
In ter jú

A versenyen több mint 50 ország legjobb fodrászai vet-

tek részt, Magyarországot tíz válogatott fodrász képvi-

selte a különbözô kategóriákban. Hogy milyen érzés vi-

lágbajnokságot nyerni? Most már van, aki elmesélje…

– Számítottál az elsô helyezésre?

– Az az igazság, hogy a versenyen végig úgy éreztem, tény-

leg sikerült elkészítenem azt és úgy, ahogyan megálmodtam.

Láttam a többi versenymunkát, és akkor éreztem; van esé-

lyem arra, hogy az „elsô ötben” benne legyek. Az eredmény-

hirdetéskor nem a versenyzô nevét, hanem az országát

mondták, az ötödik helyezéstôl visszafelé – elôzô éjjel egyéb-

ként éppen errôl álmodtam. Mi akkor már szépen összegyûl-

tünk, úgy ötvenen vártuk izgatottan, hogy mi lett a végered-

mény. Nem volt magyar tag a zsûriben, így aztán dupla 

izgalom volt…

Aztán, egyszer csak bemondták, hogy az elsô helyezett Ma-

gyarország. Óriási ováció volt, hiszen mi magyarok egymá-

sért szurkoltunk, és azért az én aranyérmem nem csak az én

örömöm volt.

– Mennyi ideig készültél a világbajnokságra?

– Gyakorlatilag a versenyt megelôzô nyolc hónap folyamato-

san a felkészülésrôl szólt – természetesen a szalonbéli mun-

kám mellett. Férfi és nôi számban is indultam, csapatban

férfi technikai kategóriában Csonka Tomival, Cseh Istvánnal

és Kovács Attilával az ötödik helyezést sikerült megszerez-

nünk, ami szintén óriási eredmény!

– Hogyan találtad ki a versenyszámodat, hiszen Full

Fashion kategóriában a haj-ruha-smink összhangját 

értékelik?

– Tavaly óta tervezgettem… Azt tudtam, hogy olyan össze-

állítást szeretnék elkészíteni, ami megfelel a trendnek,

ugyanakkor mégis egyedi, egyéni. Szerencsémre Aradi Kata

ruhatervezôvel az elsô pillanattól megértettük egymást. Ami-

kor elmeséltem neki az elképzelésemet, pár napra rá egy

olyan skiccel állt elô, ami felülmúlta minden elképzelésemet.

Sipos Zita készítette a modellem sminkjét, az elsô perctôl

tudtam, hogy a legjobbat fogja elkészíteni. A frizurában a

hullámos vonalakat egyenes, kemény vonalakkal próbáltam

ötvözni. Fontosnak tartottam, hogy az összkép különleges

legyen, azt szerettem volna, hogy kitûnjön a többi közül. Le-

gyen elegáns, nôies, ugyanakkor legyen egy picit avantgárd

is. Végül, fontos szempont volt, hogy a kreáció teljes harmó-

niában legyen a modell karakterével, hisz ô az aki viseli, aki

„eladja” azt – és ezen is nagyon sok múlik. Nagyon sokat dol-

goztunk, sokszor éjszakákon át, fôleg a verseny elôtti hetek-

ben. Ám úgy gondolom, megérte a rengeteg munka – hiszen

az összkép aranyérmes lett. Nagyon hálás vagyok mindenki-

nek, aki részt vett a munkában, Tombáczné Szemerédi Zsu-

zsának – aki egyébként a nôi válogatott trénere – külön há-

lás vagyok a jó tanácsokért és a beszélgetésekért!

– Tiéd a legfényesebb díj, milyen terveid vannak még?

– Természetesen a versenyzés, hiszen húsz éve versenyzek,

és ezt nagyon fontosnak tartom: ez a záloga a folyamatos

megújulásnak, fejlôdésnek – szeretnék indulni két év múlva a

párizsi vb-n. Emellett oktatom tovább az utánpótlást. Tehát

továbbra is tanulok és tanítok.

– Mit tanácsolsz a most pályára lépô fiatal fodrászoknak?

– Hogy csak akkor válasszák ezt a szakmát, ha nagyon sze-

retik és végtelen szorgalommal és kitartással bírnak, hiszen

csak így válhatnak igazán jó szakemberré.

a legfényesebb 
arany

CHICAGÓI

86  S Z É P Í T É S Z  2 0 0 8 .  m á j u s

SZÖVEG:  VELCZÁN JULIA

FOTÓ:  GYÖRGY KATA

SMINK:  S IPOS ZITA

RUHA:  ARADI  KATA

MÛKÖRÖM: MÁTYÁS ÉVA
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Igazi szenzációt hozott a fodrásztársadalom 
számára az idei, chicagói OMC Hairworld 
Fodrász Világbajnokság, hiszen megtörtént az, 
ami eddig sohasem; Full Fashion kategóriában 
magyar aranyérem született Arató Krisztián 
fodrászmester, többszörös magyar bajnok 
teljesítményének köszönhetôen. 


