrehozni, ami alkalmas arra, hogy 

kifejezze a ma történéseit. ez talán sohasem 

elérhető vágy, de azért valahogy formálódik, 

sőt úgy érzem, hogy közeledem hozzá, ráadásul 

most, a Tapis volant kártyáival valami láthatóvá 

is vált ebből.

http://www.namediffusion.net/dossier/518.htm
http://www.namediffusion.net/net2/communique.htm
www.biennaledeparis.org

Zanin Éva

Csizma az  
(író)asztalon
Divat kritika / divat elmélet

 

Az ezredforduló után kibontakozó kortárs magyar divattervezés fiatal képviselői 

szédületes iramban zárkóznak fel a nemzetközi tendenciákhoz. Míg a rendszervál-

tás időszakában a magyar divat fényévekre volt mindattól, ami nemzetközi szin-

ten történt, addig ma a tervezői innovációk, a globalizáció kedvező hatásai, illetve 

a világháló nyújtotta mediális nyitottság eredményeképpen átjárható, megköze-

líthető és ilyenformán hasonló kulturális kontextus mentén alakulnak.

Jó példát szolgáltat erre a fiatal magyar divatszakemberek sikeres érvényesülése 

a nemzetközi divatiparban, akik maguk is kihasználva a globális szemléletű tudás-

piaci lehetőségeket, szakmai fejlődésük során a hazai oktatási intézmények mel-

lett számos külföldi szakirányú egyetemen és/vagy képzésen fejlesztik tovább 

magukat, hogy piacképes szakmai háttérrel rendelkezve megfeleljenek a kor-

társ tendenciáknak1. A nemzetközi divatipar már nem csak tervezői szinten kezdi 

megtanulni Magyarország nevét, hiszen az elmúlt években elindult folyamatok-

nak köszönhetően, számos magyar modell portfóliója került a legnagyobb hatású 

divatformáló központok, magazinok, tervezők és fotósok asztalára2.

e kedvező fejlemények ellenére, még mindig hatalmas szakadék tátong a hazai 

és a nemzetközi divatfolyamatok között, melynek szűkítése elengedhetetlen fel-

tétele annak, hogy a fejlődő divatipar lelkesedéséhez és kreatív potenciáljához 

méltó szakmai kontextusban tudjon működni. ennek az egyik legfontosabb fel-

tétele, az oktatásfejlesztés és az iparági működésmód feltételeinek megterem-

tése mellett, egy olyan aktív kritikai kontextus létrejötte, amely a legújabb nem-

zetközi diszciplináris eredmények figyelembevételével, a kritika eszközeivel járul 

hozzá a szakmát kísérő teoretikus diskurzus kialakulásához. 

A magyarországi divatról szóló publikációk túlnyomó többsége megelégszik egy 

pusztán ismertető, leíró jellegű, tájékoztató formával, ami emiatt egy igencsak 

felszínes, a divat fogyasztói rétegének szóló, informatív gesztussal tájékoztat az 

éppen aktuális folyamatokról. ez a gyakorlat több szempontból is rendkívül prob-

lematikus. egyrészt azt feltételezi, hogy a divatértő/építő szakmai közönségnek 

nincs igénye a valódi kritikai visszhangra, és arra a párbeszédre, ami a folyama-

tosan reflektált munkák, és összehasonlító kontextusba állított eredmények fej-

lődési irányaira, hibáikra és javításuk lehetséges útvonalaira világít rá. Másrészt 

behatárolja a magyar divatról szóló sajtó megjelenéseket, amennyiben azokat 

a marketing szempontok által befolyásolt, barter- és/vagy pr szerződések által 

1  Ilyen például az egyik legsikeresebb fiatal magyar márkát, a Nanushkát működtető Sándor 
Szandra, aki a London college of Fashion-ben diplomázott, és jelenleg több európai nagyvároson túl 
jelen van az egyesült államok és Japán számos pontján is. Jó példa a szintén komoly nemzetközi 
kereskedelmi gyakorlattal rendelkező use unused csoport, akik rendszeres kiállítói a párizsi 
divatheteknek. A krea Művészeti iskola volt hallgatója, Szilágyi Dóra is ide sorolható, aki a royal 
college of Art divattervező szakán szakosodott férfiruha tervezésre, jelenleg pedig Firenzében a Jean 
Paul gaultier másodvonalának egyik tervezője.
2  A feltörekvő modellgeneráció jelenleg legismertebb magyar vagy magyar származású tagjai: 
Mihalik enikő, rajzák kinga, Sophie, Adinai
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