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TEGYÜK FEL, HOGY LAGERFELD CSODAORSZÁGÁNAK HÁTSÓ BEJÁRATÁNÁL ÁLLUNK. HA ÁTLÉPJÜK A KÜSZÖBÖT, BELÁTÁST NYERHETÜNK A DIVATVILÁG ZEGZUGAIBA. MIRE SZÁMÍTUNK? 
GYÖNYÖRŰ LÁNYOKRA FESZES COMBOKKAL ÉS ELÉRHETETLENNEK TŰNŐ RUHAKÖLTEMÉNYEKRE NEONFÉNYES MEGVILÁGÍTÁSBAN. VALÓBAN ENNYI LENNE A LESARKÍTOTT DIVATVILÁG? 
ENGEDJÜK  EL.  KICSIT  TEGYÜK  FÉLRE  A  SZTEREOTÍPIÁKTÓL  HEMZSEGŐ  MESEKÖNYVET,  FELEJTSÜK  EL  HAMUPIPŐKE  BOSZORKÁNY  KERESZTANYJÁT  (MERT  MÉG  DIOR  SEM  TUDNA  
DIÓBÓL ÚJ TRENDET VARÁZSOLNI), ÉS NÉZZÜNK A TRENDI ÁLOMGYÁR KÖRME ALÁ.

IMAGINE YOU ARE STANDING BY THE BACKDOOR TO LAGERFELD’S WONDERLAND. IF YOU ENTER YOU MAY GLANCE UPON THE MYSTERIES OF THE FASHION WORLD. WHAT CAN YOU EXPECT? 
BEAUTIFUL GIRLS WITH LEAN LEGS AND SEEMINGLY UNATTAINABLE GARMENTS ILLUMINATED BY NEON LIGHTS. IS THIS ALL THERE IS TO THE FASHION WORLD WHEN STRIPPED DOWN TO ITS 
CORE? LET IT GO. LEAVE THE FAIRYTALE WORLD OF STEREOTYPES BEHIND FOR A LITTLE WHILE, FORGET CINDERELLA’S FAIRY GODMOTHER (BECAUSE NOT EVEN DIOR COULD MAKE A NEW TREND 
OUT OF CHESTNUTS) AND TAKE A REAL LOOK AT THE DREAM FACTORY.

szöveg text by Molnár Fruzsina · illusztráció illustration by hEATHEN

      BACKDOOR TO 
LAGERFELD’S WONDERLAND
Lagerfeld Csodaországának hátsó bejárata

A  divatszakma  egy  fekete  lyuk,  amelybe  nagyrészt  csak  a  szak-
mabeliek  látnak  be.  Ez  a  mindennapjainkat  észrevétlenül  átszö-
vő világ tele van küzdelmekkel,  amit néhány olyan ikonikos film 
is  feldolgozott,  mint  Az  ördög  Pradát  visel,  a  Coco  Chanel,  vagy   
a Saint  Laurent.  Igazi  rejtelmei  azonban  külső  szemmel  látha-
tatlanok,  hiszen  egy  laikus  a  filmek  és  cikkek  mellett  nagyrészt  
csak  a  boltokban  láthatja  a  divattervezők  már  kész  munkáit  és   
a látványos divatkampányokat a mozgólépcsőket övező billboardo-
kon és a divatmagazinok hasábjain. Fun fact: a divattervezők nem 
szabásmintával a kezükben születnek, a modellek élete sem egy-
egy látványos  Insta-sztori,  és  egy  divatanyag mögött  legtöbbször  
kőkemény küzdelmek állnak. Divattervezők, fotósok, modellek és  
stylistok mesélnek nekünk arról,  hogyan is  zajlanak a hétközna-
pok a divatvilág takarásában, a kulisszák mögött. 

A FOTÓS

Sokan nem is sejtik, milyen hosszú út előzi meg azt, amíg a divat-
fotós megnyomja az exponáló gombot. Megbeszélések és egyezte-
tések armadája zajlik egy-egy fotózás előtt:  a  megrendelő elkép-
zeléseit összeegyeztetni a fotós világával, majd minden kritérium 
ismeretében  létrehozni  egy  igazán  eredeti  vizuális  koncepciót,  
mindeközben  összeállítani  a  tökéletes  stábot  stylisttól  a  smin-
kesen  át  a  fodrászasszisztens  asszisztenséig,  beleértve  a  model-
lek castingját  is  nem kis  feladat.  Ez utóbbi  a  fotósok elmondása 

The fashion industry is a black hole, and only the people working in 
it can see its secrets. This world, which permeates our everyday lives 
undetected,  is  filled with  struggles  that  iconic  movies  like  The Devil  
Wears Prada, Coco Before Chanel or Saint Laurent depict. However, its 
true mysteries are invisible to outsiders because most people (except 
through films and articles)  see the work of  fashion designers  as  it  
hits the stores, in the spectacular fashion campaigns that surround 
escalators on billboards, or in the columns of fashion magazines. Fun 
fact: fashion designers are not born with patterns in their hands, the 
lives  of  models  are  not  spectacular  Instagram  stories  either,  and,  
more often than not, there are harsh struggles behind each fashion 
piece.  Here,  fashion  designers,  photographers,  models  and  stylists  
share their days in the backstage of fashion world, behind the scenes.

THE PHOTOGRAPHER

You  may  not  know,  but  fashion  photography  is  not  simply  a  few  
clicks with the camera: there’s a long road before the photographer 
pushes that  shutter  button.  There are  a  myriad of  discussions  and 
meetings  before  each  photoshoot:  harmonising  the  ideas  of  the  
customer  with  the  world  of  the  photographer,  and  then,  knowing  
all  the  criteria,  creating  a  truly  original  visual  concept.  Meanwhile  
putting  together  the  perfect  crew,  from  the  stylist,  to  the  make-
up artist,  to  the assistant  of  the hairdresser’s  assistant,  and not  to  
mention  casting  the  models  too.  Choosing  someone  who  fits  all  

The
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szerint nagyon nehéz: egy olyan fiút vagy lányt kiválasztani, aki 
valamennyi elvárásnak megfelel, minden képhez és a teljes kon-
cepcióhoz is tökéletesen illik, jól narrálható, működik a fotókon  
a kisugárzása, valamint zökkenőmentesen lehet vele dolgozni. 
Egy-egy divatfotózás kulcsfontosságú része a hibátlan előkészí-
tés: a fotózás napján a fotós asszisztensek és gyakornokok dolga 
a világítás beállítása, valamint a technikai eszközök kezelése: mire  
a kamera a fotós kezébe kerül, már mindennek készen kell állnia 
az intenzív, gyakran több mint 12 órás forgatási napra.

„Sokan nem is sejtik, hogy az egyik legnehezebb feladat színésznő-
ket fotózni. Azt gondolnánk, hogy mivel az életüket színpadon és 
kamerák előtt töltik, számukra igazán nem jelent gondot a fény-
képezőgép előtt természetesen pózolni. Azonban az én kamerám 
előtt önmagukat kell megmutatniuk, és ez sokszor nehezebb mint 
egy szerep eljátszása. Az én feladatom, hogy feloldjam a gátlása-
ikat, ezt mindenkinél máshogy lehet elérni. Egyszer például egy 
cigarettát is hajlandó voltam elszívni a fotózás előtt az egyik mű-
vésznővel, hogy oldjam a hangulatot, pedig nem is dohányzom.”  
Trunkó Bálint, fotós

A legtöbb fotós biztonsági játékos, és inkább a stúdióban készíti el 
a divatfotókat, mert ott a fotós a főnök: ő irányít mindent, és nincs 
kiszolgáltatva például az időjárásnak vagy más, külső helyszínek-
kel együtt járó random kellemetlenségeknek. Trunkó Bálint azt is 
elmesélte, hogy egyszer az utolsó pillanatban kellett koncepciót 
váltania, és külső helyszín helyett stúdióban elkészíteni a képe-
ket, mert ügyfele megijedt, hogy hosszú órákat kell eltöltenie úgy  
a kültéri fotózás közben, hogy nem lesz a közelben mellékhelyiség. 
Ami pedig a trendeket illeti, egyre közkedveltebb a divatfotósok 
körében a több kilós gépek helyett a jó felbontású mobiltelefon 
használata: vannak olyan fotósok, akik egész kollekciókat fotóztak 
már be így.

A TERVEZŐ

Az idén elhunyt Karl Lagerfeld egy jómódú hamburgi tejgyáros 
fiaként született, és egy gyapjúkabáttal tört be divatpiacra. Innen 
már felfelé vezetett az út. Dolgozott a Coco Chanel vezető terve-
zőjeként, és szabadúszóként több nagy márkának is tervezett ru-
hakollekciókat. Arról nem nagyon beszélt, hogy egy divatfotózás, 
bemutató vagy tervezői darab megalkotása mögött milyen elké-
pesztő munka van. Szerencsére magyar divattervezőink közül töb-
ben is beavattak minket ezekbe a részletekbe. Napokat, heteket 
töltenek az előkészületekkel, és mindig fel kell készülniük a vész-
megoldásokra. Abodi Dóri elmondása szerint az egyik legnagyobb 
kihívás az, hogy tartani kell a fashion industry tempóját: a divat-
tervező még be sem fejezte az új kollekciót, de már csinálnia kell  
a következőt, gyakorlatilag nem mehet szabadságra, és szünetet 
sem igazán tarthat. De Abodi esetében ez nem jelent problémát:

„Folyamatos dizájntúltengésem van, ami az alkotói válság ellen-
téte. Mindig terveznem kell és nem tudok leállni, vagy szabadság-

expectations, every look, the concept of the shoot, who looks good 
in all the pictures, is easy to direct and easy to work with: that ain’t 
no easy task, according to photographers. Preparing everything 
perfectly is a key element to a photoshoot. On the day of the shoot, 
the photographer’s assistants and interns set up the lights, and they 
prepare the technical equipment. By the time the photographer gets 
hold of the camera everything has to be ready and in place for an 
intensive, often well over 12 hour photoshoot.

“Most people don’t realise that one of the most difficult tasks is to 
photograph actresses. You would think that since they spend their 
lives on stage and in front of cameras, acting natural in a photoshoot 
wouldn’t be a problem for them. However, in front of my camera they 
have to show their true selves, which is more difficult than to enact 
a role. It is my job to help them leave their inhibitions behind, but 
the methods to do so are different with everybody. For example, 
although I don’t smoke, once I was even willing to smoke a cigarette 
with one of the artists before the shoot to help release some tension.” 
Bálint Trunkó, photographer

Most photographers use the security of their studios for fashion 
shoots. In there, they are the boss: they control the lights and 
circumstances without being subject to weather conditions or any of 
the other, unavoidable unpleasantness that comes hand in hand with 
outdoor venues. In conversation with Bálint Trunkó we were told 
that once he had to change his concept last minute, and instead of 
outdoors he took the pictures in a studio because his customer was 
afraid that he wouldn’t have a bathroom nearby outside for hours. As 
for trends, it’s becoming increasingly popular to use mobile phones 
with good resolution cameras instead of a heavy cameras. Some 
photographers have photographed entire collections like this.

THE DESIGNER

Karl Lagerfeld, who passed away this year, was the son of a well-
off milk producer from Hamburg, and he entered the fashion 
industry with a cotton coat. His road went straight up from here. He 

worked as the lead designer for Coco Chanel, and as a freelancer 
he designed collections for several established brands. He didn’t say 
much about the unbelievable work that was done in preparation for 
photoshoots, shows or items of clothing. Fortunately, our Hungarian 
designers let us in on the secrets. They spend days and weeks with 
the preparations and they are always prepared for emergencies. 

ra menni, vagy kikapcsolni. Ez is ugyanolyan megterhelő, mint az 
alkotói válság, sőt még durvább. Ha nem tervezek, beteg vagyok.”
Abodi Dóra, divattervező

Úgy tűnik, Dórának bejött ez az attitűd, mivel olyan hollywoodi 
sztárok jelennek meg ruháiban a vörös szőnyegen, mint Katy Perry, 
Kylie Jenner, Miranda Kerr vagy épp Taylor Swift, hogy néhány 
ismerős nevet említsünk.

Ha már kihívások, akkor az is a divattervezők szuperképességei-
nek listájára írható, hogy előre látják a trendeket, hiszen a tavaszi 
divathéten már az őszi kollekciókat mutatják be. 

„Ha egy márka rendelkezik saját identitással, akkor a szezonok-
ban megjelenő trendeket is a saját »arcára« formálja. Egyébként 
a szezonális nemzetközi anyagvásárokon első kézből láthatjuk  
a következő szezonra szóló trendeket.” Tomcsányi Dóri, divattervező 

A SMINKES, FODRÁSZ ÉS A STYLIST

Ezek azok a szakmák, ahol az ambíciót egyszerre adagolják int-
ravénásan az adrenalinnal. A beauty mennyországban, avagy  
a bemutatók backstage-ében a fodrászok mindig hamarabb kezdik 
a munkát, mint a sminkesek. Vegyük például Fazekas Richárdot, 
akit talán senkinek sem kell bemutatni, hiszen lassan a magyar 
sminkmesterek élő legendájává válik. A legvadabb álmainkat éli. 
Instagram oldalán (@ricsesz) híres modellekkel rooftop bárokban 
pózol, majd reklámszpotot forgat Iszak Esztivel, és ecsetkészleté-
vel felfegyverkezve sorra fogyasztja a divatheteket. Jelenleg vezető 
sminkes a Maybelline New York-nál, és napi szinten 5 centiméter 
választja el őt a világ legszebb arcaitól, de részt vett már a legendás 
New York Fashion Weeken is.

A divatbemutatókon általában mindig van egy vezető szakmabeli, 
aki bemutatja az alá beosztott sminkmestereknek, fodrászoknak 
az adott show koncepcióját, amin a nagyobb divatházak több hó-
napig dolgoznak. Ezt nagyjából fél óra alatt Ricsinek reprodukál-
nia kell egy-egy modellen. Csak ezután mehet a modell tovább az 
öltöztetőhöz. Az is megesik, hogy Ricsi egy nap több divatbemu-
tatón dolgozik, így legtöbbször akkora a hajtás, hogy a taxiban 
ebédel.

A MODELL

A modellek biztosítják a testet a divattervező gondolatához, kel-
tik életre a ruháit: kézbesítők a tervezők és a közönség között.  
A modellkedés manapság az egyik legvágyottabb szakma a fiata-
lok körében. Nem is hibáztatjuk őket, hiszen a befutott modellek 
járják a világot, szebbnél szebb helyeken dolgoznak Tokiótól kezd-
ve New Yorkig. Arról azonban nem sokan beszélnek, hogy milyen 
árat fizettek ezért, és mennyire kemény munka bekerülni és benn 
maradni a divatvilágban. Ha valaki modellkedésre adja a fejét, ak-
kor általában sok castinggal és várakozással tölti az idejét, és még 

According to designer Dóri Abodi, one of the biggest challenges 
is to keep up with the fashion industry: the designer hasn’t even 
completed her new collection before she needs to start work on 
the next one. She can’t take holidays or even breaks. But this isn’t  
a problem for Abodi. 

“I have a constant design overflow, which is the opposite of a creative 
crisis. I always have to design and I cannot stop or go on a holiday or 
relax. This is just as difficult as a creative crisis, maybe even more so. 
If I don’t design it sickens me.” Dóra Abodi, fashion designer

It seems this attitude works for Abodi: Hollywood celebrities such 
Katy Perry, Kylie Jenner or Taylor Swift wear her clothes on the red 
carpet.

Speaking of challenges, adding to the growing list of designer 
superpowers is that they anticipate trends; during the spring fashion 
week they already know their autumn collection.
 
“If a brand has its own identity, then it forms the different seasonal 
trends to its own ‘face’. By the way, we see the next trends first-hand 
during the international seasonal fabric fairs.” 
Dóri Tomcsányi, fashion designer

THE MUA, THE HAIRDRESSER AND THE STYLIST

These are the professionals who are hooked up to an IV of ambition 
and adrenalin. In the beauty heaven (also known as backstage), 
hairdressers always start before the make-up artists. The living 
legend of Hungarian make-up artists, Richárd Fazekas need not 
be introduced. He lives through our wildest dreams. On Instagram 
(@ricsesz) he poses with famous models at rooftop bars, shoots  
a commercial with Eszti Iszak, and then armed with his brushes he 
conquers the fashion weeks one after the other. He is the lead make-
up artist of Maybelline New York, and each day he is an inch away 
from the most beautiful faces in the world – not to mention he also 
worked at the legendary New York Fashion Week.

During the shows there is usually a lead professional who introduces 
the show’s concept (on which the biggest brands can work for 
months) to the make-up artists and hairdressers working under 
him. Fazekas has to reproduce this concept on a model in about 30 
minutes. Sometimes Ricsi works backstage at more than one show  
a day, and usually eats in the taxi between shows because of the rush.

THE MODEL

The models provide the body for designer’s thoughts: they bring the 
clothes to life, they are the intermediary between the designer and the 
audience. Becoming a model is one of the most desired professions 
among young people. We can hardly blame them, successful models 
can travel the world and work in the most beautiful places from Tokyo 
to New York. Not many people talk about the price they have to pay 

„Fontos annak a logikának a megértése, amely 
szerint a trendek váltják egymást. Kicsit olyan 
ez, mint a sakk, vagy a tőzsdézés: az egyik 
válasz az előzőre.” Abodi Dóri, divattervező

“Understanding the logic of changing trends is  
important. It’s a little like chess or the stock market: 

one is the answer to the other.” Dóri Abodi, fashion designer
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egy modellügynökséges szerződés sem garancia arra, hogy folya-
matos megbízásokat kap. 

Ez  a  szakma  természetesen  sok  lemondással  is  jár.  A  tetoválás  
szinte minden formája kizáró ok a szakmában, a szépséget pedig 
akkor is kötelező fenntartani, ha a modell egy-egy egész napos fo-
tózás  után legszívesebben inkább otthon maradna egy  tálca  piz-
zával  és  egy  bödön  jégkrémmel  a  tévé  előtt.  A  munkák  gyakran  
nem is egy helyen, sőt nem is egy országban vannak, így a sikeres 
modelleknél  szinte  folyamatos  a  jetlag,  és  akkor  is  kipihentnek,  
szexinek és üdének kell mutatkozni a kamerák előtt, ha épp most 
szállt le egy kontinenseket átszelő járatról, és már hetek óta min-
den nap dolgozik. 

Egy-egy fotózás akár 12 órán át is eltarthat, ami nem kis állóképes-
séget és türelmet igényel a modell, de a stáb részéről is. Az olykor 
elvetemült  koncepcióik  extrém  körülmények  között  valósulnak  
meg,  ahol  a  modell  olykor a  saját  egészségét  is  kockára teszi,  ha 
például  jéghidegben  fehérneműkampányt  fotóznak  az  Atlan-
ti-óceán partján.

Emellett persze a modellek között is van különbség. Amíg a fotó-
modelleknél leginkább az arc számít és a póz, na meg a kisugárzás, 
addig a kifutó modelleknél a magasság, mozgás, tökéletes alak és  
a dinamizmus.

A divat világa ugyan kívülről, végeredményeit nézve tökéletes, de 
olykor  megéri  belegondolni  abba,  hogy  ki  és  mennyit  dolgozott  
azért, amit mi végeredményként a kifutókon, vagy egy-egy divat-
kampány anyagaiban már irigykedve nézünk. Ebben a szakmában 
nincs leállás: aki lemarad – kimarad. Egy tervező sosem zárhatja 
magára az ajtót és mondhatja azt, hogy mától csak egyfajta ruhát 
tervez ugyanabban a stílusban, egy modell sem állhat le a tudatos 

étkezéssel vagy épp edzéssel, mert rövid időn belül búcsút mond-
hatna a karrierjének, ahogy egy fotós sem mondhat nemet mond-
juk egy megfázás miatt egy olyan felkérésre, amelynek az elutasí-
tása könnyen vezethet ahhoz, hogy többé nem kap egy-egy nívós 
ügyféltől megbízást. 

Leginkább azt lehet megtanulni mindebből, hogy annak ellenére, 
hogy a divatvilág bizony kőkemény és lemondásokkal van kikövez-
ve, mégis ebből forrja ki magát az az irigylésre méltó mese habbal, 
amire csak csorgatjuk a nyálunkat Instagramon. Azt sem szabad 
elfelejteni,  hogy  minden  benne  dolgozó  modell,  fotós,  tervező,  
sminkes, vagy épp stylist egyaránt művész, aki a divat világán ke-
resztül fejezi ki magát, és hoz létre értékes műalkotásokat: azokat  
a ruhákat, amelyekben a mindennapjainkat éljük. 

for  this,  however,  nor  about  how hard  it  is  to  get  into  the  fashion  
world or to stay in it. Those who choose to become models spend 
their time waiting in castings and even a contract with a modelling 
agency does not guarantee continuous assignments.

This profession requires a lot of sacrifices. Tattoos are rarely permitted, 
and maintaining beauty is compulsory – even when, after 12 hours at 
a photoshoot, the model would rather just stay home in front of the 
TV with a pizza and a bowl of ice cream. Their jobs are usually not in 
the same place or even in the same country, and so successful models 
often suffer from jetlag. Even if their intercontinental flight has just 
landed, and they haven’t done anything but work for weeks they still 
have to appear relaxed, sexy and fresh in front of the cameras.

A  photoshoot  can  last  a  long  time,  which  requires  a  tremendous  
amount  of  endurance  and  patience  from  both  the  model  and  the  
crew.  The  extraordinary  concepts  often  come  to  life  in  extreme  
conditions,  and  the  models  are  sometimes  required  to  risk  their  
health,  for  example  when  shooting  an  underwear  campaign  in  
freezing weather on the beaches of the Atlantic.

There  are  differences  amongst  the  models  as  well.  While  for  print  
models, the face, the pose and of course the appeal matter the most, 
for  catwalk  models  it  is  their  height,  movement,  perfect  body and 
the dynamics that count. 

The  world  of  fashion  may  seem  perfect,  but  sometimes  it’s  worth  
thinking about the amount of  work people put  into the seemingly 
effortless results that we watch with envy on the catwalk or in the 
promotional  materials  of  a  fashion  campaign.  There  are  no  breaks  
in  this  profession:  whoever  falls  behind,  stays  behind.  Designers  
can’t close their doors and say that they will  only design one kind 
of clothing in one style.  Models can’t  stop watching what they eat 

or  stop  exercising  because  they  would  have  to  wave  goodbye  to  
their  careers,  and  photographers  can’t  say  no  to  an  offer  because  
they caught a cold;  refusing once could easily end the offers from 
important clients.

The greatest lesson we can learn from this is that despite the fact the 
fashion world is hard and paved with sacrifices, this is still the road 
to take if you want the enviable fairy tale, drooled over on Instagram. 
And lets  not  forget  that  models,  photographers,  designers,  MUA-s  
and stylists are all artists of their own respective fields who express 
themselves through fashion. And by doing so, they create one of the 
most important piece of art: the clothes we are wearing every day. 

„Ha egy márka rendelkezik saját identitással, akkor a szezonokban megjelenő trendeket  
is a saját arcára formálja.” Tomcsányi Dóri  divattervező

“If a brand has its own identity, then it forms the different seasonal 
trends to its own face.” Dóri Tomcsányi, fashion designer


