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Emancypacja kobiet - kobiety 
uzyskały prawa wyborcze, 
dostęp do szkół średnich i 
wyższych, mogły pracować 
zawodowo, prowadzić auto

Wydarzenia kształtujące modę lat 20
styl flapper - Chłopczyca
Kobiety stały się bardziej odważne i 
wolne zaczęły palić papierosy, chodzić 
do klubów jazzowych, nosić spodnie. 

      

I wojna światowa sprawiła że 
kobiety musiały przejąć 
obowiązki mężczyzn, a co za 
tym idzie potrzebowały 
wygodniejszych ubrań.

Emancypacja – wyzwolenie i obdarzenie 
kogoś pełnią praw.



Sylwetka
Przestano podkreślać talię, starano 
się wręcz maskować kobiece 
kształty żeby uzyskać sylwetkę w 
kształcie litery H.

Zamiast 
ciasnych 
gorsetów 
dających talię 
osy, były 
dostępne takie 
które miały 
“wyprostować” 
sylwetkę.



Moda damska lat 20-tych

Przede wszystkim stawiano na 
wygodę i swobodę.
Suknie zostały nieco 
skrócone (jednak nie 
odkrywały kolan) i stały się 
bardziej luźne, przestano 
nosić tradycyjne gorsety,  
linia talii została obniżona 
do bioder.
Noszono buty na niskim obcasie 
często zapinane na pasek przy 
kostce.

                                                                                                            



Suknie zdobione                            
cekinami, frędzlami,                           
haftami, kryształami

Moda Wieczorowa



Nakrycia głowy stały się 
mniejsze i skromniejsze niż 
dekadę wcześniej. Na co dzień 
noszono kapelusze z filcu w 
ciemnych kolorach, które byłe 
formowane w kształt kasków 
lub kloszy.                        
Noszono także turbany.

Nakrycia głowy 



Do wieczorowych kreacji 
noszono opaski przyozdobione 
piórami i cekinami. 

Nakrycia głowy 



Modne były krótko 
ścięte włosy zazwyczaj 
sięgające dolnej części 
ucha. 

Często układane były w 
fale lub pozostawały 
proste.

Makĳaż i włosy

Antoni Cierplikowski 
jako pierwszy 
fryzjer zasłynął 
fryzurą “na 
Chłopczycę”,którą 
wymyślił dla 
aktorki Ève 
Lavallière w 
1909 roku. 



Makijaż dzienny charakteryzował się: 

-cienkimi i długimi brwiami,                      
-mocno podkreślonymi rzęsami,                                                     
-czerwonymi ustami(skupiając sie na 
wyeksponowaniu łuku kupidyna),                                                    
-duża ilością różu,                                   

W makijażu wieczorowym oraz u aktorek 
kina niemego podkreślano oczy szarymi 
i czarnymi cieniami. Często nadawano 
im smutnego wyglądu.



                           Coco Chanel

Zrewolucjonizowała świat mody damskiej. Wprowadziła 
ubrania szyte z dzianin. Jej projekty charakteryzowały się 
wygodą i prostotą.    

Mała czarna - w 1926 r. Coco Chanel zaprojektowała i 
uszyła tą prostą i uniwersalną sukienkę która zyskała dużą 
popularność wśród kobiet.                                                                                

„Moda, w której nie 
można wyjść na 
ulicę, nie jest modą”  
- Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel (Coco Chanel)
ur. 19 sierpnia 1883 w Saumur we Francji, 
zm. 10 stycznia 1971 w Paryżu.

W latach 1905–1908 występowała pod 
pseudonimem Coco jako piosenkarka w 
kawiarniach Moulins i Vichy.
W roku 1913 założyła w Paryżu swój pierwszy 
sklep z kapeluszami i damskimi ubiorami.



Gwiazdy kina niemego

Charlie Chaplin Clara BowPola Negri
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