
Moda lat 60-tych

WPROWADZENIE

Lata 60. w modzie można śmiało określać, jako rewolucję.To  czas, w którym warunki
życia się polepszały, rozpoczynała się rewolucja seksualna, pojawił się nowy kanon
piękna, a liczba populacji rosła. Zmiany zachodzące na całym świecie miały realny
wpływ na każdy aspekt życia, w tym także na modę. To właśnie w tej dekadzie
projektanci czerpali inspirację od reprezentantów różnorodnych kultur! Styl lat 60.
był między innymi definiowany przez rockersów, hippisów czy modsów, którym
kobiety zawdzięczały szaleństwo, wolność i ekstrawagancję w stylizacjach,
kształtowały się różne style także minimalistyczny  stąd mówi się, że moda lat 60 to
czas kontrastów.



MODA LAT 60-TYCH

MODA DAMSKA

Moda damska z tej dekady może wydawać się nieco konserwatywna w porównaniu z
wyzwolonymi latami 70. i pełnymi blichtru latami 80. Nic bardziej mylnego! To
właśnie wtedy zaprezentowano pierwszy strój kąpielowy typu bikini, a kobiety zaczęły
odsłaniać nogi w sukienkach i spódniczkach mini.

● Op art – sztuka optyczna (ang. optical art), czyli geometryczne, trójwymiarowe
wzory, a także iluzje optyczne i psychodeliczne aplikacje na ubraniach. W latach
60. były widoczne szczególnie na tunikach i sukienkach we wzory o
zdecydowanych kolorach.

Dynamicznie, nładające się na siebie obłe prostokąty dają złudzenie ruchu.
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MODA LAT 60-TYCH

● Kobiety nosiły krótkie sukienki o kroju litery A, czyli proste, lekko rozszerzane ku
dołowi . Sukienki te miały najczęściej rękawki ¾ lub nie miały ich wcale, a
zastępowały je szerokie ramiączka. Bardzo często dekolt sukienek był
zabudowany i wykończony okrągłym kołnierzykiem. Niektóre modele sukienek
miały paski do kompletu, które podkreślały talię. Modna była też stylizacja z
krótką sukienką włożoną na koszulę.
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MODA LAT 60-TYCH

● Lata 60. w modzie damskiej to również czas garniturów dla kobiet i to w wersji
oversize.

● Płaszczyki w kształcie litery A
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MODA LAT 60-TYCH

● W modzie lat 60. było kolorowo – ubrania pojawiały się w interesujących,
wyrazistych lub pastelowych barwach, co dawało wiele możliwości na
stworzenie oryginalnej stylizacji. Wśród wzorów dominowały pasy, krata,
romby i kwiaty. Bardzo popularne były także wzory geometryczne, wywołujące
złudzenia optyczne (wcześniej wspomniane op art)
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MODA LAT 60-TYCH

● Sukienka typu shift

● Sukienka babydoll
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MODA LAT 60-TYCH

● Narodziny spódniczki mini- wymyślił francuski projektant André Courreges, a w
1958 roku rozpowszechniła ją brytyjska projektantka Mary Quant. Kobietę
zainspirowała angielska modelka Twiggy Lawson.
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MODA LAT 60-TYCH

● Styl hippisowski – narodził się w latach 60., a rozwinął się w kolejnych latach, z
małym opóźnieniem dotarł też do Polski. Jego charakterystyczne cechy i
elementy to motywy kwiatowe, spodnie dzwony, białe zwiewne sukienki,
ażurowe swetry i topy, frędzle na akcesoriach czy ozdoby z piór i paciorków.
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MODA LAT 60-TYCH

● Wzór w groszki – w każdej wielkości pojawiał się na ubraniach (popularne były
głównie sukienki w groszki i eleganckie bluzki w ten wzór), ale także na
dodatkach. Furorę robiła okrągła biżuteria, szczególnie kolczyki.
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MODA LAT 60-TYCH

Dodatki w latach 60-tych

● okulary przeciwsłoneczne w dużych, najczęściej białych oprawkach. Oprawki te
przybierały ciekawe, geometryczne formy, nawiązujące do Optical Art.

● Na głowie chętnie noszono także szerokie opaski, często w tym samym kolorze
co kreacja, oprócz tego obecne były kapelusze typu pillbox hat.
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MODA LAT 60-TYCH

● Biżuteria - wiszące kolczyki o różnych kształtach geometrycznych wykonane ze
złota, oprócz tego wczensiej wspomniana okrągła biżuteria.

● Rajstopy- w 1959 roku, kiedy naukowiec Allen Gant wynalazł tak zwane panty
legs, będące kombinacją pończoch i majtek. Był to początek ery na rajstopy.

● Torebki- kopertówki, kuferki
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MODA LAT 60-TYCH

Buty

● Modne buty lat 60. to zdecydowanie białe kozaczki lub botki na płaskim obcasie,
które doskonale komponowały się z krótkimi sukienkami i spódniczkami.
Podczas gdy w poprzedniej dekadzie królował niski obcas z kaczuszkami w roli
głównej, to moda lat 60. postawiła na wysokość, nie zapominając przy tym o
wygodzie. Zamiast cieniutkiej i kilkunastocentymetrowej szpilki na wybiegach
pojawił się gruby słupek, który również współcześnie nie może narzekać na
brak popularności.W przypadku młodszych dziewczyn królowały nietuzinkowe
zestawienia barwowe – im więcej szaleństwa, tym lepiej. Z kolei starsze i
dojrzałe kobiety zdecydowanie stawiały na bezpieczne i uniwersalne odcienie
czerni,beżu i bieli.Oprocz tego buty na koturnach, które po rewolucji seksualnej
z lat 60. stały się typowym elementem garderoby kobiecej.Również w tych
latach pojawiały się baleriny  głównie w wersji lakierowanej.
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MODA LAT 60-TYCH

Makijaż

Makijaż w latach 60. zwracał uwagę na oczy. Miały być duże, podkreślone kredką i
mascarą, a nawet sztucznymi rzęsami, dzięki którym oczy wydawały się większe. Usta
były podkreślone bardzo delikatnie. Kobiety, które malowały się w stylu Twiggy,
przypominały małe dziewczynki. W latach 60. rozwijała się kariera Brigitte Bardot,
która preferowała bardziej kobiecy, seksowny makijaż - kocie oczy i pastelowe usta.
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MODA LAT 60-TYCH

Fruzura

Najmodniejszymi uczesaniami w latach 60. były krótkie fryzury na chłopczycę, często
z dłuższą grzywką zaczesaną na bok. Elegantki wybierały wysokie koki. Układanie
włosów zaczynały od tapirowania, aby fryzura miała odpowiednią objętość. W modzie
nadal były opaski. Ruch hippisowski także miał znaczny wpływ na fryzury i nakazywał
noszenie długich włosów. Hippiski stawiały na naturalność, a ich ulubionymi
ozdobami były rzecz jasna kwiaty.
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MODA MĘSKA

Moda męska w latach 60. szalenie różniła się od konserwatywnych stylizacji
poprzedniej dekady. Była to bardzo ciekawa epoka, od grzecznych garniturów The
Beatles, po wzorzyste i bajecznie kolorowe stroje w stylu hippie.Charakterystyczne
marynarki bez kołnierza, spodnie o skróconych nogawkach i cienkie krawaty — tak
prezentowała się moda męska w latach 60. Garnitur nabrał bardziej casualowego
charakteru — nawet w sztywno podążającej za zasadami dress code’u Wielkiej
Brytanii. Ciekawą i bardziej kolorową alternatywą był styl członków zespołu The Who i
skupiona wokół nich subkultura modsów (nazwa pochodzi od słowa modernizm).
Mężczyźni nosili barwne ubrania — golfy i dopasowane marynarki, płaszcze
przeciwdeszczowe i krawaty do swetrów. Był to dobry wstęp dla stylu hippie, który
pod koniec lat 60. był już głównym trendem. Etniczne tuniki we wzory, kolorowe
koszule i oczywiście dzwony. Tak ewoluowała europejska moda męska. Lata 60 w USA
odrobinę się różniła.Okres chyba jak żaden inny do tej pory obfity w inspirujące
postaci w świecie filmu, muzyki i mody. Lata 60. to przede wszystkim Beatlesi, ale to
także wyjątkowo kolorowy i barwny w tym okresie Elvis Presley. Lata 60. to także
Andy Warhol, Je� Beck, Mick Jagger i Sean Connery.

14



MODA LAT 60-TYCH

IKONY LAT 60-TYCH

● Twiggy-jako jedna z największych muz wszech czasów, szybko zdobyła sławę
supermodelki, dzięki swoim gęstym rzęsom i chłopięcej fryzurze, za którą
odpowiedzialny był Leonard, fryzjer gwiazd. Niemal z dnia na dzień stała się
twarzą dekady; natychmiast rozpoznawalna, została uwieczniona na
wszystkim, od sitodruków Andy'ego Warhola po torby na zakupy M&S.

● Brigitte Bardot- można powiedzieć, że to Bardot wyznaczyła zasady
francuskiego stylu w modzie. To ona sprawiła, że upięte w wysoki kok "messy
hair" stały się ulubionymi fryzurami kobiet, a każda dziewczyna chciała mieć w
sobie cząstkę jej charakterystycznej pewności siebie.
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MODA LAT 60-TYCH

● Jane Birkin-zamiłowanie aktorki do beztroskiej klasyki i jej leseferyzm
przyniosły jej natychmiastowe uznanie na całym świecie, a charyzma i
beztroski, francuski styl ubierania się oczarowały Serge'a Gainsbourga. No i
trzeba przyznać, że nikt nigdy nie nosił torebek-koszyków tak stylowo, jak ona.

● Mary Quant-Brytyjska projektantka, ikona lat 60., pionierka, twórczyni mini
spódnicy. Sama projektantka twierdziła, że to nie ona wykreowała trend na
mini, tylko dziewczęta przychodzące do jej pracowni i proszące o skracanie
kolejnych wersji spódniczki. Jej kolorowe, pełne młodzieńczej energii i
prostych, geometrycznych printów projekty zrewolucjonizowały modę tamtych
czasów.

16



MODA LAT 60-TYCH

● Audrey Hepburn – ikona popkultury, najbardziej rozpoznawalna aktorka „złotej
ery Hollywood”, najbardziej pożądane nazwisko lat 60. XX wieku. Kobieta,
która uporem i ciężką pracą osiągnęła światowy sukces. Mimo, że zajmuje
trzecie miejsce na liście „największych aktorek wszechczasów” Hepburn
zawsze twardo stąpała po ziemi, a swoje życie uważała za „zbyt zwykłe”, żeby
opisać w autobiografii. Inspiracja, ikona stylu i elegancji dla miliona kobiet.

● W pierwszych latach dekady, zanim jeszcze świat opanował Swingujący
Londyn, ikoną stała się Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych, Jacqueline
Kennedy. Kobiety na całym świecie podziwiały ją za schludny, kobiecy wygląd,
na który składały się ołówkowe spódnice, sukienki w kształcie litery A oraz
płaszcze od najlepszych projektantów.
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INNE WYDARZENIA LAT 60-TYCH (ciekawostki)

● rozpowszechnienie stosowania narkotyków i substancji
psychoaktywnych np. LSD

● załogowe loty kosmiczne (pierwszy – Wostok 1), człowiek wylądował na
powierzchni Księżyca (Apollo 11)

● pierwsze loty sond kosmicznych do planet Układu Słonecznego (Wenus,
Mars) – ZSRR, USA

● wojna sześciodniowa
● w zamachach giną Martin Luther King i Robert F. Kennedy
● walka z segregacją rasową gł. w Stanach Zjednoczonych, marsz na

Waszyngton
● wzrost popularności organizacji lewicowych, kulminacją były rewolty

studenckie w miastach akademickich Stanów Zjednoczonych, Meksyku,
Wielkiej Brytanii, Francji (maj 1968 roku), Włoch, RFN, Japonii i Australii

● zdławienie rewolucji w Czechosłowacji przez wojska Układu
Warszawskiego

● wydarzenia marca 1968 roku – walki frakcyjne w PZPR, kampania
„antysyjonistyczna”

● pierwsza transplantacja serca (1967 – Christiaan Barnard)
● pierwsze połączenie internetowe (ARPANET, 1969)
● japońska firma Seiko pokazuje pierwszy na świecie zegarek oparty na

mechanizmie kwarcowym – Astron – zapoczątkowując kryzys kwarcowy
(zwany również rewolucją kwarcową, 1969)

Aleksandra Tryt
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