
MODA 
LATA  50



Lata 50
Lata 50 to okres po bardzo burzliwym czasie w historii świata. Po zaprzestaniu 
II wojny światowej życie się uspokoiło i zaczęto bardziej zwracać uwagę na 
ubiór. Projektanci zafascynowani wolnością zaczęli tworzyć kolekcje z 
rozmachem i fantazją  pełne kolorów, wzorów, fasonów ubrań i dodatków. 
Tamten okres w historii można śmiało nazwać rewolucją, która miała na celu 
podkreślić kobiecą sylwetkę.Styl lat 50 miał za zadanie podkreślić kobiecość. 
Dlatego głównymi hasłami tamtych lat mogły stanowić kobiecość i seksapil  
jednocześnie mając  klasę i wdzięk.



Bielizna
W latach 50 kobieta aby uzyskać sylwetkę 
klepsydry i”bazę” całej stylizacji stosowała 5 
podstawowych elementów z kręgu bielizny.

- pończochy
- pas do pończoch - służy do trzymania 

pończoch w jednym miejscu
- corselette 
- halki - w tamtych czasach sukienki nie  

posiadają podszewek. Kobiety nosiły 
jedwabne lub nylonowe halki aby odzież 
dzięki nim dobrze się prezentowała

-  petticat - półhalki noszone do spódnic o 
pasonie rozkloszowanym tzw. pelticout 
wykonane z kilku warstw organzy lub 
tiulu sprawiało że spódnica z koła 
przepięknie się układa i prezentuje

- biustonosz typu bullet - biustonosz, 
który powoduje że piersi wyglądają dość  
specyficzne i nadają im kształt spitrzasty 
gorset - dzięki niemu sylwetka uzyskuje 
kształt klepsydry.



W tamtych czasach idealną sylwetką 
został okrzyknięta powabna figura 
klepsydry.Uchodzi ona za ideał 
kobiecego piękna. Każda kobieta 
dążyła do jej posiadania. Swoimi 
kolekcjami przywrócił  ją francuski 
projektant tworzący w duchu New 
Look Diora. To właśnie w tym okresie 
ultra kobiecość osiągnęła swoje 
apogeum – wąska talia, 
wyeksponowany dekolt i szerokie 
biodra.

Sylwetka



Odzież damska
Te lata charakteryzowały się dużą różnorodnością zarówno w kolorach jaki  wzorach i fasonach. 
Najpopularniejszymi elementami ubioru tamtych lat były:

-sukienki sweetheart line - z dekoltem w kształcie serca, gorsetem i rozkloszowaną, tiulową spódnicą, 
-sukienki-szmizjerki - połączenie koszulowej bluzki z prostą spódnicą midi, 

-sweterek z półgolfem - wylansowane przez Marilyn Monroe na słynnej fotografii do magazynu “Life”, 

-kardigany wyszywane paciorkami - must have każdej amerykańskiej żony i gospodyni domowej. 
Noszone do spódnic, sukienek i spodni,

-sweterek z półgolfem - wylansowane przez Marilyn Monroe na słynnej fotografii do magazynu “Life”, 

A jednym z najbardziej znanych styli tamtych lat był styl pin-up, który charakteryzował się 
rozkloszowaną sukienka inspirowanymi New Lookiem Diora i linią sweethaet w połączeniu z chustką 
wiązana na czubku głowy i mocnym makijażem. 

https://domodi.pl/odziez/odziez-damska/sukienki/szmizjerki






Bikini
Stroje kąpielowe mocno modelowały sylwetkę nadając jej wymarzony kształt klepsydry. Dlatego 
przypominały modelującą bielizen tamtych czasów. Wykorzystywano fiżbiny aby podtrzymać  biust 
oraz krawieckie “ sztuczki” takie jak: wzmacnianie mocno opinającego przodu aby spłaszczyć brzuch 
czy drapowanie stroju tak aby sylwetka miała kształt klepsydry. Strój był jedoczęsciowy. Często 
posiadał ściśle przylegające du ud “ minispódniczki”. Czasami ozdobione falbanami dzięki czemu 
kostium przypominał spódniczki lub tak zwane pacjentki. Zazwyczaj nie posiadał ramiączek ( jeśli tak 
to wiązane na szyi), ponieważ kostium nie zsówał się na dół dzięki solidnej konstrukcji biustonosza. 
Aby łatwo włożyć strój posiadał on zameczki, przez co można było go jeszcze bardziej dopasować. 
Wzory i kolory były dowolne. Modne były zwierzęce wzory oraz nadruki inspirowane sztuką Polinezji 
czy Hawajów a także morskie paski i motywy z sukiennek letnich.  Przed wynalezieniem elastycznych 
tkanin stroje szyte był z dzianim. Gdy na rynku pojawiła się lastex sprawiło że stroje mogły tak ściśle 
nadawać określony kształt. Niektóre kostiumy plażowe były szyte z weluru , wodoodpornej lamy czy 
tafty. Ozdabiane cekinami lub materiałowymi kwiatami. Takie stroje nadawały się do leżakowania 
przy baseni uraz uczestnieczenia w pool partiec czyli popularnych imprezach nad basenem.





Buty
Lata 50 to w USA gwałtowny rozwój przemysłu tekstylno-obuwniczego. Dzięki tej rewolucji buty były 
bardziej elastyczne, wygodniejsze i lżejsze. Dlatego produkowano buty różnego rodzaju bez ryzyka 
rozpadu podeszwy.

Trendy i fasony butów nawiązywały do  tych z lat 1910-1920 ale unowocześnionej wersji. Jednymi z takich 
były buty typu T-straps, która zarówno i dziś są modne. Obuwie modą sięgał czasów II wojny światowej. 
Mimo tp były nowcześniejsze kształte i zdecydowanie wygodniejsz. Inne buty, które można zaliczyć to 
przypominające obecne baleriny, a latem sandały. Modnym obuwiem  również były damskie mokasyny i 
botki. Klasyka z jaką można się spotkać obecnie. 

Kolory były dowolne od klasycznej czerni czy brąz, przez czerwień czy pomarańczy aż do zieleni. Nawet na 
butach był wzory albo malowane albo wytłaczane. Lata 50 to okres rozkwitu produkcji obuwia na codzień 
jak i sportowego. Praktycznie nie noszono butów z innego tworzywa niż skóra naturalna. Jedynie 
sportowcy nosili materiałowe buty przypominające obecne tenisówki. Również kalosze i śniegowce były z 
innego materiału, które także miał ciekawe kolory i fasony.W

W tych latach możemy nawet zauważyś szpilki, które toważyszą nam aż do dziś. Właśnie w Stanach 
Zjednoczonych zapoczątkowałą się moda na najwyższe i najbardziej cienkim obcasy. Kobiety pokochały 
szpilki, bo dzięki nim wyglądały na wyższe, a chód stawał się niezwykle kobiecy i seksowny. Mimo to nie 
były dominującym fasone, ponieważ kobiety zajmowały się domem i pracowały przez co stawiały na 
wygodę.





Torebki
Torebki były niezwykle ważnym elementem stylizacji. Wygląd dopasowany do reszty 
ubioru tak samo jak kolor, który musiał pasować do butów i pozostałych elementów. 
początkowo torebki wykonywano z drogiej zwierzęcej skóry. Najbardziej luksusowe 
ze skóry cielaka oraz egzotycznej. Zastąpił ją materiał syntetyczny, który bardzo 
przypominał naturalną skórę. Po za czarnymi torebkami, które były bardzo 
popularne. W połowie lat 50 pojawiły się modele kolorowe min. czerwony, żółty, 
różowy, zielony, błękitny i fioletowy. Jesienią i zimą oszone ciemne kolory natomiast 
latem wybierano jasne lub białe barwy. Niektóre kobity wybierabły torebki z bawełny, 
tafty lub ze skóry syntetycznej, rafii. W latach 50 pojawiło się dużo nowych modeli 
torebek. Takie jak np.okrągłe, podłużne, kwadratowe a nawet sześcienne. 
Torebki-koszyki lub małe woreczki. Rączki były produkowane z bambusa, drewna, 
metalu lub sznurka. Torebki miały krótkie rączki dlatego noszono je w dłoni albo na 
zgięciu łokcia.





Fryzura
W latach 50 fryzury charakteryzowały się objętością i majestatycznymi falami 
dopracowane do perfekcji. Precyzyjne loki i uniesione u nasady bobki czy pixie 
w stylu famme fatale to najczęściej spotykane ułożenia włosów. Czterema 
najbardziej powtarzanymi upięciami były:

● Loki w stylu Marilyn Monroe
● Ułożenie w stylu bouffant
● Bananowy kok
● Krótko ścięte włosy





Makijaż
Kobiety w tamtych czasach stawiały 
na naturalne piękno. Eksponowały 
usta czerwoną szminka a eyelinera 
do podkreślenia oka. Aby podkreślić 
rzęsy do nieba używały zalotki i 
pokrywały je dokładnie maskarą.



Dodatki
Koniety nie szczędziły sobie dodatków twierdziły, że im więcej tym lepiej. Szalały z 
dodatkami jak i zarówno z kolorami. Cieszyły i bawiły się modą. Tworzyły co raz 
bardziej odważne kreacje. Uzupełniały je dodatki dodatkami ja:

-sztuczna biżuteria - tworzona na fali popularności metali nieszlachetnych, które po 
wojnie ponownie stały się dostępne, 

-rękawiczki i torebki - niezbędne akcesoria każdej kobiety w latach pięćdziesiątych, 

- chustki - umieszczały je we włosach jaki i pod szyje lub wiązały przy torebce

- okulary

https://domodi.pl/torby-i-plecaki/torebki-damskie




Filmy
Filmy były największy nośnikiem trendów tamtych lat. Lata 50 można skojarzyć 
z amerykańskimi gospodyniami domowymi, którego styl wyszedł daleko poza 
granice Stanów Zjednoczonych. Dotarły do Polski ale w lekko skromniejszym 
wydaniu. Można inspiracje odkryć również w takich produkcjach jak np.”Ojciec 
panny młodej” czy “Pół żartem pół serio”. Męski ubiór wzorowany był na 
programach np. “ Dzikim” oraz “Buntownik bez powodu”. Hollywodzkie 
gwiazdy filmowe wdziętrzyły się seksapilem, co bardzo szybko znajdowało 
swoje odzwierciedlenie w modzie.  



“ Ojciec panny młodej”



“ Pół żartem, pół serio”



Faustyna Nalepa

Koniec


