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a Street StyLe mIndöSSze egy 
évtIzed aLatt váLt dIvatrajongóK 
hobbIjábóL órIáSI bIznISSzé 
–Igazán SzerencSéS boLygó-
együttáLLáS eSetén mInden réSzt- 
vevő ProFItáLhat beLőLe. mára az 
UtcaI StíLUS (vagy amIt aKKént 
PrezentáLnaK) LegaLább oLyan 
FontoS, mInt az, amIt Szezon-
róL Szezonra a KIFUtóKon be-
mUtatnaK a dIzájnereK a vILág 
dIvatFővároSaIban. ha vISzont 
neKünK máS haSznUnK nem IS 
SzármazIK beLőLe, LegaLább jóL 
SzóraKozUnK a KéPeKen.

A street style blogok, abban a formában, ahogy ma ismerjük 
őket, körülbelül tíz éve kezdtek feltűnni, ám a műfaj jóval koráb-
ban, először a nyomtatott sajtóban jelent meg. Legendás például 
a 86 éves, máig aktív Bill Cunningham, aki a New York Times
fotósaként már 1978 óta örökíti meg a metropolisz – habár nála 
nem ez a fókusz, de igen gyakran jól öltözött – járókelőit. Rajta kívül 
viszont számtalan, fiataloknak szóló, szubkulturális magazinban is
létezett ilyen rovat az i-D-tól kezdve a Nylonig.

A The Sartorialist tíz évvel ezelőtti feltűnésével azonban nagyon 
sok minden megváltozott, és nagyrészt úgy tűnik, végleg. Scott 
Schuman akkor indította a blogját, amikor egy másik fontos 
tendencia kritikussá vált: a divat rajongóinak az internetrobbanás 
korában már nagyon sovány és túlstilizált volt az a tartalom, 
amit kedvenc magazinjaik szolgáltattak, havonta egyszer vagy 
még ritkában. A street style fotókon látható karakterek és ruháik 
a divat egy sokkal spontánabb és játékosabb arcát mutatják 
meg, mint a „hivatalos” divatanyagok, amelyekben a látszólag 
tökéletesen illeszkedő ruhákat valójában hátul csipeszek tartják 
szorosan, és a modellek két kiló sminket viselnek akkor is, ha az 
épp „természetes”.

the street is the new 
CAtwAlk

az Utca az Új KIFUtó
Szöveg text Kósa Kinga
Fotó photography PressArchiv
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street style hAs grown froM being the hobby of 
soMe fAshion enthusiAsts, within A DeCADe to be 
huge business – froM whiCh, if the plAnets Align 

right, every pArtiCipAnt CAn benefit After All. toDAy’s 
street style (or At leAst whAt’s presenteD As suCh) is 

At leAst As iMportAnt As the ColleCtions introDuCeD 
by Designers At speCtACulAr shows eACh seAson in 

the fAshion CApitAls of the worlD. but even if we 
Don’t hAppen to be profiting froM it DireCtly, At leAst 

we CAn hAve fun with the piCtures.

Street style blogs the way we know them, started popping up about ten years 
ago, the genre itself however made its much earlier first appearance in print. 
A legendary name is that of 86 years old Bill Cunningham, who is still active 
today, and as a photographer of the New York Times keeps capturing the – 
although this isn’t his focus – mostly well-dressed passers-by of the big apple 
since 1978. Alongside his work, many other youth and subculture magazines 
from i-D through Nylon, also featured a similar column.

With the appearance of The Sartorialist around ten years ago, a lot of things 
changed, and as it seems, many of them for good. Scott Schuman started his 
blog at a time when another strong tendency just got critical: for fashion fans, 
the content provided by their traditional magazines with a single monthly 
issue, or even less, was getting meagre and too conventional in the age of 
the internet boom. Characters and outfits of street style photographs show a 
much more spontaneous and rather playful side of fashion, in contrast to the 
marketing materials, where the perfectly fitting dresses are in fact clipped 
together at the back, and models wear 2 pounds of make-up, even for a 
„natural” look.

Merely a month later, more and more blogs documenting street styles (Face 
Hunter, Jak&Jil) launched, then came the thematic versions like Stockholm 
or Copenhagen Street Style, or pages focused solely on men. Finally there 
was a chance to thoroughly examine sets of well dressed, handsome or cute 
strangers without coming off as a creep, or having to spend fortunes on 
traveling to fashion capitals just to see the latest of the sidewalks. (For a 
rather short period of time some attempts have been made in Hungary as 
well, with little success and unstable levels.) 

Beyond the unexpectedness, the lifelike setting is the main secret behind the 

long lasting popularity of street fashion: the person in the photo could be 
anyone, maybe even have a very similar lifestyle to ours. They might be poor 
students who just love vintage shops, or they only buy five pieces of classic, 
well combinable pieces, or they try every single short lived trend happily. We 
always find someone who we would like to look alike, or from whom we can 
steal some styling tricks. Clothes worn by the common people on the streets 
have been a great influence in the work of fashion designers ever since, and 
the really open minded can also see, how fans try to mimic or adapt their 
creations to their own styles.

The situation started to escalate real quickly, when others jumped in to 
capitalize on the popularity of these blogs. Numerous magazines asked the 
most famed street style photographers for online collaborations one after the 
other: for Style.com for example The Sartorialist was the first to deliver some 
shots, and for years now Tommy Ton, the blogger from Jak&Jil is the man 
behind their reports. 

And what else could be the most exciting and fruitful topic, if not the fashion 
week season, lasting for a whole month, showing off the latest trends, when 
the fashion industry travels the world from New York through London and  
Milan to Paris as an incredibly chic swarm? These previously faceless 
editors, stylists and buyers suddenly found themselves in a crossfire of 
photographers – and clearly not everyone was happy with this change. Today, 
contrary to the situation a couple of years ago, around 50-100 photographers 
are waiting at the venues of fashion shows, just to take a snapshot of the 
professionals and celebrities arriving – even if it’s only showing their backs. 

Fashion houses and marketing managers of course also realised the power  
of spontaneity, approachability, and ever since try to incorporate this 
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Alig telt el pár hónap, és egyre-másra bukkantak fel az újabb és újabb, street 
style-t dokumentáló blogok (Face Hunter, Jak&Jil), majd jöttek a tematikus 
változatok, mint például a Stockholm vagy Copenhagen Street Style, vagy 
a kifejezetten férfiakat dokumentáló oldalak. Jól öltözött, csinos idegenek 
szettjeit végre hosszasan lehetett tanulmányozni – anélkül, hogy bárki (főleg 
az illető) furcsán nézne, és hogy rengeteg pénzt kelljen utazásra költeni 
ahhoz, hogy a divatfővárosok járókelőit lehessen szemlézni. Viszonylag rövid 
ideig Magyarországon is léteztek hasonló próbálkozások, azonban inkább 
kisebb sikerrel és egyenetlen színvonallal. 

A street fashion töretlen népszerűségének oka a váratlanságán túl az 
életszagúsága: a képen látható személy lehet akárki, talán pontosan ugyan- 
olyan helyzetben van, mint mi. Lehet, hogy kispénzű diák és imádja a vintage 
üzleteket, lehet, hogy minden szezonban csak öt, klasszikus és variálható új 
ruhadarabot vesz, vagy lehet, hogy minden kérészéletű trendet készséggel 
kipróbál. Mindig találunk valakit, akire hasonlítani szeretnénk, vagy akitől 
el lehet lesni egy ügyes stylingtrükköt. Az, hogy az utca embere mit hord, 
évtizedek óta nagy hatással van a divattervezők munkájára; és az igazán 
nyitottak azt is megfigyelik, hogy az ő kreációikat hogyan próbálják meg 
leutánozni, vagy saját stílusukhoz alakítani a divatrajongók.

A helyzet akkor kezdett igazán gyorsan eszkalálódni, amikor az említett 
blogok népszerűségét mások is igyekeztek meglovagolni. A különböző 
magazinok sorra kérték fel online közreműködésre a legnevesebb street 
style fotósokat: a Style.com-nak például először a The Sartorialist készített 
képeket, évek óta pedig Tommy Ton, a Jak&Jil bloggere szállítja nekik a 
beszámolókat. És mi más lenne a legizgalmasabb és leggyümölcsözőbb téma, 
mint a több mint négy héten át tartó, legfrissebb trendeket bemutató  
divathétszezon, amikor a divatszakma elképesztően sikkes rajként vonul 
végig a világon, New Yorkból indulva Londonon és Milánón át Párizsig? 
A korábban arctalan szerkesztők, stylistok, buyerek egy csapásra növekvő 
fotóshadak kereszttüzében találták magukat – ennek azért nem mindenki 
örült. Ma a pár évvel ezelőtti állapotokhoz képest akár 50–100 fotós is vára-
kozik egy-egy divatbemutató helyszíne előtt, hogy az oda érkező szakma-
beliek és hírességek szettjeit akár csak hátulról lekattintsa.

A spontaneitás és a megközelíthetőség erejét természetesen a divatházak és 
a marketingmenedzserek is felismerték, és ezt a jellegzetes hangulatot és 
vizuális nyelvet azóta is igyekeznek beépíteni a márkájuk életébe valamilyen 
formában. Donna Karan fiatalokat célzó márkája, a DKNY például gyakran 
New York utcáin fotóztatja a reklámkampányait, sőt arra is volt példa, hogy 
biztosra mentek, és magát Scott Schumant kérték fel a feladatra. De számos 
más street style blogger fotózott már reklámkampányt és divatanyagot,  

amivel persze ők is a rendszer részévé váltak, és ezáltal vala-
melyest kanonizálódott a street style blogok képi világa.

Ezen túlmenően a brandek számos más módon 
is felhasználják az utcai divatot, például külön 

közösségimédia-kampányokat blogokat vagy más plat-
formokat indítanak annak, hogy a vásárlóik mutassák meg, 

hogyan viselnek egy-egy ikonikus darabot. A Burberry az Art 
of the Trench nevű oldalon gyűjti a világ minden tájáról a 
klasszikus ballonkabátjukról készült képeket, míg 
a Furla a Wonderfurla nevű projekt-

tel örökítette meg a táskáikat viselő, 
milánói nőket. Ezek a törekvések 
mind az imázsukat erősítik, azt 
üzenve: nézzék csak, hogy önökhöz 
hasonló átlagemberek is milyen 
kreatívan és változatosan tudják 
viselni ugyanazt a ruhadarabot! 
Nemcsak a luxusmárkák, hanem 
a tömegek számára megfizethető Zara,  
Mango, Topshop és H&M sem maradt ki a street 
style őrületből.

A blogok továbbá a saját celebritásaikat is kitermelték. Míg 
a hollywoodi sztárokról és énekesnőkről tudjuk, hogy nem 
maguktól találják ki, épp miben parádéznak, addig a divatszakma 
képviselőiről mindenki feltételezi, hogy stílusuk száz százalékig 
eredeti, pozíciójuk pedig garancia annak minőségére. Koronázat-
lan királynőjük kétségtelenül az az Anna Dello Russo, aki 
Vogue-untermannként néhány éve még a szakma fekete uni-

formisában végezte a munkáját, egészen addig, amíg úgy nem döntött, itt az 
ideje kihasználni a karrierje során szerzett kapcsolatokat és lehetőségeket. Így 
ha a legeslegújabb trendekre és a kollekciók legfeltűnőbb darabjaira vagyunk 
kíváncsiak (legyen szó cseresznye alakú kalapról vagy tenyérnyi flitteres 
miniruháról), elég az ő nevét beütni a Google-ba.

Persze nem Anna az egyetlen. Mára a street style sztárokon belül is jól 
megkülönböztethető csoportok alakultak ki: ott vannak például azok a 
szerkesztők, akik – szinte – egyenruhaként nagyjából ugyanazokat a da-
rabokat variálják, mégis mindig őrült jól néznek ki, mint Kate Lanphear vagy 
Emmanuelle Alt. Aztán ott van a divattervezőkből, modellekből, szerkesz-
tőkből álló orosz kontingens, rajtuk mindig van mit nézni: Miroslava Duma, 
Lena Perminova, Vika Gazinskaya (reklámarca is egyúttal), Anya Ziourova 
vagy Ulyana Sergeenko. Ők azért lehetnek izgalmasak a nyugatabbra élők 
számára, mert a népüknek tulajdonított pompaszeretet és féktelenség gyakran 
megjelenik az öltözékükön. Grandiózus báli ruha, még ha csak egy bemu-
tatóra mennek is? Ez csak természetes! Nem csoda, hogy ők összesen több 
mint kétmillió Instagram-követőt szereztek. És akkor még nem szóltunk a 
bloggerekről: a sort Bryanboytól és Eleonora Carisitől kezdve Chiara Ferrag-
nin át Susie Bubble-ig a végtelenségig lehetne folytatni.

A divatházak ebben is meglátták a nagyszerű reklámlehetőséget, és ma 
már bevett gyakorlat, hogy ruhákat küldenek az „utca celebjeinek” abban a 
reményben, hogy azok minél több fotón feltűnnek, egyre többször említve 
az ő nevüket. A legtöbbjük ezt a módszert a még alig ismert, fiatal tervezők 
népszerűsítésére használják, de akadnak olyanok is szép számmal, akik világ-
márkákkal kötnek szerződéseket, bizonyára nem kis összegért. Persze vannak, 
akik szemében ez az elüzletiesedés a street style hanyatlását jelzi és kizáró 
ok, legalábbis ami a hitelességet illeti: hiszen egy egyszerű halandó valójában 
sosem viselhetné azt a következő szezonra tervezett ruhát, amit csak egy-két 

napja mutattak be. És az is egyhangúvá tud válni, amikor a fotókon 
ugyanazt a táskát vagy kabátot látjuk feltűnni századjára is. Úgy-
hogy néha azért mégsem árt elutazni, hogy megnézzük, milyen 
Párizs, London, New York vagy Milánó igazi utcai stílusa.

@jakandjil
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characteristic mood and visual language into their brands in one way or 
the other. DKNY by Donna Karan, which aims at young people, for example 
often shoots its campaigns on the streets of New York, at one occasion even 
going absolutely for sure by hiring Scott Schuman himself. Plenty other 
street style bloggers shot campaigns and fashion portfolios already, and 
with it became part of the system, through which the visual aesthetics of 
street style blogs has gotten canonized to some extent. 

Beyond this, brands make use of street fashion in a variety of ways, for 
example by launching social media campaigns, blogs or other platforms 
to give customers a chance to show off how they wear some of the iconic 
pieces. Burberry is collecting photos of their classic trench coats from 
around the world on a page titled Art of the Trench, while Furla captured 
Milanese women wearing their bags with their project called Wonderfurla. 
These actions all strengthen brands, with the message: look how creative 
and versatile people just like you can be in wearing the very same piece 
of clothing as yourself! The street style hype didn’t stop at luxury brands, 
the affordable Zara, Mango, Topshop and H&M did get involved just as 
quickly.

Further down the line, these blogs also produced their own celebrities. While 
about Hollywood stars and divas all seem to know, that they don’t figure out 
by themselves what to parade in, everyone assumes, that the style of those in 
the fashion business is 100% theirs, and their position is  a guarantee for 
the quality of it. The uncrowned queen definitely is Anna Dello Russo, who 
just a couple of years ago sported the black uniform of the trade as a Vogue 
employee, up until she realised it’s time to make use of all the connections 
and possibilities acquired throughout her career. So if we are curious about 
the very latest trends and the most eye-catching pieces of a collection 
(may that be a cherry shaped hat, or a napkin sized glitter mini dress), it’s 
enough to google her name. 

Anna of course isn’t the only one. By now, distinct groups have developed 
even among the street style stars: there are for example those editors, 
who always wear and combine the same pieces – almost – as a uniform, 
but still manage to look stunning each and every time, like Kate 
Lanphear or Emmanuelle Alt. And then there’s Russian contingent of 
fashion designers, models and editors, who always show something 
worthwhile to look at: Miroslava Duma, Lena Perminova, Vika 
Gazinskaya (most well-known face of her own brand), Anya Ziourova 
or Ulyana Sergeenko. They manage to be popular for more western 
people, because the characteristically Russian love for splendour
and turbulence often show sin their clothing choices. Grandiose 
ballroom dress for a simple fashion show? Of course! No wonder 
they built an Instagram followership of over 2 million. And we 
didn’t even mention the bloggers: from Bryanboy and Eleonora 
Carisi over Chiara Ferragnin and Susie Bubble, the list goes on.

Fashion houses too recognised the great marketing opportunity, 
and today it’s common to send clothes to the celebs of the streets, 
hoping that they’ll appear on as many photos as possible, 
mentioning their brand as often as possible. Some use this 
method to let barely known, young designers gain popularity, 
while others go into agreements with global brands - be assured 
not for pennies. Some of course see commercialisation as the 
downfall of street style and a ground for refusal when it comes 
to authenticity: the common man would never be able to wear 
the pieces of the next collection, premiered only a couple of 
days ago. And seeing the same bag or coat pop up on the 
photos for the hundredth time can easily get boring. In the 
end it seems then, it’s still worth traveling after all, to see 
the real street styles of Paris, London, New York or Milan.

@bryanboycom

@anyaziourova

@anna_dello_russo

@miraduma

@emmanuellealt

@susiebubble
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