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Még sosem voltál divatnagykövet. Hogyan élted meg ezt a fel- 
kérést?
Egyrészt szuper ötlet volt, másrészt pedig nagyon hálás vagyok, 
hiszen ez is egy új irány, amely rengeteg inspiráló utat nyit meg. 
Fantasztikus, hogy Budapestnek van egy ilyen utcája, amelynek 
ennyi  története és  ilyen miliője van – nagyon izgalmas kihívás 
volt, hogy az én nyelvemen keresztül új tartalmat, új lendületet 
adhattam a Fashion Streetre látogatóknak. Mert minden van itt: 
beauty,  lakberendezés,  kozmetika,  divat,  hotelek,  bárok,  kávé-
zók, éttermek, kiegészítők: nagyon örülök, hogy mindezeket és 
az utca szellemiségét én kommunikálhattam.

A tavaly év végén megjelent Odett 10 album a tízéves pálya-
futásodat ünnepli – ahogy a Fashion Street is 2018-ban ün-
nepelte megalakulásának tizedik évfordulóját. Hogyan élted 
meg ezt a tíz évet? Van időd reflektálni az elmúlt évtizedre?
Nagyon sok minden változik körülöttem és ezek a változások tu-
datosak;  igen,  számot  vetek  az  eddigi  pályámmal.  Úgy  érzem,  
mostanra jutottam el oda, hogy teljes mértékben képes vagyok 
megélni magamat és merek újraalkotni – ezektől régebben vagy 
tartottam, vagy pedig egyszerűen nem volt elég tapasztalatom. 
Így mondhatom, hogy volt megállás és újratervezés is egyszerre 
ebben a jubileumban.

Milyen a tíz évvel ezelőtti Odett a mostanihoz képest?
Lehet,  hogy  tapasztalatlanabb  voltam  tíz  éve,  ellenben  annyi  
energiám volt, annyira felelősségmentes volt a helyzetem, hogy 
szívesen  töltekezek  ezekből  az  időkből:  egyfajta  throwback  ez   
a kezdeti energiákhoz. Régen önfeledt, lendületes, de bátortalan 
voltam:  most  több  tapasztalattal  rendelkezem,  és  eltűnt  a  bá-
tortalanság:  ma már tudatosan szeretném megvalósítani,  amit  
álmodtam.

Mennyire kötődik nálad az önkifejezés a divathoz, a testeden 
viselt kommunikációhoz?
Szeretem a hétköznapi és a színpadi szettek közti különbséget, 
ez  utóbbit  pedig  már  nem  látványelemként  élem  meg,  hanem  

You  had  never  been  a  fashion  ambassador  before.  How  did  you 
feel about this opportunity?
On the one hand it  was a great idea,  on the other hand I’m truly 
grateful because this was a new direction which opens up a range 
of  inspiring  roads.  It’s  fantastic  that  Budapest  has  a  street  with  
so  many stories  and a  great  milieu.  Giving new content  and new 
momentum  to  the  visitors  of  Fashion  Street  through  my  own  
language was an exciting challenge too. Everything is here: beauty, 
interior design, cosmetics, fashion, hotels, bars, cafés, restaurants, 
accessories. I’m very happy that I had the chance to communicate 
these in addition to the spirit of the street.

At the end of last year the Odett 10 album came out, celebrating 
your  decade long career,  and Fashion Street  celebrated its  10th 
anniversary in 2018 too. What were the last ten years like? Have 
you had time to reflect on the last decade?
A  great  many  things  have  been  changing  around  me,  and  these  
are  conscious  changes.  Yes,  I  have  been  evaluating  my  careers  
progression.  I  feel  that  I  have  only  just  reached  the  point  where   
I can fully live my life and dare to create again – doing both used 
to make me nervous or I simply didn’t have enough experience. So,  
I can safely say that there were stops and re-planning session at the 
same time in this past decade. 

What was Odett like 10 years ago in comparison to now?
I may have been less experienced 10 years ago, but I had so much 
energy  and  my  situation  devoid  of  responsibilities.  I’m  happy  to  
recharge myself  with  those times:  it’s  a  kind of  throwback to  my 
initial  energies.  I  was  carefree  and  energetic  but  shy  in  the  past:   
I have more experiences and the shyness has disappeared; I would 
like to consciously make my dreams come true now.

How much do you connect to fashion in terms of self-expression 
and what you communicate with the clothes on your body?
I like the differences between my everyday clothes and the pieces 
I wear on the stage, I no longer consider the latter as a showpiece 
but as a tool which helps me fulfil myself, as well as communicate 

HA  CSUPÁN  ANNYIT  MONDANÁNK  POLGÁR  ODETTRŐL,  HOGY  ÉNEKESNŐ  ÉS  ZENÉSZ,  
AKKOR NEM TALÁLTUK VOLNA KIFEJEZETTEN FEJÉN A SZÖGET, UGYANIS ODETT SOKKAL 
SZÉLESEBB  KREATÍV  PALETTÁT  FEST  KÖRBE  VIBRÁLÓ  SZÍNEKKEL.  ODETT  TÖBB  MINT  
TÍZ  ÉVE  MOZOG  ZENEI  PÁLYÁN,  ÉS  FELEMELŐ  VAGY  ÉPP  KEMÉNYEBB  TAPASZTALATAIT  
AZONNAL INSPIRÁLÓ ENERGIÁKKÁ FORMÁLJA, MELYEKBŐL ÚJABB ÉS ÚJABB IZGALMAS 
PROJEKTEK  SZÜLETNEK.  POLGÁR  ODETT  2018-TÓL  FÉL  ÉVEN  KERESZTÜL  A  FASHION  
STREET  NAGYKÖVETEKÉNT  KÉPVISELTE  UTCÁNKAT:  TALÁLKOZHATTATOK  VELE   
A  FASHION  STREETEN  ÉLŐ  FELLÉPÉSEN,  AZ  UTCA  LÁTVÁNYOS  MIKULÁSPARTIJÁN  VAGY  
ÉPP A DEÁK PALOTA KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓIN IS.  ODETT MOST ÁTADJA A NAGYKÖVETSÉG 
STAFÉTABOTJÁT,  MELYNEK  APROPÓJÁN  ELBESZÉLGETTÜNK  TAPASZTALATAIRÓL,  
SZAKMAI FELELŐSSÉGRŐL ÉS A JELENLEG FUTÓ, NAGYON IZGALMAS ÚJ IRÁNYOKRÓL IS.

SAYING THAT ODETT POLGÁR IS A SINGER AND MUSICIAN IS QUITE SIMPLY NOT ACCURATE. 
ODETT PAINTS A FAR BROADER AND MORE CREATIVE PICTURE WITH HER VIBRANT COLOURS. 
SHE  HAS  BEEN  WORKING  IN  THE  MUSIC  INDUSTRY  FOR  MORE  THAN  TEN  YEARS,  AND  
TURNS  BOTH  HER  EXHILARATING  AND  HER  DIFFICULT  EXPERIENCES  INTO  INSPIRATION,  
FROM  WHICH  NEWER,  EXCITING  PROJECTS  ARE  BORN.  SINCE  MID-2018  ODETT  POLGÁR  
HAS  REPRESENTED  FASHION  STREET  AS  ITS  AMBASSADOR:  YOU  MIGHT  HAVE  MET  HER  
DURING LIVE PERFORMANCES ON FASHION STREET,  THE STREET’S SPECTACULAR SANTA 
CLAUS  PARTY,  OR  DURING  THE  OPENING  OF  THE  DEÁK  PALACE’S  EXHIBITION.  AS  ODETT 
NOW HANDS OVER THE BATON OF AMBASSADORSHIP, WE INVITED HER TO TALK ABOUT HER 
EXPERIENCES, PROFESSIONAL RESPONSIBILITY AND HER CURRENT, EXTREMELY EXCITING 
NEW DIRECTIONS.

szöveg text by Tillinger Zsófi · fotó photo by Bognár Bogi
smink make-up Árpa Karolina – LUSH · stylist styling Gálvölgyi Anett, Miovácz Márton · haj hair Bodó Petra – Zsidró Szalon

ODETT!
Thank you, 
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Lakkbőr övek / Patent leatherbelts: LLOYD

Nadrág / Trousers: BERSHKA

Fürdőruha / Swimsuit: COS



3130 FASHION STREET MAGAZINE SPRING & SUMMER · 2019

portraitinterview

my  message.  At  the  beginning  I  truly  believed  that  I  had  to  be  
extravagant and sexy, a diva on the stage. Now, for example when  
I wear a headdress, it won’t be the headdress that the audience will 
remember, rather as a part of the whole. It becomes an element in 
how people remember the concert, in how great it was. I turn the 
tool into an experience.

We  are  showered  with  more  and  more  videos  because  of  your  
project The  Street  Makes  Music  (Zenél  az  utca).  Can  you  tell  us   
a bit about this project?
It isn’t a traditional talent show looking for people, we deliberately 
went  against  that  by  showing  talents  instead.  The  point  is  that   
I work with talented street musicians: I not only make a video with 
them,  but  help  them on  their  paths  too.  I  have  been  walking  my 
own path for ten years so I can help these musicians out, but they 
have a huge amount to teach me too. The project has a beautiful 
duality: I  spend a lot of energy on these people, but because the 
whole  project  is  done  under  my  own  steam  we  help  each  other  
too.  I  think  that  after  a  certain  amount  of  time  it  is  the  duty  of   
a  performance  artist  to  take  responsibility:  after  a  long period  in   
a profession people have responsibility for their past, present, and 
future.  All  of this,  I  believe,  comes to fruition in The Street Makes 
Music.

Have you ever been a street musician?
Never, not even for a minute. My father is a musician, and so a few 
things came to me a little easier: I  studied music, I  had a band in 
high  school,  and then after  high  school  the  first  record  company 
that we showed our finished songs released our music immediately. 
Because of that, perhaps the passion I have is different to that of 
street  musicians.  I  didn’t  know what  would come of  my music.  It  
just happened. This was just as natural for me as my hair growing.

What is the message of this project?
I  would  really  love  to  get  banish  of  the  stereotype  that  street  
musicians  are  beggars:  many  street  musicians  are  talented  
songwriters, musicians, performers, or all of the above. Furthermore, 
they are part of the city’s image, so paying more attention to them 
is  especially  important.  It’s  already done in  many other  counties,  
which practices are truly exemplary. It’s not the least bit about me 
taking pity on people: after a preselection I introduce these people to  
a  broader  audience,  and  at  the  same  time  I  show  the  street  
musicians that they don’t have to sell their souls for a percentage 
to  an  agency  or  in  a  talent  show.  There  are  other  roads  to  find  
professional respect: there is a recipe to success and recognition. 
The gratitude and positive feedback I receive from these musicians 
is a fantastic feeling, especially when we do concerts together. My 
favourite part of my job is still being on the stage, but The Street 
Makes Music requires a kind of humility which I also really enjoy. It’s 
amazing  to  see  how well  the  project  is  growing and being  taken 
more seriously, I dare not share where it will lead just yet, but I’m 
already very proud of it.

úgy kezelem,  mint  egy  eszközt,  amely  segít  a  beteljesülésben,  az  
üzenet közvetítésében. Eleinte nagyon hittem abban, hogy dívás-
nak, extravagánsnak és szexinek kell lenni a színpadon. Most vi-
szont, mikor például felveszek egy fejdíszt,  nem a fejdísz lesz az,  
amit megjegyez a közönség, hanem az egység részeként egy olyan 
elemmé válik, melyről az marad meg az emberek fejében, mennyi-
re jó volt maga a koncert. Élménnyé teszem az eszközt.

Jelenleg csak úgy záporoznak az újabb és újabb videóid a Zenél 
az utca nevű projekt keretein belül. Mi is ez pontosan? 
A Zenél az utca nem egy hagyományos tehetségkutató műsor, ha-
nem ezekkel  kifejezetten szembemenve egy tehetségmutató pro-
jekt.  A  lényeg  az,  hogy  tehetséges  utcazenészekkel  foglalkozom:  
nem csupán videót készítek velük, hanem a sorsukat is egyenge-
tem.  Én tíz  éve  a  saját  utamat  járom,  ezért  tudok ezeknek  a  ze-
nészeknek segíteni – de ők is nagyon sokat tanítanak nekem. Ép-
pen ezért a projekt nagyon szépen kettős: nem csupán én fordítok 
rájuk nagyon sok energiát, hanem mivel az egész az én brandem 
alatt fut, mindkét fél segíti egymást. Úgy gondolom, hogy egy bi-
zonyos idő után egy előadóművésznek dolga, feladata a felelősség-
vállalás:  ha  már  egy  bizonyos  pályahossz  van  az  ember  mögött,  
felelősséggel tartozik a múltjáért, jelenéért és jövőjéért is. Mindez, 
úgy érzem, összeállt a Zenél az utcában. 

Te magad zenéltél utcán? 
Soha,  egy  percig  sem.  Mivel  édesapám  zenész,  pár  dolog  köny-
nyebb volt számomra: zenét tanultam, volt hobbizenekarom gimi-
ben, aztán az elkészült számokat gimi után az első kiadó, akinek 
megmutattuk, rögtön kiadta. Emiatt talán más típusú szenvedély 
dolgozik bennem, mint az utcazenészekben. Nem tudtam, mi lesz 
a  zenélésből.  Csak  lett.  Ahogy  az  embernek  nő  a  haja,  mindez  
ugyanolyan természetes volt számomra. 

Mi az üzenete ennek a projektnek? 
Nagyon szeretném a Zenél az utcával felszámolni azt a sztereotí-
piát,  hogy  az  utcazenész  egy  koldus:  rengeteg  utcazenész  tehet-
séges  dalszerző,  zenész,  esetleg  előadó,  vagy  az  összes  egyszerre.  
Valamint az utcazenész a városkép része is, ezért különösen fontos 
erre  komolyabban  odafigyelni,  ahogy  azt  sok  külföldi  országban  
már nagyon példaértékűen meg is teszik. És arról sincs szó, hogy 
megsajnálnék bárkit,  hanem egy előszelekció után megmutatom 
ezeket az embereket szélesebb közönségnek,  az utcazenészeknek 
pedig  azt  mutatom  meg,  hogy  nem  muszáj  eladniuk  a  lelküket   
x  százalékért  egy  kiadónak  vagy  épp  egy  tehetségkutatóban,  ha-
nem vannnak más utak is a szakmai elismertség felé: van receptje 
a sikernek és az ismertségnek. Nagyon jó érzés az a hála és pozitív 
visszacsatolás,  amit  ezektől  a  zenészektől  kapok,  például  mikor  
vendégzenészként  koncerteztek  velem.  Alapvetően  még  mindig  
a színpadon állást  élvezem a szakmában a leginkább,  de a Zenél 
az utca  megkíván egyfajta alárendeltséget is  tőlem, amit szintén 
szeretek.  Nagy  öröm  látni,  mennyire  szépen  nő  és  komolyodik   
a projekt: azt még nem merem elmondani, hová fog csúcsosodni 
ez az egész, de már most nagyon büszke vagyok rá. 

„Nem tudtam, mi lesz a zenélésből. Csak lett. Ahogy az 
embernek nő a haja, mindez ugyanolyan természetes 
volt számomra.”

„I didn’t know what would come of my music. It just  
happened. This was just as natural as my hair growing.”

Kötött ruha és ékszerek / Knit dress and jewellery: COS

Válltáska / Crossbody bag: LLOYD

Culotte: THEFOUR Budapest
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