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II wojna światowa sprawiła
że bogate zdobienia i

wymyślne kroje ustąpiły
miejsce funkcjonalności i

prostocie, kobiety masowo
ruszyły do pracy dlatego

modę lat 40 najlepiej
opisać słowami wygoda i

uniwersalność. 

Brak dostępu do dobrej jakości
materiałów zmusiło kobiety do

kreatywności, kobiety samodzielnie szyły
sukienki i spódnice z tego co miały pod
ręką wykorzystywały zasłony, obrusy

oraz przerabiały stare ubrania,

Wydarzenia kształtujące
modę lat 40-tych



Sylwetka
Idealna sylwetka lat czterdziestych to

zupełne przeciwieństwo ideału lat
trzydziestych, w latach czterdziestych

odeszło się od akcentowania delikatnej i
subtelnej natury. Kobiety stały się silne i
zdecydowane, sylwetka damska w tym

okresie stała się bardziej męska i
wysportowana. Idealna sylwetka miała

szerokie ramiona, kształtny biust, wcięcie w
talii, zaokrąglone biodra oraz zgrabne nogi. 

W tym czasie funkcjonował także kolejny
ideał kobiecej figury tzw. pin-up-girl

drobnej, uroczej i uśmiechniętej
dziewczyny.



Najbardziej charakterystyczne elementy mody lat
40-tych

- spodnie-ogrodniczki

- proste spódnice do połowy łydki 

- spodnie z szerokimi nogawkami 

- żakiety z paskiem w talii

- sukienki koszulowe zapinane na guziki

- spodnie palazzo

- koszule z szerokimi kołnierzami

- apaszki noszone pod szyją 

- czółenka na niskim słupku

- kuferkowa torebka

- rękawiczki i kapelusze
- spódnica w kształcie litery A



Sukienki
Choć w latach czterdziestych kobiety coraz częściej nosiły spodnie, to

najbardziej rozpoznawalnym elementem dekady zdecydowanie są
charakterystyczne sukienki.

cechy charakterystyczne:

 - spódnica o kształcie litery A do kolan

 - pasek w talii - element obowiązkowy

 - modne wzory: krata, groszki, paski, drobne kwiaty

  - rękawy krótkie sięgające powyżej łokcia ale też długie
mocno podkreślające ramiona, specjalnie watowane 

  - dekolt mocno zabudowany: mógł mieć kształt litery V lub kwadratu

https://domodi.pl/odziez/odziez-damska/spodnie-damskie


 Z uwagi na trwającą wojnę,
najpopularniejszą męską stylizacją był

mundur panowie, którzy nie służyli w wojsku,
także lubili dodawać do swoich stylizacji

wojskowe akcenty takie jak skórzana kurtka
czy wysokie oficerki. Ponadto większość
mężczyzn wybierała proste garnitury z

oversizową marynarkę i szerokimi spodniami
z wysokim stanem. Popularny stał się

również dwurzędowy płaszcz z paskiem a do
niego szeroki kapelusz wykonany z filcu.

Moda męska 



Makijaż i fryzury 

Włosy najczęściej sięgały
maksymalnie do ramion i były

kręcone albo starannie
układano w fale. 

Makijaż był skromny
charakteryzował się czerwonymi
ustami czasami malowano także

na górnej powiece kreskę za
pomocą czarnej kredki, łukowate

lub zaokrąglone brwi średniej
grubości wyczesane i delikatnie

pomalowane, policzki były
delikatnie podkreślone różem a

rzęsy wytuszowane.



ikony stylu lat 40-tych 

Rita Hayworth - amerykańska
aktorka i tancerka  pochodzenia

hiszpańsko-angielsko-irlandzkiego.
Jedna z największych gwiazd ,,Złotej
Ery Hollywood". Najbardziej znana z

filmu ,,Gilda".

Katharine Hepburn - amerykańska
aktorka laureatka czerech Oscarów

jedna z legend ,,Złotej Ery
Hollywood" wystąpiła np w ,,Małe

kobietki" czy ,,Filadelfijska
opowieść".

Ava Gardner - była
amerykańską aktorką, oraz
piosenkarką grała w takich
filmach jak ,,Noc iguany''

czy ,,Bosonoga Contressa".  



Christian Dior

Pierwsza kolekcja, którą zaprezentował w 1947 roku,
zrewolucjonizowała modę damską. Zaprezentowane

przez mistrza podkreślające talię żakiety i
rozkloszowane spódnice midi wniosły w trendy lat
40 romantyczny szyk, inspirowany przedwojennym

krawiectwem.

Był to francuski kostiumograf
filmowy oraz projektant mody

założyciel jednego z
największych domów mody.



dodatki i buty
 - torebki-kuferki

 - kolorowe apaszkiW latach 40 -tych najczęściej noszono czółenka na
słupku z okrągłym noskiem lub buty oxfordki były to

sznurowane buty na niewielkim obcasie.

Dodatki:

 - rękawiczki

-  kapelusze



Dziękuje za uwagę !



https://vintagegirl1983.blogspot.com/2017/02/wiosna-2017-
buty-retro-na-paskiej.html

https://www.wczerni.pl/2017/06/moda-lata-czterdzieste.html
https://vintagedancer.com/1940s/10-popular-1940s-shoes-styles/
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