
Moda lat 50.



Moda lat 50. to przede wszystkim ukłon w 
stronę kobiecych kształtów. W tamtej 
bardzo znaczącej dla historii mody dekadzie 
dziewczyny pragnęły wyglądać jak gwiazdy 
filmowe - ubierały się w sukienki i spódnice z 
podkreśloną talią, do których dobierały 
modne kapelusze, długie rękawiczki i buty na 
obcasie. Z drugiej strony moda lat 50. to 
ogromny wpływ rock’n’rolla, a kobiety kochały 
szerokie i kolorowe spódnice. 



                         Jak gwiazda kina
 Lata 50. to dekada, w której lśniły gwiazdy kina, 
podziwiane do dziś. Audrey Hepburn, Sophia Loren, Marylin 
Monroe, Grace Kelly - ponadczasowe ikony stylu i elegancji. 
W czasach, gdy królowały na srebrnym ekranie, ich fanki 
pragnęły wyglądać tak samo szykownie i wytwornie. Trendy 
kreował Christian Dior. W 1954 roku do świata mody 
powróciła także Chanel i jej klasyczny kostium: żakiet bez 
kołnierzyka i spódnica do kolan. Najbardziej zjawiskowe 
były jednak wytworne, kobiece suknie.
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                            Sukienki
Każda modowa epoka  kojarzy się z konkretnym krojem sukienki. W przypadku lat 50. możemy 
mówić o dwóch - jednym wieczorowym i jednym codziennym.

Suknia sweetheart miała dopasowany gorset zakończony charakterystycznym “serduszkowym” 
dekoltem który eksponował ramiona, biust i talię, a rozłożysta spódnica z kilku warstw tiulu to 
pokłosie popularności kreacji z kolekcji “New Look” Diora. 

Jednocześnie w modzie codziennej królowała szmizjerka - sukienka będąca połączeniem 
koszulowej bluzki z prostą spódnicą do połowy łydki. Zapinana na guziki, z kołnierzykiem i paskiem 
w talii. Najsłynniejsze, codzienne sukienki lat 50. projektowane były dla marki Henry’ego Rosenfelda 
słynącej z dopracowanych do perfekcji detali. 

 Lata 50. to również czas kardiganów - krótkich sweterków rozpinanych na guziki, które z reguły 
obszywano paciorkami i koralikami przy dekolcie dla uzyskania biżuteryjnego, bogatego efektu. Ten 
element damskiej garderoby dał początek współczesnym, rozpinanym swetrom-kardiganom.



                          Styl pin-up girl

Triumfy w tamtych czasach święcił też tzw. styl pin-up girl, który od jakiegoś 
czasu znów inspiruje współczesne kobiety. Podkreślona talia, grochy, pantofle 
peep-toe sprawdzają się szczególnie latem, dodają lekkości i dziewczęcego 
charakteru. Ulubionymi kolorami pin-up girls były czerwony, granatowy, czarny czy 
biały. 



                           Fryzura lat 50.

W modzie lat 50. nie mogło zabraknąć również trendów 
dotyczących włosów. Jeśli chodzi o fryzury, lata 50. 
należały do uczesania na pazia. Ideałem kobiecości 
były gładko zaczesane włosy podwinięte z tyłu. A efekt 
ten uzyskiwano przez umycie i ułożenie pasem raz w 
tygodniu. Włosy były na noc nakręcane na wałki i 
szczotkowane rano. 

O wiele bardziej pracochłonne były znamienne dla lat 
50. fryzury pin up girl z zawiniętą do góry grzywką i 
przewiązaną na lokach chustką-bandaną. To uczesanie 
do dziś jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych w historii fryzjerstwa. 



                            Makijaż
Makijaż podkreślający czerwoną szminką usta, a oczy wyraźną 
kreską eyelinera, wymaga nieskazitelnej cery. W latach 50. 
kobiety zaczęły dbać o pielęgnację, a przed nałożeniem 
make-upu stosowały podkład o jeden ton jaśniejszy lub 
dokładnie w tonacji swojej skóry. Brwi musiały być widoczna 
oprawą oczu, występowały w kształcie skrzydła ptaka lub były 
naturalne jak u Audrey Hepburn, aktorki lansującej modę na 
minimalizm i dziewczęcy wdzięk w makijażu. 

W makijażu oczu dominowały eyelinery, służące do 
namalowania klasycznych, czarnych kresek w kształcie 
jaskółki. Cienie miały naturalne kolory, jaśniejsze 
wykorzystywano do pomalowania ruchomej powieki, ciemnymi 
zaznaczano jej załamanie. Spojrenie nabierało wyrazistości 
dzieki podkręconym i długim rzęsom(często były to sztuczne 
rzęsy). Róż służył do modelowania twarzy. Kuszące czerwone 
usta stały się symbolem kobiecości



         Buty, rękawiczki, opaski i inne dodatki
Wygląd uzupełniały dodatki – chustki, sztuczna biżuteria, długie rękawiczki i torebki. Do tego balerinki, 

czółenka i szpilki, a na głowie krótkie, eleganckie fryzury, opaski i kokardy


