
FOTÓZÁSUNKON KULCSÁR EDINA 
A BE ATTRACTIVE TERVEZŐJÉNEK, 
CSŐKE BEÁNAK KOSZORÚSLÁNY- 
RUHÁIT MUTATJA BE. EDINA 
MAGYARORSZÁG LEGSZEBB LÁNYÁBÓL 
AVANZSÁLT MŰSORVEZETŐVÉ, AKI 
HATÁROZOTT ELKÉPZELÉSEIT KÖVETVE 
DIVATTERVEZŐI POSZTRA IS TÖR. 
TERVEIRŐL, TAPASZTALATAIRÓL, 
SZÉPSÉGRŐL ÉS STÍLUSRÓL MOST 
BESZÉLJEN Ő MAGA…

„MÁR 
NEM FÉLEK 
ESKÜVŐI 

RUHÁBA 
BÚJNI!”

Interjú: Tóth Krisztina • Fotó: FlashbackPhoto Studio/Károlyi György
Styling: Körmendy Szomoru-Kata/menyasszonystylist
Ruha: BE Attractive/Csőke Bea
Cipő, ékszer & táska: Vincze Cipő
Selyemcsokor: Csokormester
Szék: amerikaiszek.hu
Smink: Kustos Orsolya Amanda/KOA
Haj: Barcza Maximilian/Openhair

SZÍNT
SZÍNRE BD: Nem először állsz kameráink előtt. Vi-

szont most az első alkalom, hogy nem meny-
asszonyi, hanem koszorúslányruhát viselsz. 
Hogy érezted magad ebben a szerepben?
Edina: Ha úgy nézzük, a menyasszony 
után a koszorúslányokra irányul a fi gyelem 
leginkább, vagyis mondhatjuk, hogy ez a 
2. legfontosabb női szerep egy esküvőn! 
Így talán mondhatom, hogy a 2. helyet már 
megszoktam! :) Viccet félretéve, jól éreztem 
magam ebben a szerepben is, hiszen mindent 
ki kell próbálni, de azért remélem, hamarosan 
lehetek a menyasszony szerepében is, és nem 
csak egy újabb fotózás erejéig! 

BD: A hétköznapokban is szeretsz elegánsab-
ban, nőiesen öltözködni?
Edina: Ez függ pár tényezőtől! 
Felsorolás szerint az első válaszom erre az 
lenne, hogy a kedvemtől függ, hogy miben 
szeretek elmenni otthonról, de mostanság ezt 
sokkal inkább megelőzi az a tényező, hogy 
mit találok meg. A jelenlegi költözködés 
miatt nem egyszerű ez nálam mostanság. Ha 
egy ruhadarabot meg is találok, amit éppen 
aznapra gondoltam ki, már csak az a kérdés, 
hogy találok-e hozzá illő nadrágot, szoknyát 
vagy éppen kiegészítőt. Ha tehetném, mindig 
csinosan mennék mindenhova, de van, hogy 
olyan helyre megyek, ahova kénytelen vagyok 
átöltözni, vagy lapos cipőt felvenni, így nem 
csak egy ruhakombinációt kell összeraknom 
reggelente. 

BD: Korábban szépségkirálynői címedtől volt 
hangos a sajtó, most viszont műsorvezetői 
babérokra törtél. Hogyan élted meg ezt az 
éles váltást? Voltak félelmeid ezzel kapcso-
latban?
Edina: Mostanában, amikor bele-bele olvasok 
pár velem készült interjúba, akkor mérhetet-
len büszkeséget érzek, amikor azt olvasom, 
hogy ,,MŰSORVEZETŐ”! Hihetetlen jó érzés 
ez a számomra, és óriási elismerés! 
Nagyon nagy a nyomás, hiszen az egyik 
műsor, amit vezetek, ugye az Aktív, egy élő 
műsor, így ott aztán tényleg fel kell kötni az 
embernek a gatyáját. 
Természetesen az elején féltem, bár meg-
mondom őszintén, nem gondoltam arra, 
hogy támadni fognak az emberek emiatt, a 
számomra jó hír miatt, amikor kiderült, hogy 
én lehetek, aki Gombos Edinát helyettesíthe-
ti! Hála az égnek, azok, akik az elején elítéltek, 
és degradálni próbáltak, többségben elnézést 
kértek. Erre csak annyit tudok mondani, hogy 
,,ne ítélj elsőre”... 
Nagyon sok dologban kell még fejlődnöm, 
de imádom a kihívásokat, és állok elébe! 

A BE Attractive Couture divatstúdiójában 
készülő ruhák egytől egyig a nőies, de visszafo-
gott eleganciát képviselik. Ez a stílus 
a való életben is közel áll modellünkhöz, 
Kulcsár Edinához, aki pasztellsárga estélyi 
mellett egy sötétebb tónusú, pánt nélküli, 
átlapolt szoknyás koszorúslányruhát is visel. 
Mindkét ruha gyönyörűen kiemeli Edina 
hibátlan alakját és éteri szépségét.
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A rövid ruhák mellett a koszorús-
lányok számára is ideális válasz-
tás lehet egy földig érő estélyi. 
A BE Attractive csipkebetétes 
darabja kifi nomult, de egyben 
rafi nált megoldást kínál. 

BD: Első adásod után kaptál hideget és mele-
get a közönségtől. Könnyű volt feldolgozni a 
negatív kritikát?
Edina: A negatív kritikákat annyira nem szok-
tam még meg, hiszen nekem óriási szeren-
csém van, hogy nagy többségben (legalábbis 
a tapasztalataim szerint) engem szeretnek az 
emberek, és nem vagyok egy annyira meg-
osztó személyiség. Emiatt nem tudom, hogy 
kinek kell hálásnak lennem, de abszolút az 
vagyok. Természetesen hűen magamhoz, az 
összes kommentelő véleményét elolvastam, 
és igyekeztem reálisan kiszűrni azokat, amik 
nem a rosszindulattól fröcsögtek, és amikben 
ténylegesen van valami igazság, attól függet-
lenül, hogy negatív! 

BD: Az Aktív és a Több mint testőr című 
műsorok merőben más műsorvezetői stílust 
igényelnek. Melyik követelt meg tőled több 
felkészülést?
Edina: A két műsor szinte összehasonlítha-
tatlan! Az Aktívban nagyon stabilan ott kell 
lenni mentálisan, hiszen ahogy korábban is 
említettem, egy élő műsorról van szó. Nagyon 
megtisztelő, hogy a vezetőség engem válasz-
tott erre a posztra, hiszen ez is csak azt bizo-
nyítja, hogy bíznak bennem, mert ez abszolút 
mély víz számomra.  A Több mint testőr egy 
kicsit szabadabb, viszont sokkal megterhe-
lőbb olyan értelemben, hogy nem szimplán 
bemegyek egy stúdióba, majd 20-30 percben 
levezetem a műsort, és viszlát, hanem itt 
tényleg van, hogy reggeltől estig menni kell. 
Én nagyon örülök, hogy mindkettőben részt 
vehetek, mert számomra abszolút kiegészítik 
a műsorok egymást, amik oda-vissza hozzájá-
rulnak a fejlődésemhez. 

A gazdagon csipkézett 
felsőrész nem igényel túl-
zott ékszerhasználatot. 
A Vincze Cipő gyöngysor 
karkötője és a Kustos 
Orsolya által készített 
visszafogott smink, töké-
letes harmóniát ad Edina 
megjelenésének.
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Nagy Adrien és a Rienne Creations 
neve nem ismeretlen az értő ékszer-
kedvelők előtt. Adrien kézzel készített 
munkái a legmagasabb mércét is 
megütik, kiváló minőségű alapanya-
gai mellé a készítés módja miatt az 
egyediség is társul.

BD: A Több mint testőrben főként nőket érintő 
kérdéseket, szépség-, életmódtippeket és 
-trükköket feszegettek. Neked van valamilyen 
személyes szépségpraktikád, amelyet meg-
osztanál olvasóinkkal?
Edina: Így van, ez egy szépség- és egészség-
megőrző magazin. Nagyon közel áll hozzám 
minden ágazat, amivel ez a műsor foglalko-
zik. Általában műsorvezető társam, Vámos 
Erika, és én is szoktunk mondani egy-egy 
szépségtrükköt, így nagyon szívesen idézek 
belőle egyet. Például hogy az arctonikot mivel 
tudjuk helyettesíteni... Sokan nem gondolnák, 
de a grépfrút levével! Ugyanis attól függet-
lenül, hogy citrusféle, nem tartalmaz annyi 
savat, mint a citrom, így teljesen megfelel a 
tonik helyettesítésére. 

BD: Ha jól tudom, televíziós szerepléseid mel-
lett az üzlet világában, pontosabban 
a divattervezésben is kipróbálod magad…
Edina: Igen, az élet arra tanított, hogy nem 
elég a mai világban egy dologgal foglalkozni. 
Több lábon kell állni, és a szépségiparból adó-
dóan, a divatot abszolút rá lehet erre kötni. 
Szeretem a szép és igényes megjelenést, ami 
nem túl sok, de nem is kevés, ha értitek, miről 
beszélek. Nem volt mese, meg kellett ezt 
a lépést tennem, ami nem mondom, hogy 
egyszerű, de szerencsére sokan vannak a 
segítségemre ebben, így nem bántam meg.

BD: Mesélj kicsit a kollekcióról, mitől olyan 
különlegesek ezek a darabok?
Edina: A kollekciót sok dolog jellemzi! 
Igyekszünk valamelyest trendkövetők is lenni, 
de elsősorban az én ízlésemet próbáljuk 
bemutatni. Az elegáns, letisztult ruhadarabok 
mellett olyan anyagok is megtalálhatóak a 
kollekcióban, amit csak nagyon kevesen hasz-
nálnak. Végeredményében én nagyon meg 
vagyok elégedve, és boldog vagyok, hogy azt 
láthatom vissza, amik és ahogyan az elképze-
lésemben is voltak. 

BD: Az ünnepek közeledtével készülsz egy meg-
hitt karácsonyi vagy egy bulisabb szilveszteri 
kapszulakollekcióval? 
Edina: Most külön kapszulakollekció nem 
fog készülni, mert igyekeztünk arra törekedni, 
hogy a már meglévő ruhák között is legyenek 
olyanok, amiket akár egy karácsonyi, akár egy 
szilveszteri buliba is fel tudjon venni az ember. 

Ez a gyönyörű  vörös kisestélyi 
Csőke Bea kollekciójának egyik 
legizgalmasabb darabja, mely 
nem csak a menyecskeruhaként 
viselhető, hanem a koszorúslányok 
is tündökölhetnek benne a nagy 
napon. A fi nom bézs Vincze Cipő 
kínálta táska, illetve T-pántos 
szandál visszafogja a szembetűnő 
piros intenzitását, így divatos 
összhangot ad, de mégsem vonja el 
a fi gyelmet a menyasszonyról.

Ha egy kis vagányságot csempésznél a koszorúslányok megjelenésébe, 
mindenképp fontold meg, az elöl rövid, hátul hosszú szabásmegoldásokat. 
A káprázatos BE Attractive ruha mély árnyalatához választhatsz sötétebb 
kiegészítőket, illetve egy metálos csillogású sminket is. Ha egy kis glam rock 
hangulatot adnál lányaidnak, a tupírozott és hátrafésült haj biztos befutó lesz.
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