Moda Lat 30

•

Lata 30. to zdecydowanie jedna z najbardziej
zapomnianych dekad w historii mody. W
przeciwieństwie do stylu lat 20., o elementach
ubioru charakterystycznych dla dziesięciolecia
poprzedzającego wybuch II wojny światowej
wiemy naprawdę niewiele. Dlaczego? W dużej
mierze ze względu na to, że moda lat 30. to
moda czasów niedoboru. Kryzys
gospodarczy z 1929 r. odbił się szerokim
echem na całym świecie. I między innymi
dlatego kobiety w większości nosiły się
skromnie i coraz częściej sięgały po sztuczne
tkaniny

•

W stylu lat 30. królowały przede
wszystkim funkcjonalność i wygoda
ubrań. Aktywne zawodowo kobiety
potrzebowały strojów praktycznych, ale i
eleganckich

Najbardziej charakterystyczne elementy
mody lat 30
••

garsonki, żakiety i sukienki z lat 30. o taliowanym kroju, często
wiązane w talii

••

rozszerzane na dole spódnice,

••

miękkie i wygodne tkaniny, koronki, dzianiny,

••

futra – królowały zarówno w dzień, zdobiąc okrycia wierzchnie, jak i
wieczorową porą – w formie pelerynek narzucanych na suknie z
odkrytymi ramionami,

••

pióra i perły – elementy ozdobne charakterystyczne dla poprzedniej
dekady zdominowały również kobiecą modę lat 30.,

••
••

apaszki, szale i futrzane etole,

damskie garnitury, fraki i cylindry noszone przez nowe pokolenie
feministek.

•W

latach 30. bardzo popularne stały się sukienki domowe
. Były to kroje bardzo wygodne dla kobiet, zwykle
wykonane z delikatnej i jednocześnie wytrzymałej
bawełny. Góra była na zakładkę, pas był taliowany, a dół
zwiewny i puszczony.

• Odmianą

dla skromnych, ale wygodnych sukienek
domowych były suknie wieczorowe. W latach 30. były one
pochwałą kobiecej sylwetki i seksapilu. Zamiast
maksymalnie prostych fasonów pojawiały się suknie szyte
ze skosu, na które stawiała nawet pierwsza dama wśród
paryskich flapperek – Coco Chanel. Sukienki z lat 30.
nazwałybyśmy dziś krojem rybki lub syreny. Były
bowiem dopasowane w biuście, talii i biodrach, a
rozszerzały się od kolan aż do samej ziemi.

•

Jak już wspomnałam wcześniej, w
latach 30. królowały futra. Były one
często wykorzystywane do zdobienia
kobiecych płaszczy. Futra znajdowały
się na kołnierzu, otulając szyję i dekolt.
Płaszcze zimowe były wtedy długie i
sięgały mniej więcej do połowy łydki.
Prosty i elegancki krój sprawiał, że
wyglądało się wtedy bogato i szykownie.
Kobiety w latach 30. najchętniej
wybierały okrycia w kolorze czerni,
brązu, bordo i beżu. No cóż… w tej
kwestii wiele się nie zmieniło. Do
mody damskiej w latach 30. XX
wieku powoli zaczęły
wchodzić trencze, wtedy głównie
jako płaszcze przeciwdeszczowe.

Fryzury Lat 30
• Lata

30. XX wieku to czasy, w
których królowały fale.,Czyli fale
stylizowane palcami na wilgotnych
włosach. Przylegająca do twarzy
fryzura eksponowała rysy, a cała
twarz nabierała chłopięcego wyrazu.
Popularny był wtedy też falowany
bob z przylegającymi włosami przy
nasadzie. Ale jednak najbardziej
rozpoznawalną fryzurą lat 30.
była fryzura „na pazia”, którą
rozpowszechniła Coco Chanel.

Makijaż w latach 30
•

Lata 30. to także nowe trendy w makijażu. Modne były wówczas
mocno wyregulowane brwi, dzięki czemu kobiety optycznie
powiększały oczy. Czasami całkowicie golono włoski, a w ich miejscu
rysowano cienkie uniesione kreski, co nie wyglądało naturalnie. Całe
szczęście ten trend odszedł w zapomnienie i miejmy nadzieję, że nigdy
nie powróci. W latach 30. najlepiej sprzedającymi się
kosmetykami była szminka, a zaraz po niej tusz do rzęs.
Kobiety w tej dekadzie chętnie podkreślały usta, uwypuklając
górną wargę, nadając jej serduszkowy kształt i efekt dziubka.
Najpopularniejszymi kolorami szminek były te bordowe i malinowe –
odcienie, po które chętnie sięgają też teraz kobiety na całym świecie.
Reszta makijażu była stonowana, podkład dopasowany do jasności
cery, a oczy podkreślano szarymi i brązowymi cieniami.

Moda lat 30 u
mężczyzn
•

W tej dekadzie marynarka męska
miała kwadratowy krój, który
powiększał tułów. Pojawiły się
poduszki na ramionach, które
sprawiały, że górna część sylwetki
nabierała imponujących
proporcji. Była to zdecydowana
odpowiedź na kryzys –
mężczyźni chcieli wyglądać na
silnych i pewnych siebie. Były to
głównie dwurzędowe marynarki
zapinane na cztery, sześć lub osiem
guzików. Do tego szerokie spodnie,
które pomagały zachować
odpowiednią proporcję pomiędzy
masywną górą i dołem sylwetki.

Inne przełomowe wydarzenia lat 30
•

1930 pierwsze mistrzostwa świata w piłce nożnej

•

Wielki kryzys w gospodarce światowej.

•

Hiszpańska wojna domowa.

•

Odkrycie Plutona, uznanego wtedy za najdalszą planetę Układu Słonecznego.

•

Wynalezienie radaru

•

września 1939 – wybuch II wojny światowej.

Ikony mody lat 30
•

Marlena Dietrich. Rozbrajała tajemniczym
spojrzeniem, włosy układała w fale oprószone
złotym pyłem. Gustowała w męskich ubraniach,
uwielbiała marynarki i białe koszule.

•

Greta Garbo.Szwedka słynąca z nietypowej
urody miała ogromny wpływ na ówczesną modę.
Lubiła garnitury, kapelusze, płaszcze, duże
szale i kołnierze, a także eleganckie suknie do
kostek.

•

Vivien Leigh. Nie znosiła Hollywood, a stała się
jedną z największych gwiazd kina. Jej styl był
bardzo kobiecy - lubiła dopasowane suknie, a
włosy układała w uwodzicielskie fale.

Moda lat 30 w 21 wieku
• Moda

w latach 30. była pełna stylu i
funkcjonalności. Co ciekawe wiele trendów z
tamtych czasów zachowało się we współczesności.
Teraz kiedy widzimy kobiete w garniturze jest to
dla nas naturalny widok co zapocątkowały lata 30.
Dalej widzimy futra , koronki ,taliowane sukienki
tylko wszytskie te rzeczy mają teraz całkowicie inny
charakter.

