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Outside. Ebben a szezonban ez lett a hívósza-
vunk. Akárcsak George Michael slágerének a 
kilencvenes évek végén, aki már akkor kinyi- 
latkoztatta, bizonyos dolgok mennyivel hívo-
gatóbbak kint, mint bent. A jó dolgokra várni 
kell, és általában gyorsan véget érnek… A nyár 
pont ilyen. Várjuk, mert a napsütés, a felhőtlen 
kék ég és a forróság az édes élet és a szabadság 
szinonimája. Várjuk, mert minden egyszerűbb-
nek tűnik majd, és még egy esős napért sem 
fogunk túlzottan haragudni. Mosolyogva  
átgördülünk az apró kellemetlenségek felett 
is, mert a szemünk előtt ott lebeg egy rég várt 
pihenés, egy utazás vagy egy kerti parti a 
barátokkal. 
A természet teljes pompájában virul, és mi 
is vele együtt virulunk: hirtelen többet mutat 
meg egy-egy ruha a nőkön, a férfiak látása 
kiélesedik, a gyermekek nevetése hangosabb.  
Hirtelen sűrű lesz az élet, hangos nevetéssel és 
pohárkoccintásokkal teli. A teraszokon küzdeni 
kell a helyekért, a várost ellepi a biciklisek és 
ejtőzők hada, a vízközeli helyek pedig megtel-
nek zsivajjal és színes fürdőlepedőkkel. Tudat 
alatt már tudjuk, hogy ebben a sűrűségben kell 
és lehet megélni igazán a pillanatokat, hogy 

később legyen miből meríteni, feltöltődni. 
Ami kint van, az tele van izgalmakkal, az 
ellenállhatatlan, az maga a szabadság, maga 
az inspiráció. A tavasz és a nyár a legtöbbek 
fejében egy kicsit mindig összekapcsolódik a 
szabadban való lét és a szabadság érzésével. 
Nem csoda, hogy az impresszionisták képte-
lenek voltak betelni a természettel, mi pedig 
képtelenek vagyunk betelni az impresszionis- 
tákkal. Olyannyira, hogy ebben a szezonban a 
nyomukba is eredünk.
A téma az utcán hever, de nem csak ott. Kívül 
valóban tágasabb. Úgyhogy léptünk egy nagyot, 
és ezúttal igyekszünk azt is megmutatni, mi van 
az utcán túl. Itt a nyár, ezért úgy döntöttünk, 
megünnepeljük a színeket, a szabad levegőt, 
a természetet, egy szóval: az életet. Hagyjuk, 
hogy magával ragadjanak bennünket azok a 
hangulatok és inspirációk, amelyek egykor 
a szabadban alkotó művészeket is magukkal 
ragadták. 
A megújult Fashion Street Magazin harmadik 
száma a szabadságot hirdeti. Benne van a kinti 
világ minden finomsága és minden vadsága, 
valamint a művészet megfoghatatlansága, 
időtlensége. Forgassák élvezettel!
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Outside. This is what became our buzzword 
this season. Like the hit song of George 
Michael at the end of the 90's,  who was 
not afraid to declare that certain thing are 
better outside than inside. The best things 
are always long awaited and usually fast 
ended...just like summer. We look forward 
to it, because sunshine, the blue sky and the 
hotness are the synonyms of freedom and 
dolce vita. We look forward to it, because 
everything is a bit more explicit and even a 
rainy day is forgiven. We face the smaller 
problems with a smile on our face, because 
in our minds we can already see the long 
awaited holiday, a travel or a garden party 
with the friends. Nature looks amazing, and 
we also shine like that: women shows a bit 
more skin, men watch a bit more sharply, 
kids laugh a bit more loudly. Life become 
busier, it's full of laughter and cheers. 
Sometimes it's impossibble to get a spot on 
the terraces, the city if filled with bicycles 
and chilling people, near the water is noisy 
and filled with colorful bath towels. Deep 
in our minds we know that we have to seaze 
the moments in this buzz, so we can recharge 
ourselves from this later. 
Outside is filled with excitement, it's 
irresistible, it's freedom and inspiration 
itself. Spring and summer is always 
connected with the thought of freedom and 
of being outdoors. It's not a surprise that 
impressionists were never able to get enough 
of nature, and we are not able to get enough 
of impressionists. That's the reason why we 
want to follow them this season. 
The topic is in the street, but not only there. 
There's really more space outside. So we 
take a big step and we try to show what is 
beyond the street. Summer is here, so we 
decided to celebrate colors, fresh air, nature. 
In one word: life. We let ourselves go with 
the moods and inspirations, that used to 
whirl artists working outside.
The third issue if the renewed Fashion Street 
Magazine glorifies freedom. It's filled with 
the softness and the fierceness of the world 
outside, but also with the intangibility and 
timelessness of art. Enjoy!
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