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Abodi Dóra kreációi rendszere-
sen megjelennek hollywoodi 
hírességeken és a nemzetközi 
divatlapokban. Művészcsa-
ládba született Kolozsvárott, 
édesanyja román, édesapja 
magyar. Az egyik dédapja 

a királyi számvevőség elnöke volt, a másik híres 
vallásfilozófus. Dóra családja egy évvel a magyar 
és román rendszerváltások előtt költözött Buda-
pestre. Képzőművész szülei szerették volna, ha 
jogot tanul. A diploma után a Modart Művészeti 
és Divatiskolában szerzett újabb papírt, de ezúttal 
már divattervezésből. A következő állomás Milánó 
lett, ahol márkája, az Abodi és Dóra is egyre inkább 
otthon van.
Mi az, ami csak Milánóban van meg, és szívesen haza-
hoznál belőle? 

Apró dolognak tűnik, de azt nagyon szeretem, 
hogy bemegyek egy boltba vagy kávézóban, és 
majdnem mindenki kedves, lelkes, szereti a mun-
káját. Ha mondjuk, van egy álmos vasárnap a Na-
vigli negyedben vagy a Brera palotánál, és van egy 
rövid fél órám meginni egy kávét, csak nézegetem 
az embereket. Ilyenkor sok örömöt látok. Minden-
hol meglepetések érnek, legutóbb véletlenszerűen 
betértünk egy kávézóba, és egy fantasztikus Adams 
Family-s flippert találtam, illetve piros műbőrrel 
bevont eredeti, 70-es évekbeli csővázas székeket. 

Szeretem, hogy Milánóban az ott élőknek ősi 
érzékük és igényük van a szépre és a harmóniára. 
Minden erkélyen virágok a kipakolt hűtő, bicikli és 
limlom helyett, a bérházakban vörös szőnyeg a lép-
csőházban. És persze rengeteg a stílusos ember az 
utcán.
Milánóban képezted magad tovább egy budapesti fran-
cia divatiskola után, pontosan mit adott a kinti képzés? 

Már valamennyire ismert tervező voltam itthon, 
amikor kimentem Milánóba, és visszaültem az 
iskolapadba. Nyilván nehéz volt az elején, mert 
senkit se ismertem, plusz például a távol-keleti meg 
dél-amerikai osztálytársaim nem is hallottak még 
Magyarországról. Annyi a divattervező Milánóban, 
mint csillag az égen, szóval senki se hatódott meg 
túlzottan az első időkben tőlem, de elég nagy szen-
vedéllyel végigcsináltam a mesterképzőt. 

Sok gyakorlati projektben, gyárlátogatáson vet-
tem részt kinti cégekkel, és közben építettem a saját 
dolgaimat és kapcsolataimat, így amikor végeztem, 

már a Vogue Italia szakembere figyelt a kollek-
ciómra. Alapból Vogue-ösztöndíjjal tanulhattam 
kint, meg sok cég, showroom is látta a munkáimat. 
Így vehettem részt a Vogue Italia dubaji és milánói 
projektjeiben, majd lett kinti ügynökségem. Én 
nem vagyok az az önelégült típus, mindig jobbat és 
jobbat akarok kihozni magamból a divat területén. 
Milánó remek terep erre.
Az Abodi márka már Milánóban van otthon? 

Milánóban és Budapesten és a galaxisban is ott-
hon van. (Nevet.) Meg persze kicsit Hollywoodban 
is. Körülbelül két éve kezdődött minden Lady Ga-
gával. Megkeresett a stylistja, kért tőlünk ruhákat 
és kiegészítőket. Azóta csodás sztárgyűjteményünk 
lett, kedvenceink a visszatérők, például Gwen 
Stefani, Carrie Underwood, Janelle Monaé, ők már 
többször viseltek Abodit, van, aki vásárol is tőlünk. 
Ez valahol karmikus, mert gyerekkorom óta a pop-
zene és filmek bűvöletében élek, szerintem simán 
elmehetnék hollywoodi gossip kolumnistának, 
annyi mindent tudok a témáról.
Mi az, amit Milánótól kaptál eddig, és mit szeretnél még 
kapni tőle?

Leckéztet rendesen, de közben azért tud kedves 
is lenni. Most volt a márka SS17 kollekciójának 
prezentációja, ahova a csapatommal levittük 
a hatalmas Unisus-szobrunkat és egy repülő-
csészealj-installációt is. Ez az első ilyen jellegű 
megmozdulásunk, a záróbulit Natasha Slaterrel 
rendeztük, ő a Givenchy, Dolce & Gabbana és sok 
más márka bulijait meg a legendás Punks Wear 
Prada partisorozatot is rendezi, így sok releváns 
ember eljött, és hallott rólunk. Az a tervünk, hogy 
bekerüljünk a hivatalos Mercedes-Benz Fashion 
Week programba, jelenleg építkezünk, közben sok 
izgalmas projekten dolgozunk. Jó a vibe, igyekszem 
nem túlstresszelni, hanem élvezni minden sikert és 
jó pillanatot.
Kolozsvárról indultál el, éltél Győrben és Budapesten is. 
El tudod képzelni, hogy tartósan Olaszországban élj? 

Most is ingázok Budapest és Milánó között. 
Szeretek mozgásban lenni, megérkezni, elbúcsúzni, 
szóval a soklakiság nekem ideális életforma.
Elég gyakran láthatók a kreációid világsztárokon. Van 
olyan olasz híresség, akinek szívesen terveznél?

A legolaszabb amerikai sztárnak és egyben 
egyes számú kedvencemnek, Madonnának! 

MILÁNÓ ABODI DÓRÁVAL 
Az egyik legismertebb és legsikeresebb hazai tervező Észak-Olaszországba 
tette át a székhelyét.
KÉRDEZETT: SZŰCS PÉTER

T O P  3 
M I L Á N Ó I 
É L M É N Y 
D Ó R Á T Ó L
Fellini-pillanatok 
„Csak Milánóban történik meg, 
váratlanul, de elég gyakran, hogy az 
ember egy olyan filmben érzi magát, 
ahol minden tökéletes. Például, 
amikor a teraszomon meghallom 
a nagytemplom harangjait, vagy 
amikor a Palazzo Reale kertjében 
sétálgat az ember, és ilyen minden 
másodperc a Museo Valsecchi 
Bagatti gyűjtemény épületének 
közelében.”

Hajnali történések
„Egy buliból hajnalban hazafelé 
sétálva találkozik az ember 
azokkal, akik a várost előkészítik és 
megtisztítják másnapra. Szerintem 
igazi hősök, nagyon szeretem őket 
nézni a hajnali üres utcákon.”

Éjszakai élet, aperitivo és 
a divatszakma arcai
„Szeretem, hogy Milánóban mindig 
van valami izgalmas projekt, 
hogy bárkivel összefuthatsz 
a divatiparból, hogy mindenki 
készen áll arra, hogy bulizzon, és jól 
érezze magát.”
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