
 Moda Męska
LATA 50



Jak więc wyglądała moda lat 50? Męska garderoba nie doznała
rewolucji, ale na popularności zyskały skórzane kurtki, jednorzędowe

marynarki i swetry w serek, a straciły eleganckie okrycia głowy.
Widać dzięki temu zalążek wielkich zmian, jakie nastąpią w męskiej

modzie w ciągu następnych dwóch dekad.



Moda męska w tych czasach
była definiowana przez
Jamesa Deana i młodego
Elvisa Presleya. Nastąpiły
wtedy wielkie zmiany w
modzie męskiej, dało się
zauważyć rosnącą
rozbieżność pomiędzy
tradycjonalistami i
buntownikami. 
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Dean
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Presley



Moda lat 50. w Polsce i na świecie. Jak wyglądały wtedy eleganckie
męskie stylizacje?

 
Jak w przypadku tradycjonalistów wyglądała moda męska? Lata 50. w
ich wydaniu to kapelusze noszone na początku dekady na co dzień, a

później już coraz rzadziej. Jaki był klasyczny garnitur tej dekady? Moda
w latach 50. to przede wszystkim jednorzędowe marynarki. Klasyczne,

lekko taliowane, raczej dopasowane do sylwetki niż luźne. Do tego
kamizelka i spodnie o nogawkach do kostek, delikatnie zwężające się

ku dołowi. 



Co jeszcze cechowało styl lat 50? Właśnie wtedy rozpoczęła się era wąskich
krawatów. Prezentowały się mniej formalnie niż klasyczne modele i były

czymś zupełnie nowym, świeżym. 

Kolejna fala popularności przypadła na drugą połowę lat 50’ i
trwała całą dekadę, aż do połowy lat 60’. Początkowo w USA

zwężenie krawatów miało pewien związek z mizernymi
nastrojami społecznymi, wynikającymi z trwającej zimnej wojny

oraz wojny koreańskiej. Jednak głównym powodem sukcesu
wąskich dodatków stała się sfera rozrywkowa. Dzięki ikonom

popkultury, takim jak Beatlesi, Elvis Presley, czy grupa Rat Pack, do
której należeli m.in. Frank Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr,
„śledzie” stały się po prostu modne, przebojowe i wszechobecne.
Szczególne uznanie zyskały wśród nastolatków, którzy chcieli się
upodobnić do swoich idoli. Do dziś wąskie krawaty utożsamiane

są ze stylem rockabilly. 



Jakie buty nosili mężczyźni tej dekady? Otóż prym wiodły mokasyny
oraz tzw. penny loafers, czyli buty wkładane, bez wiązania. Naturalnie

tradycjonaliści cały czas nosili oksfordy. 

Oksfordy

Mokasyny

Penny
loafers



Odrobinę koloru i gwiazdorskiego blasku wniósł niekwestionowany
król lat 50. – Elvis Presley. Przeglądając jego fotografie, warto zwrócić

uwagę na bardzo wyraźną granicę pomiędzy jego wizerunkiem
scenicznym i tym, jak nosił się prywatnie. Był jednym z niesfornych

chłopców, chętnie nosił skóry i jeansy, za to jego kostiumy
koncertowe to iście królewskie szaty.



Naturalnie nie polecamy nosić kombinezonów zdobionych złotem i
kryształami. Dlatego skupimy się na wizerunku króla poza sceną —

to właśnie on zapoczątkował modę na noszenie podniesionego
kołnierzyka męskiej koszuli. Nosił kolorowe marynarki i wzorzyste
koszule. Zdecydowanie miał wpływ na to, co nosi ulica, która dzięki

niemu stała się bardziej kolorowa. 



To inspirowana modą buntowników stylizacja z kolekcji domu mody Armani.
Krój spodni jest bardzo charakterystyczny, choć materiał absolutnie

nowoczesny. Na uwagę zasługuje piękna kurtka — prawdziwe dzieło sztuki.



Na koniec… cienkie krawaty. Historia mody lubi zataczać koło i
współczesny garnitur świetnie koresponduje ze stylem omawianej

dekady. Tak właśnie wygląda inspirowany tą epoką garnitur. Lata 50.
pod względem modowych nowości były mniej liberalne od kolejnych

dekad, jednak czuło się już wtedy nadchodzące wielkie zmiany.


