
1918 – 1950 : Νέα αγορά, νέα γσναίκα, νέο ένδσμα 

ελίδα 25 

 

 

1918 – 1950 : ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ, ΝΕΑ ΓΤΝΑΙΚΑ, ΝΕΟ ΕΝΔΤΜΑ 

 

 

ηε ρξνληθή απηή πεξίνδν, ηε δεύηεξε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ ελδπκάησλ, 

βιέπνπκε θάπνηα θαηλόκελα θνηλσληθά ηα νπνία επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηεο Μόδαο, 

θαζώο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξώπσλ απέλαληη ζηε Μόδα, θαη ηειηθά όιε ηε 

δηαθίλεζε ηνπ θπθιώκαηνο ησλ ελδπκάησλ. Μηιάκε πιένλ γηα «λέα αγνξά» από ηε 

ζηηγκή πνπ γηα πξώηε θνξά εκθαλίδεηαη νη έλλνηεο ηεο «θαηαλάισζεο» θαη 

«θαηαλαισηή». Πξντόληα αξρίδνπλ θαη δηαηίζεληαη ζε κεγάια καγαδηά, ε παξαγσγή 

ηνπο είλαη καδηθή θαη ε ηηκή ηνπο ρακειόηεξε, έρνπλ πξόζβαζε ζε απηά ζρεδόλ όινη 

θη’ έηζη δηακνξθώλεηαη ζηαδηαθά ε έλλνηα ηεο «θαηαλάισζεο». Απηή βέβαηα ε ηάζε 

ππνζηεξίδεηαη θαη από ηε μαθληθή εκθάληζε κηαο κεζαίαο ηάμεο, ε νπνία κε ηνλ 

ηξόπν απηόλ δείρλεη ηε δηάζεζή ηεο γηα ζπκκεηνρή ζε πιηθέο απνιαύζεηο, όπσο θαη ε 

ηάμε ησλ κεγαιναζηώλ θαη ησλ αξηζηνθξαηώλ πνπ βιέπακε έσο ηώξα. Δκθαλίδεηαη 

ινηπόλ κία λέα θνπιηνύξα, ε νπνία εηζβάιιεη θαη ζηελ αγνξά ηεο Μόδαο. Γεγνλόηα 

πνπ θαιιηεξγνύλ αθόκε πεξηζζόηεξν απηήλ ηε δηάζεζε γηα λέα ξνύρα είλαη κία λέα 

θνηλσληθόηεηα πνπ εκθαλίδεηαη ηελ επνρή απηή. Γίλνληαη Μόδα ηα ζπνξ θαη νη 

δξαζηεξηόηεηεο εθηόο ζπηηηνύ. Πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ν θαζέλαο ζε όιεο απηέο 

ηηο λέεο δξαζηεξηόηεηεο, έρεη αλάγθε από θαηλνύξγην εμνπιηζκό, από λέα ξνύρα. Η 

αγνξά ινηπόλ αληαπνθξίλεηαη, θαη ε κεζαία ηάμε ζπεύδεη λα αγνξάζεη, λα ζπκκεηέρεη 

θαη κε ηνλ ηξόπν απηό λα δειώζεη ηελ παξνπζία ηεο. αλ ζπλέπεηα ζηελ αιπζίδα ηεο 

Μόδαο, έρνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο θαηαζθεπήο εηνίκσλ ελδπκάησλ θαη λέα κέζα 

δηαλνκήο ζην δίθηπν ηεο Μόδαο, πξνθεηκέλνπ απηή λα θηάλεη ζε όινπο κέζα από 

κεγάια θαηαζηήκαηα. 

Σελ επνρή απηή, κηιάκε γηα ηε «λέα γπλαίθα», ε νπνία, ελάληηα ζηελ θνηλσληθή ηεο 

αλαπεξία, δηεθδηθεί ηώξα κία λέα ηαπηόηεηα, εθδειώλεη κία δηάζεζε θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο. Πξώηα-πξώηα ζηε δνπιεηά : ε γπλαίθα ζα βγεη λα δνπιέςεη (είλαη 
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ραξαθηεξηζηηθή ε καδηθή εηζξνή ησλ γπλαηθώλ ζηηο αξρέο ηνπ αηώλα ζε δνπιεηέο 

γξαθείνπ, όπνπ έρνπκε βέβαηα θαη ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηαγηέξ από ηνλ Redfern ζηελ 

Αγγιία γηα ηηο εξγαδόκελεο γπλαίθεο θαη δαθηπινγξάθνπο θαηά θύξην ιόγν). Η 

γπλαίθα ινηπόλ ζπκκεηέρεη ζηα ζπνξ, ζπκκεηέρεη ζηε δηαζθέδαζε. Πέξα απ’ απηό 

όκσο, ελάληηα ζηε θπζηθή ηεο αλαπεξία, απηήλ πνπ ηεο είραλ επηβάιιεη ν θνξζέο θαη 

όια ηα δπζθνινθόξεηα ξνύρα ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα θαη ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα, 

δηεθδηθεί ην πξαγκαηηθό ηεο ζώκα θαη ηε δπλαηόηεηα λα ην κνξθνπνηήζεη αλάινγα 

κε ηελ επηζπκία ηεο. Πξνζεγγίδεη κηα πην θπζηθή εηθόλα ζηελ εκθάληζή ηεο, ζην 

πξόζσπν, ην θεθάιη θαη ην ζώκα. 

Σέινο, ηελ επνρή απηή, κηιάκε γηα ην «λέν έλδπκα». Από ηε κηα, ππάξρεη κηα λέα 

πνιπηέιεηα πνπ εγθαζίζηαηαη, ε «πνιπηέιεηα ησλ θησρώλ», όπσο νλνκάζηεθε, γηα 

παξάδεηγκα ε ηαπσληθή Μόδα. Έπεηηα έρνπκε κηα κείσζε ηνπ όγθνπ γεληθόηεξα ζηα 

ξνύρα, ζηα παιηώ, ζηηο θνύζηεο, αθόκε ζηα θαπέια θαη ηε θόκκσζε. Πξνζεγγίδνπκε 

κία θπζηθόηεηα ηνπ ζώκαηνο, αθνύ ην ξνύρν απνκαθξύλεηαη από απηό. Μηιάκε γηα 

επαλάζηαζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ καγηώ. Σέινο έρνπκε ηελ εκθάληζε λέσλ 

ελδπκάησλ, όπσο είλαη ε ππδάκα γηα ηελ πιαδ θαη ην λέν εζώξνπρν, απαιιαγκέλν 

από ηνλ θνξζέ. Σειηθά, ην έλδπκα κέζα ζ’ απηήλ ηε ρξνληθή πεξίνδν γίλεηαη έλα 

ζηνηρεία ιεηηνπξγηθό θαη όρη πηα έλα πξντόλ βηηξίλαο. 
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1920 – 1929 : Η ΥΡΤΗ ΕΠΟΥΗ 

 

 

Η Εςπώπη μεηά ηον πόλεμο 

Μεηά ηελ εκπεηξία ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, είλαη δύζθνιν λα βξεη θαλείο ηηο 

παιηέο ηνπ ζπλήζεηεο. Πνιιά πξάγκαηα έρνπλ αιιάμεη ζηελ νηθνλνκία, ζηελ 

θνηλσλία θαη ηελ ςπρνινγία ηνπ θόζκνπ. Ο λένο δηαρσξηζκόο ησλ εδαθώλ ηεο 

Δπξώπεο, ε πξνζσξηλή παξαθκή ηεο βηνκεραλίαο έρνπλ δξακαηηθέο ζπλέπεηεο γηα 

όιεο ηηο ρώξεο ηεο Δπξώπεο. ηηο αξρέο ηνπ 1920, ε παξαγσγή ζηελ Δπξώπε δελ 

αληηπξνζσπεύεη παξά ηα 2/3 ηεο παξαγσγήο πξηλ από ηνλ πόιεκν. Ο πιεζσξηζκόο 

πξνθαιεί έλα λέν κνίξαζκα ηνπ θνηλσληθνύ ρξήκαηνο. Η αζηηθή ηάμε θησραίλεη. Η 

αλεξγία εληείλεηαη θαη αγγίδεη θπξίσο ηνπ κηθξναζηνύο θαη ηνπο εξγάηεο. 

Δκθαλίδνληαη λέα πνιηηηθά θόκκαηα, εζληθηζηηθά. Ο Benito Mussolini αλεβαίλεη ζηελ 

εμνπζία ζηελ Ιηαιία ην 1922, ελώ ζηε Γεξκαλία, από ην 1921, ν Αδόιθνο Υίηιεξ 

βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ εξγαηηθνύ εζλνζνζηαιηζηηθνύ θόκκαηνο. ηα ηέιε ηνπ 

1920, ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε μεθηλά από ηελ Ακεξηθή θαη θηάλεη ζηελ 

Δπξώπε. Σελ ίδηα επνρή, βιέπνπκε λα δεκηνπξγνύληαη θνινζζηαίεο πεξηνπζίεο. 

Υηίδνληαη ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απηνθξαηνξίεο. πγθεθξηκέλα, ηα Μέζα 

Δλεκέξσζεο θαηέρνπλ ζην εμήο κία εμέρνπζα ζέζε κέζα ζην νηθνλνκηθό πάλει. Η 

βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο εθξήγλπηαη ελώ κηα ηάζε γηα απηνύ ηνπ είδνπο ηελ 

ςπραγσγία γίλεηαη νινέλα θαη εληνλόηεξε, θαη αληηθαηνπηξίδεηαη κέζα από ηε Μόδα. 

Νένη θαηαλαισηέο εκθαλίδνληαη, νη νπνίνη πξνέξρνληαη από επξύηεξα θνηλσληθά 

ζηξώκαηα, κπνξνύλ θαη απηνί λα ληπζνύλ ηεο κόδαο θαη λα πεξάζνπλ ηνλ ειεύζεξν 

ρξόλν ηνπο ζηα κπαξ, ηα music-halls, ηα ζέαηξα, ηα θακπαξέ θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Καηά θύξην ιόγν βέβαηα αλαθεξόκαζηε ζηνπο άλδξεο. Δίλαη επίζεο ε ρξπζή επνρή 

ησλ βαξηεηέ. Σν Βεξνιίλν είλαη θεκηζκέλν γηα ηα music-halls ηνπ. ηα 1920, νη 

«δσληαλέο εηθόλεο» ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ εμαζθνύλ κία ηεξάζηηα πνιηηηζκηθή 

επηξξνή. Ο θηλεκαηνγξάθνο πξνβάιιεη ηηο δύν όςεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

αλζξώπσλ, ηε δσή ηεο πόιεο ηεο κεγαινύπνιεο, κε όιεο ηηο επθνιίεο θαη ηηο 

δπζθνιίεο, ηε ζεμνπαιηθόηεηα πνπ θηλείηαη αλάκεζα ζην κπνπληνπάξ θαη ην 

κπνξληέιν, ηνλ πινύην θαη ηε θηώρεηα, ηελ ηξέια θαη ηε θπζηνινγηθή αλζξώπηλε 
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θαηάζηαζε. Η ακεξηθαλίδα εζνπνηόο Louise Brooks είλαη ην γπλαηθείν κνληέιν ηεο 

επνρήο θαη θέξεη απηήλ ηε δηζππόζηαηε θύζε ηεο αζσόηεηαο θαη ηεο δηαθζνξάο. 

 

Εικόνα 5 : Η γιαπωνέζα τορεύηρια Mucheo Ilo μαθαίνει charleston με ηις κσρίες ηης 

Νέο Υορκέζικης κοινωνίας (1926) 

ηα ρξόληα ηνπ 1920, κηιάκε γηα κία πξαγκαηηθή δηεζλνπνίεζε ηεο θνπιηνύξαο. 

Παξίζη, Βεξνιίλν θαη Νέα Τόξθε είλαη νη κεηξνπόιεηο ζηηο νπνίεο ζα γελλεζεί ε 

ζύγρξνλε ζρνιή ηεο ηέρλεο θαη ζα αλαπηπρζεί ε εηθόλα ηεο ρξπζήο επνρήο ηνπ 1920. 

Η κνπζηθή ηδαδ, πνπ πξνέξρεηαη από ηηο Η.Π.Α. είλαη κηα επαλάζηαζε γη’ απηόλ ην 

ρώξν. Η Δπξώπε ηε ζλνκπάξεη. Δίλαη πην ζπληεξεηηθή. Σελ νλνκάδεη «κνπζηθή ησλ 

λέγξσλ». Παξ’ όι’ απηά εθθξάδεη ηε λενιαία θαη γίλεηαη ην ζύκβνιν γηα ην λέν 

ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο ύπαξμεο. Από ην 1925, ε ακεξηθαλίδα ηξαγνπδίζηξηα θαη 

ρνξεύηξηα Josephine Baker θαηαθηά ηελ Δπξώπε. Σν charleston, απηόο ν ρνξόο πνπ 

εθηειείηαη κε αζηείεο θηλήζεηο ησλ πνδηώλ, γίλεηαη ν πην δεκνθηιήο ρνξόο ησλ 

ζαινληώλ. Σα θνξέκαηα είλαη θνληά, κε θξάληδεο θαη θξόζηα, θαη καθξηά θνιηέ πνπ 

θνπληνύληαη ζηνπο ξπζκνύο ηνπ charleston. Η αξρηηεθηνληθή θαη ε δσγξαθηθή, ε 

Μόδα θαη ε κνπζηθή απειεπζεξώλνληαη από ηηο ππεξβνιέο θαη γίλνληαη πην δπλακηθέο 

ζηνπο ξπζκνύο ηεο λέαο επνρήο. Άλδξεο θαη γπλαίθεο βξίζθνληαη εκπξόο ζε κηα λέα 

δσή. Νηώζνπλ πα απαιιαγκέλνη από ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ είρε επηβάιιεη ν Α’ 

Παγθόζκηνο Πόιεκνο, από ηα ξνύρα ηα ζηελά, ηνλ θνξζέ ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα θαη 

ηειηθά δνπλ κία ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε. Απηή ε δεθαεηία ραξαθηεξίδεηαη από ηε 

δίςα γηα επραξίζηεζε θαη γηα δσή. 
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ηε Ρσζία αληίζεηα, ην θνκνπληζηηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό ζύζηεκα 

εγθαζηδξύζεθε κε ηελ Οθησβξηαλή Δπαλάζηαζε ηνπ 1917. Δθεί δε κηιάκε πιένλ γηα 

ρξπζή επνρή. Μηιάκε γηα θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ ζα έρνπλ βέβαηα θαη θάπνηεο 

επηπηώζεηο ζηε Μόδα. Απηή ε ηειεπηαία, πνπ ραξαθηεξίδνληαλ κέρξη ζηηγκήο από ηα 

πινύζηα ξνύρα ηεο αζηηθήο ηάμεο, πεξλά απηόκαηα ζηα απζηεξά θαη κνλόηνλα ξνύρα 

απηήο ηεο κεηαξξύζκηζεο : ιεηηνπξγηθά θνζηνύκηα, εκπλεπζκέλα από ην 

παξαδνζηαθό θνζηνύκη ηνπ αγξόηε. Παξ’ όι’ απηά, νη ηάζεηο απηέο δε ζα θξαηήζνπλ 

γηα πάξα πνιύ θαηξό. 

 

Η Μόδα και ο μονηεπνιζμόρ 

ηε δεθαεηία ηνπ ’20, ε Μόδα θάλεη έλα απνθαζηζηηθό βήκα πξνο ην κνληεξληζκό. 

Οη θαζαξέο γξακκέο θαη ε ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή, ην 

design, ηε δσγξαθηθή, βξίζθνπλ έδαθνο θαη ζηε Μόδα. Απηό πνπ ζήκεξα 

νλνκάδνπκε «κνληέξλνο ζρεδηαζκόο» έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζ’ εθείλε ηελ επνρή. Γελ 

θξύβνπκε πηα ην ιεηηνπξγηθό ραξαθηήξα ησλ αληηθεηκέλσλ, αληίζεηα ηνλ 

πξνβάιινπκε. Γίλεηαη κάιηζηα έλαο πξσηεύσλ παξάγνληαο δεκηνπξγίαο. Σν Bauhaus 

δεκηνπξγεί ηα θξηηήξηα ελόο design θαζαξνύ θαη ρσξίο θηνξηηνύξεο. Ο 

θνλζηξνπθηηβηζκόο δνθηκάδεη θόξκεο αόξηζηεο θαη ρξώκαηα θαζαξά θαη ςάρλεη γηα 

λένπο ηξόπνπο αληίιεςεο. Η δσγξαθηθή ηεο «Νέαο Αληηθεηκεληθόηεηαο» (Nouvelle 

Objectivite) αθηεξώλεηαη θαη απηή ζηελ αλάιπζε ηεο θαζεκεξηλήο 

ζπλαηζζεκαηηθόηεηαο ηνπ ζύγρξνλνπ θόζκνπ. Όπσο ε αξρηηεθηνληθή Bauhaus, πνπ 

κέρξη θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έλα κνληέιν δπζαλάινγν ζε όηη αθνξά θόξκεο θαη 

θαηαζθεπή, έηζη ε Μόδα ηνπ 1920 ζα επεξεάζεη απνθαζηζηηθά όιεο ηηο Μόδεο πνπ 

ζα αθνινπζήζνπλ : γξακκέο ίζηεο θαη θαζαξέο, εκθαλείο θαηαζθεπέο, 

ιεηηνπξγηθόηεηα πνπ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε κία αηζζεηηθή αμία. Η Μόδα απηή ινηπόλ 

παξακέλεη επίθαηξε ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ή επαλέξρεηαη ηαθηηθά, όπσο θάλεθε 

ηειεπηαία από ηηο δεκηνπξγίεο ηνπ Galliano γηα ηνλ Οίθν Dior. Ιδηαίηεξα όκσο 

μαλαζπκόκαζηε ηα πινύζηα κνληέια θαη βαξηά ζηνιηζκέλα ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα από 

ηηο επηδείμεηο ηεο πςειήο ξαπηηθήο. Γελ πξόθεηηαη ινηπόλ γηα Μόδα πνπ κπνξεί λα 

θνξεζεί αιιά γηα θαιιηηερληθνύο πεηξακαηηζκνύο ή γηα ηδέεο πνπ απνζθνπνύλ 

πεξηζζόηεξν ζηε δηαθήκηζε θαη δελ επεξεάδνπλ ηε Μόδα πνπ ζπλαληάκε ζηα 
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θαηαζηήκαηα. Η Μόδα ηνπ 1920 αληίζεηα αζθεί απηήλ ηελ επηξξνή, είηε άκεζα είηε 

έκκεζα. 

 

Μία νέα πεποίθηζη, νέα Μόδα 

Οη γπλαίθεο απνθηνύλ ζην εμήο «πόδηα» κε ηα νπνία κπνξνύλ λα πεξηδηαβαίλνπλ ηνπο 

δξόκνπο ηεο πόιεο. Γηαζέηνπλ «ρέξηα» κε ηα νπνία κπνξνύλ λα νδεγνύλ απηνθίλεην. 

Σέινο, έρνπλ ξνύρα πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα θηλνύληαη, λα εξγάδνληαη, λα θάλνπλ 

ζπνξ, κε όινλ ην δπλακηζκό πνπ ηνπο δίλεη ε κνληέξλα δσή θαη πνπ απαηηεί βέβαηα 

θαη από απηέο. Έρνπλ θνκκώζεηο εύθνιεο θαη θαπέια πνπ δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

ηζνξξνπνύλ ζην θεθάιη, αθνύ απηά ην θαιύπηνπλ νιόθιεξν. 

 

Εικόνα 6 : Η Μόδα για ηα τειμερινά ζπορ (1924) 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, πνιιέο γπλαίθεο θέξδηζαλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

αλεμαξηεζίαο. Έθαλαλ επαγγέικαηα – ζπρλά από αλάγθε εθόζνλ νη άλδξεο ηνπο ήηαλ 

ζην κέησπν – θαη έηζη θέξδηζαλ ζε απηνπεπνίζεζε. ηελ θνηλσληθή δσή, δελ 

αξθνύληαη απιά ζην λα παίδνπλ ην ξόιν ηεο γνεηεπηηθήο ζπλνδνύ ζην πιάη ελόο 

θπξίνπ, αιιά εκθαλίδνληαη σο απηόλνκα άηνκα. Η ηάζε απηή εμειίζζεηαη θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ ’20. ηελ εξγαζία, νη γπλαίθεο βξίζθνπλ λένπο ηνκείο : θνληά ζηα 

«ηππηθά» γπλαηθεία επαγγέικαηα – λνζνθόκα, γθνπβεξλάληα ή κνδίζηξα – βιέπνπκε 

λα εκθαλίδεηαη ε απαζρόιεζε γξαθείνπ, πνπ γίλεηαη ηειηθά έλα επάγγεικα θιαζηθά 

γπλαηθείν θαη πξνζθέξεη ζε εθαηνκκύξηα λέεο γπλαίθεο κία αλεμαξηεηνπνηεκέλε 

ύπαξμε. Παξ’ όι’ απηά, ζπάληα βιέπνπκε λα εμαζθνύλ έλα επάγγεικα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο ή λα παίξλνπλ πςεινύο κηζζνύο, αλ θαη είλαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξεο 

εθείλεο πνπ απνθηνύλ δίπισκα ζπνπδώλ. 

Γηα λα εμαζθνύλ ηηο πνιιαπιέο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, νη γπλαίθεο έρνπλ αλάγθε από 

έλα ζηπι ξνύρσλ εληειώο θαηλνύξγην, πνπ λα ηνπο δίλεη ειεπζεξία θίλεζεο θαη λα 

αλαδεηθλύεη απηήλ ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο – θπξίσο ηε λέα αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα 

ην ζώκα ηνπο. Δπίζεο, ζηε δεθαεηία απηήλ αιιάδνπλ εληειώο ηα ηδεώδε ηεο 

νκνξθηάο. Ξαθληθά, νη γπλαίθεο δελ πξέπεη λα έρνπλ ζώκα κε θακπύιεο αιιά λα είλαη 

ςειέο θαη αδύλαηεο. Σν ηδαληθό είλαη ε ζηελή πεξηθέξεηα, ην κηθξό ζηήζνο, κηθξό 

θεθάιη θαη ςειά πόδηα, θάηη ην νπνίν νδεγεί ηνπο ζεκεξηλνύο εξεπλεηέο λα 

ηζρπξίδνληαη πσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ’20, νη γπλαίθεο «αλδξνπνηνύληαη». 

 

Μόδα για όλοςρ 

Από πνιιέο απόςεηο ε λέα Μόδα κπνξνύκε λα πνύκε όηη δαλείδεηαη ηηο ηάζεηο από 

απηήλ πνπ ίζρπε πξηλ από ηνλ πόιεκν, αιιά γίλεηαη πην αλνηρηή γηα ηνλ θόζκν : 

γίλεηαη ζπγθεθξηκέλα πην πξνζηηή ζε όινπο ράξε ζηελ θαιύηεξε παξαγσγή θαη 

νξγάλσζε ηεο πώιεζεο. Πεξλάκε από ηα άλεηα αιιά παξ’ όι’ απηά πινύζηα ξνύρα – 

πνπ εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ από ηνλ Paul Poiret γηα ηηο εύπνξεο θπξίεο – ζε 

ξνύρα κνληέξλα γηα ηε ζύγρξνλε γπλαίθα. Η παξαγσγή δελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα λα 

βγάδεη γξακκέο απιέο ζε κεγάιεο πνζόηεηεο, αλ θαη νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα αγνξάζνπλ ξνύρα ηεο κόδαο, αθνύ κε θάπνηνλ ηξόπν νη κνληέξλεο 

γξακκέο ζηα ξνύρα δηαδίδνληαη ζε όινπο. Όιεο νη γπλαίθεο θνξνύλ θνξέκαηα ίζηα 
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θαη θνληά παπνύηζηα κε κπαξέηα θαη θαπέιν/θακπάλα, ελώ κόλν από θνληά κπνξεί 

θαλείο λα δηαθξίλεη θάπνηνο αλ έλα ξνύρν πξνέξρεηαη από βηνκεραληθή παξαγσγή θαη 

είλαη από θζελά πιηθά, ή αλ θαηαζθεπάζηεθε ζην ρέξη από αθξηβά πθάζκαηα θαη 

πιηθά, παξά ηελ απιόηεηα ησλ γξακκώλ ηνπ. Σα ζεκεία ηνπ θνηλσληθνύ δηαρσξηζκνύ 

όκσο δελ εμαθαλίδνληαη θαζόινπ, απιά κεηαθέξνληαη ζε άιινπο ηνκείο. ην εμήο 

ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο «ηθαλόηεηεο» θαη έλα βιέκκα πην εμαζθεκέλν γηα λα 

θαηαιάβεη θαλείο ηε δηαθνξά, αθνύ απηή δε βξίζθεηαη ζηε ζηινπέηα ζην ζύλνιό ηεο, 

αιιά κόλν ζην ύθαζκα, ζην ρξώκα, ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ξαθήο, ζην ξάςηκν ηνπ 

ξνύρνπ, ζηνλ ηξόπν πνπ θαλείο ζπλδπάδεη ηα ξνύρα κεηαμύ ηνπο θαη ζηα αμεζνπάξ 

πνπ ηα ζπλνδεύεη. Απηά θαη κόλν επηηξέπνπλ ζε θάπνηνλ λα ζπκπεξάλεη από πνην 

θνηλσληθό ζηξώκα πξνέξρεηαη κηα γπλαίθα. 

 

Μια θηλςκόηηηα πολύ αππενωπή 

Οη άλδξεο βιέπνπλ ζ’ απηέο ηηο «λέεο γπλαίθεο» επαγγεικαηηθνύο θαη εξσηηθνύο 

αληαγσληζηέο. Απηή ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη ε αίζζεζε πνπ έρνπλ γηα ην ζώκα 

ηνπο ην νπνίν πξνβάιινπλ, δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ αγλή εηθόλα ηεο ζπδύγνπ – 

κεηέξαο ηνπ παξειζόληνο. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ, κεγάιν κέξνο ηνπ Σύπνπ ηεο επνρήο 

ζα αθηεξώζεη άξζξα ζ’ απηήλ ηε λέα «αξξελσπή» Μόδα, πνπ ζπλδέεηαη βέβαηα κε 

θάπνην λέν πλεύκα. Η λέα Μόδα δελ είλαη βέβαηα κόλν ε άκεζε έθθξαζε ελόο λένπ 

«εγώ», αιιά ελζαξξύλεη απηό ην «εγώ» κέζα από ηε λέα αίζζεζε ηνπ ζώκαηνο πνπ 

δίλεη ζηηο γπλαίθεο. Έηζη, ν Heinrich Edward Jacob γξάθεη ζηα 1929: « ζήκεξα νη 

γπλαίθεο δελ αξθνύληαη ζην λα έρνπλ αγνξίζηηθα θεθάιηα, θηάλνπλ κέρξη λα 

πηνζεηήζνπλ ζηξαηησηηθό θνύξεκα κε καιιηά ιίγα ρηιηνζηά κόλν. Η γπλαίθα πνπ 

κόιηο άθεζε πίζσ ηεο ηα ζύκβνια ηεο γπλαηθείαο ηεο ζθιαβηάο, πηνζεηεί κε επθνιία 

ηα θνληνθνπξεκέλα καιιηά , ζύκβνιν ηεο αλδξηθήο ζθιαβηάο. Η θόκκσζε ηεο 

γπλαίθαο ζήκεξα απνδεηθλύεη όηη απηή ιπηξώζεθε από ην δπγό ηεο γπλαηθείαο ηεο 

ππόζηαζεο γηα λα θνξέζεη ην δπγό ηεο αλδξηθήο». Αλακθίβνια απηό ην απόζπαζκα 

θαηαδεηθλύεη ην θόβν ησλ αλδξώλ, κήπσο ράζνπλ ηελ απνθιεηζηηθόηεηα ηεο 

αξξελσπόηεηάο ηνπο, ηε ζηηγκή πνπ ε γπλαίθα νύησο ή άιισο δηαηεξεί πάληα ηελ 

παξαδνζηαθή ηεο ζειπθόηεηα. 
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Η «ανδπογςνία» 

 Απηνί νη θόβνη πεγάδνπλ επίζεο από ηε πνιύ κεγάιε ζεμνπαιηθή απειεπζέξσζε : ε 

ζεμνπαιηθόηεηα πιαλάηαη παληνύ γύξσ ζηνλ αέξα, θαη ε νκoθπινθηιία όπσο ν 

αλδξνγπληζκόο εηδηθά, είλαη ηα επίθαηξα δεηήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Έηζη ε 

Μόδα είλαη ν παξάγνληαο πνπ ξίρλεη θσο ζ΄ απηό ην θαηλόκελν: ζε πνιύ κηθξό 

ρξνληθό δηάζηεκα θέξλεη ζην πξνζθήλην ην ξόιν ησλ δύν θύιισλ, αθνύ επηηξέπεη 

ζηηο γπλαίθεο λα εμαζθνύλ αλδξηθέο δξαζηεξηόηεηεο κέζα ζε ξνύρα πνιύ πην 

αξξελσπά θαη δείρλνληαο ηνπο άλδξεο πην « ζειπθνύο». Γηα ηνπο ζεμνιόγνπο ηεο 

επνρήο ε νκνθπινθηιία πξνέξρεηαη από κηα κεηαιιαγκέλε ζεμνπαιηθή ηαπηόηεηα: νη 

παηδεξαζηέο κνηάδνπλ κε άλδξεο πνπ έρνπλ ζειπθά ζηνηρεία επάλσ ηνπο, θαη νη 

ιεζβίεο κε γπλαίθεο «αξξελσπέο». Η πξώηε νκνθπινθηιηθή ππν-θνπιηνύξα 

εκθαλίδεηαη ζην Βεξνιίλν ζηα ρξόληα ηνπ ΄ 20 πξάγκα πνπ δίλεη ζηελ πόιε απηή ηνλ 

ηίηιν ηεο «πξσηεύνπζαο ηεο δεθαεηίαο». Γηα πξώηε θνξά ππάξρνπλ θιακπ θαη 

εζηηαηόξηα όπνπ νη νκνθπιόθηινη, άλδξεο θαη γπλαίθεο, κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ, ή 

θαη λα θάλνπλ επαθέο. Μέζα ζ΄ απηνύο ηνπο ρώξνπο, είλαη πνιιέο εθείλεο νη γπλαίθεο 

πνπ θνξνύλ αλδξηθό θνζηνύκη θαη έρνπλ αλδξηθή θόκκσζε. Υξεζηκνπνηνύλ ζύκβνια 

ηνπ αληίζεηνπ θύιινπ γηα λα δείμνπλ όηη είλαη «δηαθνξεηηθέο» θαη λα θάλνπλ πην 

πηθάληηθε ηελ εξσηηθή έιμε. 

 

Μια αςζηηπή κομψόηηηα 

Όιεο όκσο νη γπλαίθεο ζπκβάινπλ ζ΄ απηή ηελ ελδπκαηνινγηθή εκθάληζε θνξώληαο 

απζηεξά ηαγηέξ θαη θνληά θνξέκαηα. Όια πξέπεη λα είλαη απιά θαη πξαθηηθά, λα 

εγγπώληαη ζηηο γπλαίθεο ειεπζεξία θηλήζεσλ, κέλνληαο πάληα θνκςέο. Σα ζπόξ είλαη 

κέζα ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο εκέξαο θαη νη ελδπκαζίεο ηνπ ηέλληο θαη ηεο εθδξνκήο 

θάλνπλ ηελ είζνδό ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή Μόδα. Όιεο νη γπλαίθεο ζέινπλ λα 

κνηάδνπλ ζπνξηίβ θαη λέα πιηθά όπσο ην πιεθηό θάλνπλ  ζην εμήο ηελ εκθάληζή ηνπο. 

Σα θνξέκαηα έρνπλ γξακκέο ίζηεο θαη ηεηξάγσλεο πνπ θξύβνπλ ηηο γπλαηθείεο 

θακπύιεο. Σα θνξέκαηα απηά θαίλνληαη λα θνξηνύληαη ρσξίο θνξζέ όκσο ηα 

θαηλόκελα απαηνύλ. Γηόηη, γηα λα έρεη κηα γπλαίθα ηε ζηινπέηα ελόο αγνξηνύ, πξέπεη 

λα ππνβνεζήζεη ηε ζηινπέηα ηεο κε ζηεξίγκαηα ή εζώξνπρα από κέζα πνπ ζα 

ζπγθξαηνύλ  ηηο θακπύιεο. Έηζη ν θνξζέο δελ εμαθαλίδεηαη, απιώο αιιάδεη ε θόξκα 
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θαη ην πιηθό ηνπ. ηε ζέζε ηεο κπαιέλαο θαη ησλ κεηαιιηθώλ ζηεξηγκάησλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη ηώξα ην θανπηζνύθ, πνπ κνξθνπνηείηαη αλάινγα. 

Η λέα γξακκή πξνβάιεη ζην εμήο ηηο λέεο θαη ιεπηέο γπλαίθεο, θάηη ην νπνίν δελ  

μεθεύγεη από ηνύο παξαηεξεηέο ηεο επνρήο εθείλεο. Γηαηί αλ θαη κπνξνύκε λα  

κεηώζνπκε κε νπηηθό εθέ ηε κεγάιε πεξηθέξεηα θαη ην πινύζην ζηήζνο, είλαη εμίζνπ 

ζπλεζηζκέλν γηα ηε Μόδα ηνπ 1920 λα ππνγξακκίδεη απηά ηα ζεκεία. ίγνπξα ην 

ύθαζκα ελόο θνξέκαηνο κπνξεί λα δηαγξάθεη ηνπο κεγάινπο γνθνύο,αιιά αλ απηνί 

δελ αληηζηαζκίδνληαη  από έλα κηθξό ζηήζνο, ηόηε ην ζύλνιν ηεο ζηινπέηαο κπνξεί 

θάιιηζηα λα δίλεη ηελ εληύπσζε ελόο θνπηηνύ. Γηα θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε λέα απηή 

Μόδα είλαη ηδηαίηεξα «παηδηθή», αθνύ ε άξλεζε ηνπ ζηήζνπο, ηεο κέζεο, ησλ γνθώλ 

θαη ησλ γινπηώλ, πνπ ηώξα γίλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθησκέλεο γπλαίθαο, 

παξαπέκπνπλ ζε έλα πιάζκα πνπ δελ νινθιήξσζε ηε θπζηθή ηνπ αλάπηπμε, δειαδή 

έλα παηδί. Καη εδώ πξέπεη θαλείο λ’ αξρίζεη λα ζπλεζίδεη ηα λέα εξσηηθά ζύκβνια. 

ηε δηάξθεηα ηνπ ’20 ν πνδόγπξνο ηεο θνύζηαο αλεβαίλεη σο ην γόλαην. Φπζηθά από 

θαηξό ζε θαηξό θαηεβαίλεη κέρξη ηνλ αζηξάγαιν, αιιά απηό δελ είλαη παξά 

πεξηζηαζηαθό: ζην εμήο, ηα θνξέκαηα δε ζα ζθνλίδνληαη πηα. Η  Coco Chanel είπε κηα 

κέξα κε δπζαξέζθεηα όηη ην γόλαην δελ είλαη παξά κηα θιείδσζε ηνπ αλζξώπνπ πνπ 

δελ έρεη ηίπνηα ην σξαίν, πνπ δελ κπνξεί σζηόζν λα δηαγξάςεη ηελ ηάζε ηεο θνηλήο 

θνύζηαο, θη αλ αθόκε ζηε δεθαεηία ηνπ ΄ 20, γεληθά, ν πνδόγπξνο ηεο θνύζηαο παίδεη 

ην θξπθηό κε ην γόλαην. 

Γηα πξώηε θνξά, νη γπλαηθείεο γάκπεο γίλνληαη έλα εξσηηθό ζεκείν ηνπ ζώκαηνο θαη 

θπξηαξρνύλ ζην ζηήζνο θαη ζηνπο γνθνύο. Μόλν απηή ε πξνηίκεζε κπνξεί λα 

εμεγήζεη ηε ζαξσηηθή επηηπρία ηεο Marlene Dietrich  θαη ησλ σξαίσλ ηεο πνδηώλ ζηα 

ρξόληα από ην 1920 έσο ην 1930- ρσξίο λα μερλάκε βέβαηα ηελ αζύιιεπηε ηδέα ηεο 

λα ηα αζθαιίζεη. Σα θαιζόλ κε ξαθή, πνπ θάλνπλ ηα πόδηα λα θαίλνληαη πην καθξηά 

θαη πην ιεπηά, ηνπο δίλνπλ έλα επηπιένλ πιενλέθηεκα. 

ηε δεθαεηία ηνπ ΄ 20 ηα θνξέκαηα- έλα θνκκάηη είλαη πνιύ δεκνθηιή θαη αξρηθά δελ 

έρνπλ ζηαζεξή θόξκα. ηε ζπλέρεηα γίλνληαη πην ζηελά, πην θνληά ζην ζώκα. 

Αλαδεηνύκε ηε «γξακκή θίδη» γξάθνπλ ηα πεξηνδηθά ηεο επνρήο. Σέηνην παξάδεηγκα 

απνηεινύλ ηα ρπηά θνξέκαηα ηεο Γαιιίδαο δεκηνπξγνύ Μαληιέλ Βηνλέ. ηε δηάξθεηα 

ηεο δεθαεηίαο, ε κέζε θαηεβαίλεη όιν  θαη πεξηζζόηεξν κέρξη λα θηάζεη ζην ύςνο ησλ 
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γνθώλ θαη λα πξναλαγγείιεη ηε « ζηξηθνγπξηζηή» θνύζηα ζε θακπάλα ή ζε κύηε. Σα 

καλίθηα ησλ θνξεκάησλ είλαη ηδηαίηεξα δνπιεκέλα θαη θάλνπλ αληίζεζε κε ην απιό 

θόξεκα. πρλά ηνπνζεηνύληαη ηα ξνύρα ζε δηάθνξα επίπεδα. Γηα παξάδεηγκα πάλσ 

από έλα θνληό θόξεκα κπνξεί λα θνξεζεί κηα θαηά ηη καθξύηεξε δηάθαλε ηπλίθ. Η 

έλα θόξεκα κε κύηεο θεληεκέλν πάλσ από έλα θνκπηλεδόλ ηνπ ίδηνπ ρξώκαηνο. Σν 

παηρλίδη ηεο δηαθάλεηαο θάλεη απηό ην ζηπι αθόκε πην κπζηήξην. 

Σα ηαγηέξ παξνπζηάδνπλ κηα απζηεξή θνππ θαη εκπλένληαη πεξηζζόηεξν από πνηέ 

από ηα αλδξηθά θνζηνύκηα. Σα ζύλνια θόξεκα - ζαθάθη επηηξέπνπλ πνιιέο 

παξαιιαγέο ζην γπλαηθείν ληύζηκν. Σα sport ην ηέληο θαη ε νδήγεζε απηνθηλήηνπ 

εμαζθνύλ κηα κεγάιε επηξξνή ζηε Μόδα.  Πνιινί δηαπξεπείο δεκηνπξγνί μεθίλεζαλ 

ηελ θαξηέξα ηνπο θηηάρλνληαο ζπνξ ξνύρα. Δπίζεο ζηε δεθαεηία απηή βιέπνπκε λα 

γελληέηαη ε Μόδα, αθόκε θαη γηα ηελ πόιε, ηεο καθξηάο πιηζέ θνύζηαο κε καθξύ 

πνπιόβεξ από πάλσ, θάηη πνπ ήηαλ επίθαηξν έσο θαη πξηλ από θάπνηα ρξόληα. 

Αληίζεηα πνιύ ιίγεο γπλαίθεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄20 θνξνύλ δεκόζηα παληειόλη. 

Απηό ην ηειεπηαίν επηβάιιεηαη ζε πην πξνζσπηθό επίπεδν. Κνκςό θαη άλεην θνξηέηαη 

ζην ζπίηη θαη κνηάδεη κε ππδάκα αιιά θνκκέλν ζε πνιύηηκα πθάζκαηα. ηα ζπνξ 

δηαδίδεηαη ζην εμήο επξέσο. 

 

Σα βπαδινά θοπέμαηα 

Σα βξαδηλά θνξέκαηα έρνπλ ηηο ίδηεο γξακκέο κε απηά ηεο κέξαο: ζπλήζσο 

απνηεινύληαη από έλα θνκκάηη. ε γξακκή ίζηα θαη ζηελή ζπρλά είλαη θνληά. Πνιιέο 

θνξέο ε θνύζηα είλαη πην καθξηά πίζσ. Άιιεο θνξέο νη θνύζηεο από ειαθξά 

πθάζκαηα ηειεηώλνπλ ζε κύηεο θαη δελ έρνπλ παληνύ ην ίδην κάθξνο. Οη βξαδηλέο 

ηνπαιέηεο έρνπλ ζπλήζσο έλα κεγάιν ληεθνιηέ εκπξόο ή θαη ζηελ πιάηε. Μόλν ε 

γπκλή επηθάλεηα ηνπ ζώκαηνο θαη ε επηινγή ησλ πθαζκάησλ καο επηηξέπνπλ πάιη λα 

θάλνπκε ην δηαρσξηζκό κεηαμύ Μόδαο ηεο εκέξαο θαη Μόδαο ηεο λύρηαο. Βαζηθά, ε 

ζηινπέηα παξακέλεη ε ίδηα. Έηζη ζε αληίζεζε κε ηελ απζηεξόηεηα ηεο θπξίαξρεο 

γξακκήο ηα πνιπηειή δηάθαλα πθάζκαηα, ηα ρξπζά θαη αζεκέληα θνζκήκαηα, νη 

παγηέηεο, ηα θηεξά θαη ηα θξόζζηα ζπκβάινπλ ζην λα κνηάδνπλ νη βξαδηλέο ηνπαιέηεο 

κε θαληαζηηθά θνξέκαηα λεξάηδαο. 
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Εικόνα 7 : Βραδινό νηύζιμο (1928) 

 

Σα αξεζοςάπ 

Δλώ κέρξη ην ηέινο ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη γπλαίθεο έρνπλ καθξηά 

θπκαηηζηά καιιηά πνπ καδεύνπλ ζε πεξίηερλα ρηελίζκαηα, ε επαλαζηαηηθή θόκκσζε 

«a la garconne» είλαη Η θόκκσζε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 : καιιηά ίζηα κε θξάληδα 

θνληή θαη ηεηξάγσλε, θηάλνπλ κέρξη ηνλ απρέλα. Η «γθαξζόλα» ινηπόλ – έηζη 

νλνκάδεηαη ε λένπ ζηπι γπλαίθα – πηνζεηεί είηε απηήλ ηελ θνππ, είηε ηελ θνππ Έηνλ, 

πνπ είλαη αθόκε πην θνληή. Απηό ην look ζπλνδεύεηαη από θαπέια πνπ κνηάδνπλ κε 

θακπάλα ή γιάζηξα θαη πνπ ηνπνζεηνύληαη βαζηά ζην θεθάιη, θαιύπηνληαο ζρεδόλ ην 

κηζό πξόζσπν ελώ ζπρλά γέξλνπλ ζην πιάη. Σν βξάδπ, ε θόκκσζε πηάλεηαη κε 

ηζηκπηδάθηα, κε θηεξά ή κε κπξηγηάλ, ή θαιύπηεηαη από θάπνην κεηαμσηό ηπξκπάλ. 
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Σα θαπέια, ζε θάζε πεξίπησζε, έρνπλ ζρεδόλ εμαθαληζηεί από ηε βξαδηλή γπλαηθεία 

εκθάληζε. 

Αλ ζην γύξηζκα ηνπ αηώλα ην καθηγηάδ αληηθαηνπηξίδεη ειαθξά ήζε θαη ην βιέπνπλε 

κε θαθό κάηη νη θπξίεο ηεο πςειήο θνηλσλίαο – ή απιά ην αλέρνληαη αλ είλαη 

δηαθξηηηθό – ηώξα πιένλ ην καθηγηάδ γίλεηαη έληνλν, απαξαίηεην, θαη όζν πξνρσξάκε 

ζηε λύρηα, ηόζν νη γπλαίθεο κνηάδνπλ κε βακπ. Γηα λα αληηζηαζκηζηεί ε απιόηεηα ηεο 

θόκκσζεο, ηνλίδνληαη ππεξβνιηθά ηα κάηηα ή ην ζηόκα. Σν θαηαθόθθηλν θεξαζί 

ζηόκα ζε ζρήκα θαξδηάο πνπ κνηάδεη κε ην θπζηθό ζηόκα ησλ γπλαηθώλ γίλεηαη πνιύ 

ηεο κόδαο. Σα κάηηα πεξηθιείνληαη από ζθνύξε ζθηά, ηα θξύδηα κηθξαίλνπλ 

απειπηζηηθά θαη ην πξόζσπν κνηάδεη ζπρλά κε κάζθα. 

 

Οι ηάζειρ ζηον κόζμο ηων ανδπών 

ηε δεθαεηία ηνπ ’20, ε αλδξηθή Μόδα πεξηνξίδεηαη θαηά ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο 

ζηελ θιαζηθή ζνβαξόηεηα άιισλ επνρώλ. Φπζηθά, ην ρξώκα ηνπ θνζηνπκηνύ είλαη 

πην «έγρξσκν» από ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, αιιά απνθεύγνληαη νη αθξόηεηεο, όπσο 

ηνπ θνπηνπξηζηή Balla. Η αλδξηθή Μόδα έρεη θάπνην δπλακηζκό ράξε ζε γξακκέο πην 

ζηελέο θαη αλαινγίεο ειαθξώο δηαθνξνπνηεκέλεο. Η γεληθή ηάζε όκσο ζέιεη ηελ 

αλδξηθή Μόδα ζνβαξή θαη απζηεξή. Σα έγρξσκα ζκόθηλ απνηεινύλ ηελ εμαίξεζε. 

Ο Gustav Stresemann, γεξκαλόο Τπνπξγόο ησλ Δμσηεξηθώλ Τπνζέζεσλ από ην 1923 

έσο ην 1929, ζα δώζεη ην όλνκά ηνπ ζην αγαπεκέλν ηνπ θνζηνύκη : πξόθεηηαη γηα έλα 

θνζηνύκη εκέξαο, ην νπνίν ζήκεξα δε θνξηέηαη παξά κόλν ζηνπο γάκνπο. 

Απνηειείηαη από έλα ζαθάθη ίζην καύξν, έλα γθξη γηιέθν, κία γξαβάηα αλνηρηόρξσκε 

θαη έλα ξηγέ παληειόλη. 

Σν ζύλνιν κε ζαθάθη είλαη ην πην δεκνθηιέο ξνύρν ηεο δεθαεηίαο. Πξόθεηηαη γηα έλα 

θνζηνύκη ζπλδπαζκέλν : ην ζαθάθη θαη ην παληειόλη είλαη από δηαθνξεηηθά 

πθάζκαηα, πνπ όκσο δέλνπλ κεηαμύ ηνπο. ύκθσλα κε ηελ Anne Hollander, 

πξόθεηηαη γηα ηελ απζεληηθή γξακκή ηνπ αλδξηθνύ θνζηνπκηνύ. Μόλν ζηηο αξρέο ηνπ 

αηώλα εκθαλίδεηαη ην ζαθάθη – παληειόλη από ην ίδην ύθαζκα. Άιισζηε ε εθδνρή 

απηή ήηαλ ραξαθηεξηζηηθή ησλ ρακειώλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ ή απνηεινύζε έλα 

ξνύρν πνπ θνξνύζαλ αξθεηνί άλδξεο ζε αλεπίζεκεο πεξηζηάζεηο. 
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ηηο αξρέο ηνπ 1920, ε γξακκή ηνπ ζαθαθηνύ είλαη θνληόρνλδξε αθνύ ε κέζε είλαη 

ζρεηηθά αλεβαζκέλε. Αξγόηεξα ζα μαλαθαηέβεη, γεγνλόο πνπ επαλαθέξεη ηελ 

θνκςόηεηα ζην ζύλνιν. Ο γεληθόο θαλόλαο είλαη όηη ν θνξκόο εληζρύεηαη γηα λα 

δώζεη ζηελ αλδξηθή εκθάληζε έλαλ αέξα πην κπώδε, ελώ ην ζαθάθη δε κεηξάεη παξά 

κόλν δύν θνπκπηά.  

 

Εικόνα 8 : Πανηελόνι Oxford (1925) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο, ην 

ζαθάθη γίλεηαη πην ραιαξό, ειαθξώο 

κεζάην θαη ιηγόηεξν παξαγεκηζκέλν. 

Οη θόξκεο καιαθώλνπλ. Πξνο ην 

ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ηνλίδνληαη μαλά 

νη ώκνη θαη δε ζα ρξεηαζηεί πνιύ γηα 

λα επαλέιζνπλ νη ρνλδξνί 

πνδόγπξνη, ππό ηελ επηξξνή ηνπ 

ζηξαηησηηθνύ ξνύρνπ. 

Σν θαξδύ Oxford παληειόλη, 

ζπλδπαζκέλν αλ είλαη δπλαηό κε έλα 

ρξσκαηηζηό ζαθάθη, γίλεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε ζηελό θαη γίλεηαη Μόδα 

ην 1922 από ηνπο θνηηεηέο ηνπ 

θεκηζκέλνπ αγγιηθνύ 

Παλεπηζηεκίνπ. Απνηειεί ηελ 

έθθξαζε ηεο αληίζεζεο ζηα θιαζηθά 

παληειόληα ησλ αλδξώλ, ηα νπνία 

απηήλ ηελ επνρή ζηελεύνπλ πξνο ηα 

θάησ θαη θηάλνπλ έσο ηνλ 

αζηξάγαιν. Σν παληειόλη Oxford 

θνξηέηαη ζηελ Δπξώπε από ηνπο 

λένπο «Γαλδήδεο ηεο Μόδαο» θαη δε 

ζεσξείηαη πνιύ ζνβαξό, γεγνλόο πνπ 

ην θάλεη αθόκε πην κνληέξλν θαη 

αλαηξεπηηθό. 
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Απνηειεί δε έλα από ηα πξώηκα παξαδείγκαηα ζηνηρείσλ ηεο Μόδαο πξαγκαηηθά 

δηαρξνληθά ζην αλδξηθό ληύζηκν ηνπ αηώλα. 

 

Εικόνα 9 : Τρεις κύριοι νησμένοι «ηης μόδας», οι δύο απ’ ασηούς με 

knickerboxers (πανηελόνια ηοσ golf – 1928) 

ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπο, ζηελ πιαδ ή ζηελ εμνρή, νη άλδξεο κπνξνύλ λα θνξάλε 

έλα πνπιόβεξ θάησ από ην ζαθάθη ηνπο ή έλα ραιαξό ληύζηκν εκπλεπζκέλν από ην 

ηέληο, πνπ απνηειείηαη από ιεπθό παληειόλη θαη έλα πνπιόβεξ, αιιά πάληα κε 

πνπθάκηζν κε γηαθά. Καζεκεξηλά – θαη ζηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο – νη θύξηνη 

θνξάλε πάληα θαπέιν. Δπίζεο, ην λα θνξά θαλείο παιηώ ρσξίο γάληηα απνηειεί 

ελδπκαηνινγηθό ιάζνο. Σα παιηώ ησλ αλδξώλ έρνπλ, όπσο θαη ηα ζαθάθηα, κία θνππ 

ζηελή θαη ζπνξ, θαη έρνπλ ξεβέξ, ηα νπνία αλάινγα κε ηηο επηηαγέο ηεο Μόδαο 

γίλνληαη ζηελά, θαξδηά, θνληά ή ςειά. Η παξληεζνύ, πνπ νλνκάδεηαη Ulster, είλαη 

κία από ηηο θπξίαξρεο θόξκεο. πρλά, ηα παιηώ είλαη ληνπκπιαξηζκέλα κε γνύλα, ή 

δηαζέηνπλ γνύληλν γηαθά, πεξηζζόηεξν γηα λα δώζνπλ έλα ύθνο πξηγθεπηθό παξά γηα 
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λα δεζηάλνπλ. Σν ζκόθηλ παξακέλεη ην θαη’ εμνρήλ βξαδηλό έλδπκα, εθηόο θαη αλ 

θνξάλε ην θξάθν, γηα ηηο ηειεηέο θαη ηηο θνζκηθέο εθδειώζεηο. 

 

Οι δανδήδερ και οι κλοζάπ 

Καζώο νη δηεζλείο ζρέζεηο θαη επηξξνέο πιεζαίλνπλ, βιέπνπκε όηη εθηόο από ηελ 

θιαζηθή γξακκή κπαίλεη ζην πξνζθήλην κία πην επξεία επηινγή ζηπι ζηα ξνύρα. Η 

πιεηνλόηεηα ησλ θπξίσλ θνξάεη παξαδνζηαθά θνζηνύκηα πνπ ειάρηζηα δηαθέξνπλ 

κεηαμύ ηνπο, ππάξρνπλ όκσο θαη νη άλδξεο πνπ δείρλνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηε 

Μόδα, πξνζεθηηθνί ζηελ παξακηθξή ιεπηνκέξεηα ηνπ ληπζίκαηόο ηνπο. Ο δαλδήο, 

ιίγν επίπιαζηνο βέβαηα, έξρεηαη πάιη ζηε κόδα. Σνλ 19
ν
 αηώλα, εθθξάζηεθε κέζα 

από πξνζσπηθόηεηεο όπσο ν George Bryan Brummel, ν επνλνκαδόκελνο «Ωξαίνο 

Μπξνύκει», ν Charles Baudelaire ή ν Oscar Wilde. Ο βαξώλνο Von Eelking, εθδόηεο 

ηνπ πεξηνδηθνύ Μόδαο «Der Modediktator» (ν δηθηάηνξαο ηεο Μόδαο), πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηε Γεξκαλία από ην 1927 έσο ην 1931, ζπλερίδεη λα απνηειεί ηελ 

πξνζσπνπνίεζε απηνύ ηνπ ζηπι ζηνλ 20
ν
 αηώλα, ληπκέλνο κε αθξηβά πθάζκαηα θαη 

κε ύθνο ιίγν κπιαδέ. Μία άιιε έθδνζε ηνπ δαλδή, ακεξηθαληθή απηήλ ηε θνξά, 

εθθξάζηεθε ζηε δσή θαη ζην έξγν ηνπ F. Scott Fitzgerald θαη πεξηγξάθεηαη 

θαηαπιεθηηθά ζην έξγν ηνπ «Ο ππέξνρνο Gatsby» (1925), Δδώ εθηπιίζζνληαη ηα 

πάζε θαη νη απνιαύζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξόπν δσήο ελόο δαλδή. 

Με ην πνιύ πξνζσπηθό ηνπο ζηπι, νη καύξνη κνπζηθνί ηεο Σδαδ θέξλνπλ ζηελ 

αλδξηθή Μόδα έλα λέν ζηνηρείν : έλα παληειόλη πην θαξδύ θαη πην καθξύ. Σα 

ζαθάθηα ηνπο, πνιύ πην επξύρσξα, καξηπξνύλ κία ζπκπεξηθνξά αληηθνκθνξκηζηηθή 

θαη ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή γηα κηα ζύληνκε πεξίνδν πάλσ ζ’ απηνύο ηνπο άλδξεο κε 

ηνλ εμσηηθό αέξα. 

Ο θινζάξ, ηνπ νπνίνπ αξρέηππν απνηειεί ν Charlie Chaplin, δελ απνηειεί βέβαηα κία 

επίζεκε ελδπκαηνινγηθή επηινγή, αιιά αληηπξνζσπεύεη πιάη ζηνλ ζσζηά ληπκέλν 

άλδξα έλαλ δηαθνξεηηθό θνηλσληθό ηύπν, αληηθνκθνξκηζηή θαη θησρό. 

Γεληθά, απηέο νη ηάζεηο ηεο αλδξηθήο Μόδαο πεξηνξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα 

θνηλσληθά ζηξώκαηα, θαη αλ δελ αιιάδνπλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηελ εκθάληζε ησλ 
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αλδξώλ ζην δξόκν, ζην γξαθείν ή ζε κηα βξαδηλή εθδήισζε, δηαθνξνπνηνύλ σζηόζν 

ηηο δπλαηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη ζηελ αλδξηθή εκθάληζε. 

 

Νέοι Οίκοι ςψηλήρ παπηικήρ 

Σα θαηαπιεθηηθά πεξηνδηθά Μόδαο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 κηινύλ δηαξθώο γηα ηνπο 

κόδηζηξνπο πνπ δίλνπλ ηνλ ηόλν ηεο Μόδαο ζην Παξίζη θαη αιινύ. Δθείλα ηα ρξόληα 

αθόκε ζπλερίδνπλ λα θνξηνύληαη νη δεκηνπξγίεο ηνπ Worth θαη ηνπ Poiret, 

δεκηνπξγνί Τςειήο Ραπηηθήο πνπ είραλ πίζσ ηνπο 2 δεθαεηίεο επηηπρνύο θαξηέξαο. 

Σα νλόκαηα ηνπο είλαη ζπλώλπκα ηεο πην πςειήο θνκςόηεηαο θαη αδηακθηζβήηεηεο 

πνηόηεηαο. Αιιά θαη κία ζεηξά λέα νλόκαηα θηγνπξάξνπλ ζηε Γαιιηθή Πξσηεύνπζα 

σο απηνί πνπ ηελ θξαηνύλ ζε κία εγξήγνξζε ζην ρώξν ηεο δεκηνπξγίαο. 

Σν όλνκα ην νπνίν ζπλνδεύεη ηε δεθαεηία ηνπ ’20 είλαη απηό ηεο Coco Chanel. Με 

απηή, ε Μόδα γίλεηαη πξαγκαηηθά «κνληέξλα». Η απιόηεηα ησλ δεκηνπξγηώλ ηεο 

πξνθαιεί ηξόκν ζε κία επνρή όπνπ νη γπλαίθεο είλαη αθόκε δεκέλεο κε ηνλ θνξζέ 

ηνπο. ’ απηόλ, ε Coco Chanel αληηπαξαζέηεη δεκηνπξγίεο όπσο ην «κηθξό καύξν 

θόξεκα» θαη ην ηαγηέξ Chanel. Σα ξνύρα πνπ ζα ιαλζάξεη ζα ζπκβάιινπλ θαηά 

ηξόπν απνθαζηζηηθό ζην λα επηβιεζεί θνηλσληθά κηα εηθόλα ηεο γπλαίθαο πνπ 

ζήκεξα καο θαίλεηαη θπζηνινγηθή. Η Chanel επηζπκεί λα βνεζήζεη ηηο γπλαίθεο λα 

βγνπλ από ηελ «αλαπεξία» ηνπο δεκηνπξγώληαο ξνύρα ζπνξ θαη άλεηα πνπ ζην εμήο 

ζα είλαη θαηάιιεια γηα θάζε πεξίζηαζε. Δξγάδεηαη γηα ηε κνληέξλα θαη αλεμάξηεηε 

γπλαίθα δειαδή κηα γπλαίθα πνπ ηεο κνηάδεη. 

Ο Jean Patou ζα κείλεη ιηγάθη ζηε ζθηά ηεο Chanel. Απηόο ν ζηπιίζηαο πάληα κέζα 

ζην πλεύκα ηεο επνρήο ηνπ θαη κε ηε βνήζεηα ελόο ηθαλόηαηνπ επηρεηξεκαηία, 

δεκηνπξγεί θαηά πξνηίκεζε sportswear θαη κία κεγάιε γθάκα από ζπνξ ξνύρα γηα ηε 

κνληέξλα γπλαίθα. Νηύλεη ηε ζηαξ ηνπ ηέληο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 Suzanne Lenglen, 

γεγνλόο πνπ ηνλ παξνηξύλεη λα βγάιεη ζηελ αγνξά θαζεκεξηλά ζπνξ ξνύρα γηα όιεο 

ηηο γπλαίθεο. Σα ζκόθηλ ηαγηέξ ηνπ, ηα καγηό ηνπ θαζώο θαη ηα θαζεκεξηλά ηνπ ξνύρα 

γίλνληαη δηάζεκα. ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ιαλζάξεη ην πξώην ηνπ άξσκα, πνπ 

βαθηίζηεθε  “Amour-Amour” . Σν άξσκα “Joy”  πνπ ιάλζαξε ην 1929 ππάξρεη 

αθόκε ζηελ αγνξά. 
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Ο Patou δελ ηθαλνπνηείηαη κε ην λα θαηαζθεπάδεη θάπνηνο – θάησ από ηηο νδεγίεο ηνπ 

βέβαηα – ηα πθάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο ζπιινγέο ηνπ, αιιά θαηαζθεπάδεη 

επίζεο ηα λήκαηα ζε ρξώκαηα πνπ ν ίδηνο επηιέγεη θαη πνπ δεκηνπξγεί εηδηθά γηα ηηο 

ζπιινγέο ηνπ. Πνιύ λσξίο επηηπγράλεη επηθεξδείο εκπνξηθέο επαθέο κε ηε Βόξεηα 

Ακεξηθή. Οη Ακεξηθάληθνη Οίθνη Μόδαο αγνξάδνπλ ηηο ζπιινγέο ηνπ, απηέο πνπ νη 

Ακεξηθαλίδεο αγαπνύλ ηόζν όπσο άιισζηε θαη ηα πξαθηηθά ξνύρα ηεο Chanel. 

O Patou  είλαη ν πξώηνο δεκηνπξγόο Μόδαο πνπ ζα πξνζιάβεη – από ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ’20- επαγγεικαηίεο καλεθέλ ηα νπνία «εηζάγεη» από ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο αθνύ ε εκθάληζε ηνπο – ςειέο, ιεπηέο, αζιεηηθέο – αληαπνθξίλεηαη 

θαιύηεξα ζην πξόηππν γπλαίθαο γηα ηελ νπνία δεκηνπξγεί ξνύρα ελώ νη Γαιιίδεο 

είλαη αξθεηά ιεπηέο. 

Δπηπιένλ ηα πξώηα πξαθηνξεία Μόδαο, ράξηλ ζηα νπνία ην επάγγεικα αξρίδεη λα 

κεηαηξέπεηαη ζε κία πξαγκαηηθή επηρείξεζε, εκθαλίδνληαη ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο  

( ζα ρξεηαζηεί όκσο λα πεξάζνπλ αθόκε θάπνηεο δεθαεηίεο πξηλ λα εγθαηαζηαζνύλ ηα 

πξώηα πξαθηνξεία  ζηελ Δπξώπε). 

Ο Patou είλαη έλαο από ηνπο πξώηνπο πνπ ζα θάλεη ηα ληεθηιέ ηνπ πξαγκαηηθά 

θνηλσληθά γεγνλόηα θαη πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ Σύπν θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε λα 

ιαλζάξεη ην όλνκα ηνπ. Φηάλεη αθόκε λα βάιεη ηα αξρηθά ηνπ νλόκαηνο ηνπ επάλσ 

ζηηο δεκηνπξγίεο ηνπ θαη πείζεη ηηο πειάηηζζεο ηνπ πσο είλαη ηηκή γη’ απηέο λα ηα 

έρνπλ πάλσ ζηα ξνύρα ηνπο. Σειηθά απηή ε δηαθεκηζηηθή θαηλνηνκία ζα έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα κία λέα αληηκεηώπηζε απέλαληη ζην «όλνκα» ησλ ξνύρσλ, ώζηε πιένλ 

ζήκεξα λα κελ ππάξρεη ξνύρν πνπ λα κελ έρεη ην όλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

επάλσ ζαλ εηηθέηα, είηε πξόθεηηαη γηα ξνύρν πνιπηειείαο, είηε όρη 

ην μεθίλεκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο σο δεκηνπξγνύ Μόδαο ε Jeanne Lanvin, 

θηηάρλεη θαπέια θαη ξνύρα γηα παηδηά θαη λεαξά θνξίηζηα, πνπ ηνπο δίλνπλ κεγάιε 

ειεπζεξία θηλήζεσλ. Μέρξη ηεο αξρέο ηνπ 1910 ηα παηδηθά ξνύρα έκνηαδαλ θαηά 

ηξόπν ζιηβεξό βέβαηα κε απηά ησλ ελειίθσλ. Η  Jeanne Lanvin εηζάγεη λέα ελδύκαηα 

εηδηθά θηηαγκέλα γηα παηδηά, πνπ είλαη ηδηαίηεξα θνκςά θαη δεκηνπξγεί ζηε ζπλέρεηα 

γηα ηε γπλαίθα λέεο λεαληθέο γξακκέο. 

ήκεξα επίζεο, δελ ππάξρεη ζρεδόλ θαζόινπ δηαθνξά αλάκεζα ζηηο γξακκέο ησλ 

ξνύρσλ γηα παηδηά θαη γηα κεγάινπο. ε θάζε πεξίπησζε όκσο δελ είλαη ε Μόδα ησλ 
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κεγάισλ ζε ειηθία αιιά ησλ λέσλ πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεκείν αλαθνξάο : ηειηθά 

δειαδή ληπλόκαζηε όινη όπσο νη λένη. Από ηελ επνρή ηεο Jeanne Lanvin καο 

θαίλεηαη θπζηθό λα επηιέγνπκε ηα ξνύρα καο ζύκθσλα κε ηελ ειηθία καο θαη όρη κε 

ηνπο ελδπκαηνινγηθνύο θώδηθεο ηεο ζηηγκήο. Η Lanvin γλσξίδεη κηα παηαγώδε 

επηηπρία κε ηα θνξέκαηα αζνξηί πνπ δεκηνπξγεί γηα κεηέξα θαη θόξε θαη ηα « 

θνξέκαηα κε ζηπι» ηα νπνία – ζπρλά ζπλνδεπκέλα από έλα κηθξό θξηλνιίλν – 

έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ηεηξάγσλε Μόδα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20 θαη ηα νπνία 

βέβαηα θνξηνύληαη ην βξάδπ. ε αληίζεζε κε κεγάιν αξηζκό ζπλαδέιθσλ ηεο ηεο 

επνρήο ε Jeanne Lanvin αγαπάεη ηηο ξνκαληηθέο δηαθνζκήζεηο, ηα θεληήκαηα θαη ηα 

θξνπ-θξνπ. 

Γπλαίθεο δεκηνπξγνί όπσο ε Augusta Bernard θαη ε Louise Boulanger είλαη επίζεο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20, ηδηαίηεξα όκσο ε Madeleine Vionnet πνπ 

δηεπζύλεη ζην Παξίζη ην ζαιόλη ηεο Τςειήο Ραπηηθήο, ήδε από ην 1912 κε δηάθνξεο 

δηαθνπέο ελδηάκεζα, θαη ηεο νπνίαο ηελ ηερληθή ηεο ινμήο θνπήο ησλ ξνύρσλ ηελ 

έρνπλ ζπρλά αληηγξάςεη. 

Αλ θαη ν Christoph Drecoll έρεη κεγάιε επηηπρία κε ηηο ππεξβνιηθέο γξακκέο ηνπ θαη 

ηθαλνπνηεί ην ζνθηζηηθέ ζηπι ησλ θαηνίθσλ ηεο κεγαινύπνιεο, ζεκεηώλνπκε ζην 

Παξίζη, εθηόο ηεο Chanel, ηε δεκηνπξγηθή δξαζηεξηόηεηα ηεο Maggy Rouff  πνπ 

παξνπζηάδεη κάιινλ κηα αξθεηά απζηεξή θνκςόηεηα. Ο Άγγινο  James Redfern είλαη 

έλαο από ηνπο ειάρηζηνπο μέλνπο πνπ ζα θαηαθέξεη λα επηβιεζεί ζηε Γαιιία κε ηηο 

ζπνξ θνιεμηόλ ηνπ. Καη απηόο, όπσο ν Patou, επεθηείλεη ηηο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο. 

Σν επηρεηξεκαηηθό πλεύκα θαη ε αύμνπζα δηεζλνπνίεζε ηεο Μόδαο ζηελ επνρή ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ θάλεη λα γελλεζεί έλαο ζεκαληηθόο αξηζκόο νίθσλ Μόδαο, πνιινί από 

ηνπο νπνίνπο ζα επηβηώζνπλ κέρξη ζήκεξα, άιινη πάιη ζα πέζνπλ ζύληνκα ζηε ιήζε. 

 

Η επιζηποθή ηος θοςηοςπιζμού 

«Η Μόδα είλαη κία Σέρλε, όπσο ε Αξρηηεθηνληθή ή ε Μνπζηθή. Έλα θόξεκα ηνπ 

νπνίνπ ε δεκηνπξγία αλαδεηθλύεη κία ηδηνθπΐα, θαη όηαλ θνξηέηαη ζπρλά, έρεη ηελ ίδηα 

αμία κε έλα θξέζθν Μηραήι Άγγειν ή κε κία Μαληόλα ηνπ Σηηζηάλν». Με απηό ηνλ 
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εκθαληηθό ηξόπν ν Φνπηνπξηζηήο Volt δνμάδεη ηε Μόδα ηνπ 1920. Οπζηαζηηθά 

επαλαιακβάλεη απόςεηο ησλ πξνπνιεκηθώλ νκντδεαηώλ ηνπ, νη νπνίεο παξακέλνπλ ην 

ίδην πξνθιεηηθέο κε ηόηε. Σν έλδπκα νθείιεη λα γίλεη κία ηέρλε κε λέεο γξακκέο θαη 

λέα ρξώκαηα. Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα ιακβάλεη ππ’ όςηλ ην αλζξώπηλν 

ζώκα αιιά ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνύο ηεο ζύγρξνλεο δσήο (ζηηο 

κεγαινππόιεηο). Γελ πξέπεη επίζεο λα θηηάρλεηαη από παξαδνζηαθά πθάζκαηα, αιιά 

από ραξηί, από θανπηζνύθ, από γπαιί, από πιηθό ζπζθεπαζίαο ή αθόκε θαη από 

δσληαλά δώα. Γηα  ηνπο θνπηνπξηζηέο απηά ηα ξνύρα ζα παξακείλνπλ ζην ζηάδην ηνπ 

πξώηνπ ζρεδηαζκνύ. ηελ πξαγκαηηθόηεηα απηά ηα λέα πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

αξγόηεξα από ζρεδηαζηέο όπσο ε Elsa Schiaparelli, ελώ άιινη πξσηνπνξηαθνύ 

δεκηνπξγνί, πην «πξαθηηθνί» από ηνπο θνπηνπξηζηέο, όπσο ε Sonia Delaunay, ζα 

ζπλδπάζνπλ ηελ ηέρλε κε ηε δσή θαη ζα κεηαηξέςνπλ ηα ζθίηζα ηνπο ζε ξνύρα. 

 

Sonia Delaunay 

Η θαιιηηέρλεο Sonia Delaunay παίδεη έλαλ ηδηαίηεξν ξόιν ζηελ ηζηνξία ηεο Μόδαο. 

Ρσζηθήο θαηαγσγήο, επηλνεί κε ην ζύδπγν ηεο Robert πξηλ από ηνλ 1
ν
 Παγθόζκην 

Πόιεκν, ηελ ζύγρξνλε (ηαπηόρξνλε) δσγξαθηθή (peinture simultanee). Γηα λα 

επηηεπρζεί ην επηζπκεηό απνηέιεζκα, ρξεζηκνπνηνύλ γεσκεηξηθέο δνκέο, ζπρλά 

θπθιηθέο θαη ρξώκαηα αγλά θαη θσηεηλά. 

Η Sonia Delaunay βάδεη ζε πξαθηηθή εθαξκνγή ηηο γλώζεηο ηεο σο δσγξάθνο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη γηα ηνλ εαπηό ηεο θαη ηνλ άλδξα ηεο ξνύρα «simultanes». Ο πνηεηήο 

Apollinaire πεξηγξάθεη κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν ην έλδπκα πνπ θνξάεη θάπνην βξάδπ ν 

Robert Delaunay: «έλα θόθθηλν παιηό κε κπιε γηαθά, θόθθηλεο θάιηζεο, παπνύηζηα 

θίηξηλα θαη καύξα, καύξν παληειόλη, πξάζηλν ζαθάθη, γηιέθν κπιε ζηει θαη 

κηθξνζθνπηθή θόθθηλε γξαβάηα». Αθνύ ράλεη όιε ηεο ηελ πεξηνπζία ζηελ 

Δπαλάζηαζε ηνπ 1917 ζηε Ρσζία, ε Sonia Delaunay αξρίδεη λα δεκηνπξγεί θαη λα 

πνπιά ξνύρα θαη πθάζκαηα, πνξζειάλεο, έπηπια θαη κηθξναληηθείκελα, όκνξθα ζε  

design αιιά θαη ρξήζηκα. Έηζη θαηά θάπνηνλ ηξόπν ηέρλε θαη δσή πιεζηάδνπλ ε κία 

ηελ άιιε – θάηη πνπ είλαη βαζηθή επηδίσμε αιιά πνπ ζπάληα ηθαλνπνηήζεθε από ηηο 

πξσηνπνξηαθέο θαιιηηερληθέο θηλήζεηο ησλ αξρώλ ηνπ αηώλα. Πάλσ ζε θάπνηα από 

ηα θνξέκαηα ηεο θεληάεη ή ηππώλεη ζηίρνπο από ζύγρξνλνπο θίινπο ηεο πνηεηέο. Γηα 
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λα θαηαζθεπάζεη ηα ξνύρα ηεο ε Delaunay μεθηλάεη από γξακκέο πνπ επηλνεί ε ίδηα 

θαη ηηο ζπλδπάδεη κε ζπγθεθξηκέλα κνηίβα. Οη βαζηθέο γεσκεηξηθέο θόξκεο ηεο 

δσγξαθηθήο ηεο πνπ βάδεη θαη επάλσ ζηα πθάζκαηα ηεο, ηαηξηάδνπλ ππέξνρα κε ηε 

γεκάηε γσλίεο ζηινπέηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’20. ηηο αξρέο ηεο επόκελεο δεθαεηίαο ε 

θαιιηηέρληδα ζα αθηεξσζεί μαλά ζηε δσγξαθηθή. Έπεηηα, ε λέα ελδπκαηνινγηθή 

θόξκα, ρπηή κε ζύλζεηε θνππ θαη θνληά ζην ζώκα, δελ ηεο επηηξέπεη λα εθθξάζεη 

ηελ άπνςε ηεο γηα θαηλνηνκία κέζα από ην έλδπκα. 

 

Η πωζική ενδςμαηολογική ανανέωζη 

Από ηε ζηηγκή ηεο Δπαλάζηαζεο ζηε Ρσζία ε Μόδα ζεσξείηαη έλα αζηηθό θαηλόκελν 

ην νπνίν πξέπεη λα πιεγεί. Η Μόδα αληηκεησπίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ Σέρλε δηόηη 

πξέπεη θαη απηή επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο «δεκνθξαηηθήο» θνηλσλίαο. 

Κάησ από απηό ην πλεύκα είλαη νη δεκηνπξγίεο ηνπ θνλζηξνπθηνπβηζηή Vladimir 

Tafline, θπξίσο ζηξακκέλεο ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα – όπσο ην «ζπλαξκνινγνύκελν» 

παιηό ηνπ όπνπ πνιιά θνκκάηηα ηνπ αιιάδνπλ κεηαμύ ηνπο. ηηο δεκηνπξγίεο ηεο  

Varvara Stepanova θαη ηεο Lioubov Popova, βξίζθνπκε ηε ινγηθή όηη ε θαηαζθεπή 

ελόο ξνύρνπ πξέπεη λα έρεη πάληα σο ζεκείν αλαθνξάο ηε κειινληηθή ηνπ 

ρξεζηκόηεηα. Απηέο ινηπόλ επηλννύλ ηξεηο ηύπνπο ξνύρσλ: γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα γεληθά, γηα εμεηδηθεπκέλα επαγγέικαηα θαη γηα ηηο αζιεηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο. 

Οη δεκηνπξγίεο ηεο Nadejda Lamanova θαη Alexandra Exter είλαη έληνλεο ζην ρξώκα 

θαη παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνπζεο γξακκέο. Η Lamanova κάιηζηα κεηαηξέπεη ζηνηρεία 

από ηα Ρώζηθα παξαδνζηαθά ξνύρα πξνθεηκέλνπ λα κπνξνύλ λα θαηαζθεπαζηνύλ γηα 

καδηθή παξαγσγή. 

 

 

 


