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1930 – 1945 : Η ΜΟΔΑ Ε ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΗ 

 

 

Αλλαγή ηοπίος 

«Ζ απιαία έπεζε θαη έλα λέν έξγν αξρίδεη [...]. Σα γπλαηθεία θνξέκαηα θαη 

ρηελίζκαηα επηκεθχλνληαη θαη εζείο, εζείο πνπ κφιηο ρζεο ή πξνρζέο αξρίζαηε λα 

ζπκκεηέρεηε ζε απηφ, γίλαηε έηζη κάξηπξεο κίαο «εμέιημεο ηεο Μφδαο» πνπ δελ 

ζπκβαίλεη θάζε ρξφλν».  

Με ηα ιφγηα απηά αλαιχεη ην 1932 ν Eduard Josef Wimmer – Wisgrill, Δπηθεθαιήο 

ηνπ Σκήκαηνο Μφδαο ησλ Αηειηέ ηεο Βηέλλεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο Μφδαο ηνπ 

1930 ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 1920. Ζ ζεαηξηθή κεηαθνξά ηεο απιαίαο πνπ πέθηεη είλαη 

ίζσο ιίγν ππεξβνιηθή θαη ε αιιαγή νπσζδήπνηε δελ ήηαλ ηφζν μαθληθή, φζν ηελ 

πεξηγξάθεη ν Wimmer – Wisgrill. Χζηφζν, ε δεθαεηία ηνπ 1930 θαηαξγεί νξηζκέλεο 

επαλαζηάζεηο πνπ ζεκάδεςαλ ηε Μφδα ηελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, δίλνληαο 

παξάιιεια κία λέα ψζεζε ζε άιια ξεχκαηα.  

Ζ ηζηνξία ηεο Μφδαο δελ έρεη γλσξίζεη πνιιέο ηνκέο ηφζν ξηδηθέο κεηαμχ δχν 

δεθαεηηψλ. Σν «αγνξίζηηθν» θαη αζιεηηθφ ζηπι ηνπ 1920 παξαρσξεί ηε ζέζε ηνπ ζε 

κία παξαδνζηαθή θαη θνκςή ζειπθφηεηα. Οη θφξκεο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ πην 

ζπκκεηξηθέο κεηαηξέπνληαη αζπλαίζζεηα ζε ρπηέο γξακκέο. Σα θνληά θαη άγξηα 

καιιηά επαλέξρνληαη ζηηο θπκαηηζηέο γξακκέο θαη μαλαβξίζθνπλ ην κήθνο εθείλν 

πνπ επηηξέπεη λα καδεπηνχλ ςειά. Σν θφςηκν γίλεηαη πην ζπγθεθξηκέλν,  ηα θαπέια 

πην εληππσζηαθά – κε ιίγα ιφγηα ε ζηινπέηα κεηακνξθψλεηαη, εηο βάξνο ηεο 

απζηεξφηεηαο θαη ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο.  

Παξαηεξείηαη γεληθφηεξα κία επηζηξνθή ζηηο παξαδνζηαθέο αμίεο, αθφκα πην 

μεθάζαξε απ΄ φηη πξηλ απφ ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

βξίζθεηαη ζην απφγεην ηεο ην 1932, κε 30 εθαηνκκχξηα αλέξγνπο παγθνζκίσο, δελ 

είλαη πξνθαλψο άζρεηε κε ηελ εμέιημε απηή. Πνιππιεζή ζηξψκαηα ηνπ επξσπατθνχ 

πιεζπζκνχ ελζηεξλίδνληαη κε πάζνο ηελ ηδενινγία πνπ θαιιηεξγείηαη απφ ηελ 
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εζληθηζηηθή θαη θαζηζηηθή πξνπαγάλδα, ε νπνία ππφζρεηαη λα εμαθαλίζεη ηελ 

ππάξρνπζα κηδέξηα.  

Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ξφινπ ηεο γπλαίθαο θαηέρεη θεληξηθφ ξφιν ζηηο 

ηδενινγίεο απηέο: πξέπεη λα μαλαγίλεη ζειπθή, κε ηελ πην απεξραησκέλε έλλνηα ηνπ 

φξνπ: λα αλαζξέθεη ηα παηδηά ηεο, λα είλαη λνηθνθπξά θαη λα πξνζπαζεί λα 

μαιαθξψζεη ηνλ ζχδπγφ ηεο απφ ηηο έγλνηεο. Καιείηαη επίζεο, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, λα παίμεη έλαλ θνζκηθφ ξφιν θαη πξέπεη, ζε θάζε πεξίπησζε, λα 

πξνζθέξεη ζηνπο άλδξεο έλα επράξηζην ζέακα, ρσξίο πνηέ λα ηνπο αληαγσλίδεηαη – 

κία παιηλδξφκεζε ζηνλ ηνκέα ηεο ρεηξαθέηεζεο. Μφλν ε απμεκέλε δήηεζε ζε 

εξγαηηθά ρέξηα κίαο πνιεκηθήο βηνκεραλίαο ζε άλζηζε θαη νη επηηαγέο πνπ πνιέκνπ 

ζα παξαθηλήζνπλ ηνπο ηζχλνληεο λα δεηήζνπλ απφ ηηο γπλαίθεο λα εγθαηαιείςνπλ ηα 

ζπίηηα ηνπο γηα λα βγνπλ λα δνπιέςνπλ.  

ε κία επνρή πνπ ε πνιηηηθή ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ βξίζθεη θαηαθχγην ζηνλ 

εζληθηζκφ, ηα ξνχρα βξίζθνπλ θαηαθχγην ζηελ εζληθή ηαπηφηεηα. ηηο αξρέο ηνπ 

1930, δελ είλαη αθφκα Μφδα παξά κφλν ζην Παξίζη θαη ε επηξξνή ηεο γαιιηθήο 

πςειήο ξαπηηθήο αζθείηαη πνιχ πέξα απφ ηα ζχλνξα ηνπ Δμαγψλνπ. Αιιά ηα 

πξάγκαηα αξρίδνπλ λα αιιάδνπλ ζηελ Ηηαιία θαη ζηε Γεξκαλία, φπνπ γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο ηνπηθήο βηνκεραλίαο ελδπκάησλ θαη φπνπ εθδειψλεηαη κία 

ζπγθεθξηκέλε δηάζεζε ζπκθηιίσζεο κε ηα παξαδνζηαθά ξνχρα. Έηζη ινηπφλ ζηε 

Γεξκαλία ε Μφδα ηείλεη λα εθιείςεη κπξνζηά ζηηο ηνπηθέο ζηνιέο πνπ βξίζθνπλ 

ηδηαίηεξε απήρεζε. Απφιπηα ιεηηνπξγηθά, ζηεξνχληαη εμάιινπ θάζε είδνπο 

κπηριηκπίδη, πνπ ζεσξείηαη πιένλ παξσρεκέλν.  

Όιεο νη γπλαίθεο πνπ επηιέγνπλ λα ληπζνχλ «α ια γεξκαληθά» θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 

1930 δελ αξθνχλ πάλησο γηα λα επηζθηάζνπλ ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ ησλ γπλαηθψλ ηεο 

πςειήο θνηλσλίαο, ε νπνία, κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ζα ζεσξεί ην Παξίζη σο ηελ 

πξσηεχνπζα ηεο Μφδαο απφ ηελ νπνία ζα ζπλερίζεη λα εκπλέεηαη. Καηά ηα άιια, θαη 

παξά ηελ αλέρεηα, νη γαιιηθνί Οίθνη πςειήο ξαπηηθήο ζα παξακείλνπλ αλνηρηνί θαηά 

ηελ Καηνρή, κεηαμχ 1940 θαη 1944.  
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Μόδα και κινημαηογπάθορ 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν ηεο Μφδαο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ νκηινχληνο θηλεκαηνγξάθνπ ζην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ζεκαδεχεη κία 

πξαγκαηηθή επαλάζηαζε. Οη ξεαιηζηηθνί δηάινγνη επηηξέπνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο 

δξάζεο κε πεξηζζφηεξε εθιεθηηθφηεηα. Οη ήξσεο γίλνληαη πην θπζηθνί θαη κπνξνχλ 

λα παξαζχξνπλ ηνπο ζεαηέο ζε έλαλ θφζκν φπνπ ε θαληαζία κνηάδεη λα ζπλαληά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα –κεγάιε δηαθνξά ζε ζρέζε κε απηφ πνπ κπνξνχζε λα θάλεη ν 

βνπβφο θηλεκαηνγξάθνο. Οη θσκσδίεο είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηέο, γηαηί δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα μεράζεη θαλείο ηε κίδεξε θαζεκεξηλφηεηα. Υξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο 

θνξέαο ηδενινγηθψλ κελπκάησλ. Δλψ νη γπλαίθεο εζνπνηνί ηνπ βσβνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θνξνχζαλ ζπρλά ηα ίδηα ξνχρα εληφο θαη 

εθηφο νζφλεο, ε δεθαεηία ηνπ 1930 αξρίδεη λα δίλεη ην πξνβάδηζκα ζε εκθαλίζεηο πνπ 

ελζσκαηψλνληαη θαιχηεξα ζην ζελάξην: νη εζνπνηνί ζπκκεηέρνπλ έηζη ζηε ζπλνιηθή 

ζχλζεζε – ληεθφξ, έλδπζε θαη ζσκαηηθή ζηάζε – φπνπ φια ηα ζηνηρεία 

ελαξκνλίδνληαη άςνγα κεηαμχ ηνπο.  

Ζ έλδπζε εθθξάδεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ήξσα, ρξεζηκεχεη σο ππνζηεξηθηηθφ κέζν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ εξκελεπηψλ, κπνξεί λα πιαηζηψζεη 

αληηθάζεηο ή λα γίλεη πξφδξνκνο γεγνλφησλ, κε απνηέιεζκα λα απνηειεί ζεκαληηθφ 

θνξέα αηζζήζεσλ. Οη γπλαίθεο εζνπνηνί ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ελζαξθψλνπλ ηελ 

εηθφλα ηεο γπλαίθαο πνπ απέρεη θαηά πνιχ απφ ηηο ππεξβνιηθά έληνλα 

καθηγηαξηζκέλεο ληίβεο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο.  

Ζζνπνηνί φπσο ε Lil Dagover ηνπνζεηνχληαη κεηαμχ ηεο κεγάιεο θπξίαο θαη ηεο 

ζαξξαιέαο κηθξναζηήο. Ζ Lilian Harvey ηείλεη πεξηζζφηεξν πξνο ηε γπλαίθα-παηδί, 

αιιά ν αλδξφγπλεο ηχπνο ηνπ 1920 έρεη πιένλ εμειηρζεί. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ε Zarah Leander γίλεηαη ε πξνζσπνπνίεζε 

ηεο ίδηαο ηεο femme fatale (κνηξαίαο γπλαίθαο). Με ηηο θφθθηλεο κπνχθιεο θαη ηελ 

βξαρλή θσλή, ηηο εθαξκνζηέο βξαδηλέο ηνπαιέηεο θαη ηελ πιεζσξηθή ζηινπέηα, 

πξννησλίδεη έλαλ ηχπν πνπ ζα αγαπεζεί ηδηαίηεξα κεηά ηνλ πφιεκν.  

Οη εζνπνηνί πνπ θπξηαξρνχλ ζηνλ δηεζλή θηλεκαηνγξάθν έρνπλ κία πνιιή πην 

θνζκηθή ιάκςε απφ ηηο επξσπαίεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Ζ Greta Garbo, ε απφκαθξε 

θαη κπζηεξηψδεο «Θεά», ε Marlene Dietrich, ε νπνία, κεηά ηελ αλαρψξεζή ηεο γηα 
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ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, απαξλείηαη ηνλ ξφιν ηεο βακπ ηνπ «Γαιάδηνπ Αγγέινπ» ζε 

ηαηλίεο ηεο φπσο «Ζ Ξαλζηά Αθξνδίηε» (1932) ή «Ο θήπνο ηνπ Αιιάρ» πνπ ηελ 

νδεγνχλ ζηελ θνξπθή ηεο ηειεηφηεηαο, ε  Joan Crawford, ε Talluah Bankhead, ε 

Ginger Rogers ή ε Jean Harlow, ελζαξθψλνπλ ηελ ηδαληθή γπλαίθα.  

Ο θηλεκαηνγξάθνο δελ αξθείηαη ζην λα δείμεη ηε Μφδα, ηε δεκηνπξγεί. Ζ Elsa 

Schiaparelli είλαη κία απφ ηηο πξψηεο πνπ αληηιακβάλεηαη φηη ην ζρεηηθά λέν απηφ 

κέζν επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο παζαξέια Μφδαο γηα ην επξχ θνηλφ: ηα 

θνζηνχκηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ ζήκεξα είλαη ε Μφδα ηνπ αχξην, δειψλεη.  

Οη Gilber Adrian θαη Travis Banton ππνγξάθνπλ ηα θνζηνχκηα δηαζήκσλ ηαηληψλ ηνπ 

Υφιπγνπλη : ηα κνληέια ηνπ Adrian ζηε ζπλέρεηα κεηαηξέπνληαη ζε ελδχκαηα 

επξείαο παξαγσγήο, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα εθκεηαιιεπηεί επξέσο 

ην δηαθεκηζηηθή δχλακε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.  

Ζ ζπνπδαία θαη παλέκνξθε Katharine Hepburn, κε ηελ αλδξηθή ζηινπέηα, 

θσηνγξαθίδεηαη κε αλδξηθφ θνπζηνχκη. ηελ ηαηλία “Sylvia Scarlett” ελζαξθψλεη κία 

λέα γπλαίθα πνπ ηελ πεξλάλε γηα άληξα. Με ηνλ Spencer Tracey – ηνλ ζχδπγφ ηεο ζηε 

δσή – δεκηνπξγνχλ ην ηδαληθφ δεπγάξη ηνπ ακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Υσξίο λα 

εγθαηαιείςνπλ ηελ θσκσδία, ζπκβνιίδνπλ ην κνληέξλν δεπγάξη, ζε κία επνρή φπνπ 

νη γπλαίθεο αξρίδνπλ λα ρεηξαθεηνχληαη θαη λα έρνπλ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Ζ Katharine Hepburn ληχλεηαη πάληα κε άςνγα ηαγηέξ εθαξκνζηά ζην ζψκα, ηα 

νπνία αλαδεηθλχνπλ ηα πξνζφληα ηεο δπλακηθήο θαη ζπλεηήο γπλαίθαο, ελψ ηα άλεηα 

θνζηνχκηα ηνπ Tracey – πνπ ζπρλά θνξάεη ρσξίο γξαβάηα – απνθαιχπηνπλ έλαλ 

άλδξα πξνηθηζκέλν κε κηθξφηεξεο επαγγεικαηηθέο θηινδνμίεο, παξά ηελ 

αδηακθηζβήηεηε επηηπρία ηνπ. Σα ζπνξ ζαθάθηα απνηεινχλ κέξνο ηεο αλδξηθήο 

γθαξληαξφκπαο ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Δπηδεηθλχνπλ ζπρλά έληνλα ζρέδηα θαη 

ζπλδπάδνληαη κε θνπιάξη. Με ζπνξ ζαθάθη  ή θνπζηνχκη θαη γξαβάηα, ν Cary Grant 

είλαη, καδί κε ηνλ Fred Astaire, απφ ηνπο άλδξεο εθείλνπο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηε Μφδα 

ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Οη βξαδηλέο εκθαλίζεηο ηνπ Fred Astaire θαηάιιειεο γηα ρνξφ 

θαη ηα πφιν κπινπδάθηα κε θαξδηά παληειφληα πνπ πηνζεηεί θαη’ επαλάιεςε 

απνηεινχλ κνληέια θνκςφηεηαο θαη άλεζεο. Καη αλ πηζηέςνπκε ηνλ Richard Martin, 

φηαλ ν Clark Gable βγάδεη ην πνπθάκηζφ ηνπ ζηελ ηαηλία «Νέα Τφξθε – Ματάκη» 

(1934), πνπ απνθαιχπηεη φηη δελ θνξάεη ηίπνηα απφ θάησ, νη πσιήζεηο ησλ θαλέισλ 

έπεζαλ θαηαθφξπθα απφ ηε κία κέξα ζηελ άιιε.  
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Εξέλιξη ηηρ θόπμαρ 

Απφ ην 1929 παξαηεξείηαη κία εμέιημε ηεο γξακκήο, πνπ ζα ζπλερηζηεί θαη θαηά ηελ 

επφκελε δεθαεηία. Ζ γπλαηθεία ζηινπέηα παξακέλεη καθξφζηελε, αιιά παίξλεη λέεο 

δηαζηάζεηο, πνπ ζπκίδνπλ ηα ειιεληθά αγάικαηα. Σν θφςηκν μαλαγίλεηαη «θπζηθφ», 

είλαη ζθηρηφ θαη έληνλν, θπξίσο γηα ηα ξνχρα ηεο πφιεο – κε κία ιεπηή δεξκάηηλε 

δψλε, ή απφ ην ίδην χθαζκα ηνπ θνξέκαηνο. Οη καιαθέο θνχζηεο αθνινπζνχλ πηζηά 

ηε γξακκή ηνπ ζψκαηνο – πάληα ζηελή – θαη αλνίγνπλ πξνο ηα θάησ ζε θφξκα 

θακπάλαο. Οη γθνληέ πηέηεο εμαζθαιίδνπλ ην θάξδνο ηεο θνχζηαο, πνπ κφιηο πνπ 

θαιχπηεη ην γφλαην, ή θαηεβαίλεη κέρξη ηνλ αζηξάγαιν, κήθνο πνπ εηζήγαγε ν Jean 

Patou θαη πνπ επηηξέπεη λα γίλεη ε θνχζηα έλα ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθφ ξνχρν. Σα ηνπ 

είλαη ζρεηηθά θνιιεηά θαη δηαγξάθνπλ ηε θφξκα ηνπ ζψκαηνο. Σα καλίθηα είλαη 

εθαξκνζηά. 

 

Εικόνα 10 : Κοινό ζε ιππικούς αγώνες (1930). Η κσρία ποσ είναι όρθια θοράει 

ανηί για ζακάκι ηο sweater, δηλαδή ηο ποσλόβερ ποσ θοριέηαι ζηα ζπορ πάνω 

από κονηή θούζηα 

ε αληίζεζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ην ζηέξλν, ρσξίο φκσο λα 

αιινηψλεηαη ε γεληθή θηλέηζα ηεο γξακκήο. Γηα λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ζηινπέηα, 
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θνξηνχληαη ζπρλά εληζρπκέλα θνξζέ, ηα νπνία σζηφζν είλαη πην ειαζηηθά, ράξε ζηελ 

εμέιημε ησλ πθαζκάησλ θαη ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο.  

Σν ππιγκιπικό θόπεμα ηνλίδεη ηδηαίηεξα ηελ ηδαληθή απηή λέα ζηινπέηα. Πξφθεηηαη 

γηα θφξεκα ζε ζηελή καθξφηαιε θφξκα πνπ θηάλεη κέρξη ηνλ αζηξάγαιν θαη είλαη 

ζηνιηζκέλν κε θφκπνπο ή έλα κηθξφ γηαθά, πνπ ηνπ δίλεη κία λφηα αξεηήο, ιίγν 

παιηνκνδίηηθε. Γηα ην βξάδπ, κπνξεί λα έρεη βαζηά ληεθνιηέ θαη αλνίγκαηα. 

πλήζσο θαηεβαίλεη κέρξη θάησ θαη κπνξεί λα καθξχλεη πεξηζζφηεξν κε κία κηθξή 

νπξά, πνπ δίλεη κία αίζζεζε κεγαινπξέπεηαο ζηε γπλαίθα πνπ ην θνξάεη. Σν χθαζκα 

είλαη θαηά βάζε ινμά θνκκέλν, ηερληθή ηνπ εηζάγεη ε Madeleine Vionnet ζηελ πςειή 

ξαπηηθή, ελψ παξάιιεια ηελ θαζηεξψλεη θαη ζην επξχ θνηλφ. Υσξίο απηή ηελ ηερληθή 

θνςίκαηνο, ζα ήηαλ αδχλαην λα πέθηεη ε θνχζηα ην ίδην ρπηά θαη αλάιαθξα.  

Ζ επηινγή ησλ πθαζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ κπνξεί λα είλαη ηπραία: ην θξεπ 

Κίλαο, π.ρ., ή ην κεηαμσηφ δέξζευ εθηηκψληαη ηδηαίηεξα. Οη ζπλζεηηθέο ίλεο θάλνπλ 

ηελ εκθάληζή ηνπο. Σα πξψηα πθάζκαηα ζηξεηο ή ην ιάηεμ εκθαλίζηεθαλ ην 1934. 

Υσξίο βέβαηα λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα εμειηγκέλα πθάζκαηα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1990, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λέσλ θνππ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ, ζε νξηζκέλα 

ξνχρα, αθφκα θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θεξκνπάξ.  

Παξάιιεια κε ηα θνξέκαηα, ηε δεθαεηία ηνπ 1930 θαζηεξψλεηαη θαη ν ζπλδπαζκφο 

θνχζηαο - ζεκηδηέηαο , κία πξαθηηθή πξσηλή εκθάληζε, πνπ αγαπήζεθε ηδηαίηεξα απφ 

ηηο ππαιιήινπο γξαθείνπ. Πξνζηίζεηαη θαηά βνχιεζε θαη έλα κπνιεξφ, ην νπνίν ε 

Elsa Schiaparelli αλάγεη ζε αλαπφζπαζην ζηνηρείν ησλ θνιεμηφλ ηεο. Σα ηαγηέξ 

κπνξνχλ λα αιιάμνπλ χθνο κε έλα κηθξφ γηιέθν κπνιεξφ. Αιιά ζπλήζσο 

ζπλδπάδνληαη κε ζαθάθη πην καθξχ, αζχκκεηξν κε απζηεξά ξεβέξ θαη δψλε. 

πλνδεχνληαη απφ ζηελή θνχζηα κέρξη ηνλ αζηξάγαιν πνπ κπνξεί λα είλαη πιηζέ ή 

εβαδέ ζε θινο, κέρξη ην ζηξίθσκα.  

Καηά ην πξφηππν ηνπ αλδξηθνχ θνπζηνπκηνχ, ην ηαγηέξ θνξηέηαη ηελ εκέξα, θπξίσο 

ην πξσί, ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο, ή ζρεδφλ. Σν ξακκέλν ζε θνκκάηηα χθαζκα θάλεη 

ηηο θνχζηεο λα πέθηνπλ θνκςά γχξσ απφ ην ζψκα. Σν απφγεπκα, ην θφξεκα θξίλεηαη 

σζηφζν πην θαηάιιειν. Καη είλαη απαξαίηεην ην βξάδπ, παξ’ φιν πνπ ε Elsa 

Schiaparelli εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ηα βξαδηλά ηαγηέξ, εκπλεπζκέλα απφ ηελ θνππ 

ησλ αλδξηθψλ ζαθαθηψλ, αξρίδνληαο έηζη λα αιιάδεη ηε βξαδηλή Μφδα.  
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Πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο, ε γξακκή ησλ θαζεκεξηλψλ ξνχρσλ γίλεηαη ζην ζχλνιφ 

ηεο πην απζηεξή θαη ιεηηνπξγηθή. Ζ θαηάζηαζε απηή νθείιεηαη ελ κέξεη βέβαηα ζηηο 

ειιείςεηο ιφγσ ηνπ πνιέκνπ. Αιιά κπνξνχκε επίζεο λα δηαθξίλνπκε ηελ επηξξνή ησλ 

ζηνιψλ, πνπ γίλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εκθαλείο, ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη 

ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή. 

Μφλν ηα βξαδηλά ελδχκαηα γίλνληαη αθφκα πην πινχζηα ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 

1920, κε θνχζηεο καθξηέο θαη θαξδηέο, έληνλν θφςηκν θαη ζηνιηζκέλν κπνχζην. Απ΄ 

φιεο ηηο απφςεηο απηά ηα θπκαηηζηά θνξέκαηα πνιπηειείαο πξννησλίδνπλ ην λέν look 

πνπ ζα εηζάγεη ν Christian Dior ζρεδφλ δέθα ρξφληα αξγφηεξα.  

 

Μόδα, ζσέδιο και ηπόπορ ζωήρ 

Σα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα δελ αξθνχλ βεβαίσο γηα λα εμεγήζνπλ ηελ 

εμέιημε ηεο Μφδαο. Πξέπεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη, ζηηο δχζθνιεο απηέο επνρέο 

νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο, παξαηεξείηαη επηζηξνθή ζηηο ζπκκεηξηθέο θφξκεο θαη ηα 

γεσκεηξηθά ζρήκαηα ηνπ ηέινπο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Τπάξρεη δηάζεζε γηα λέεο 

γξακκέο νη νπνίεο πξνζζέηνπλ ιίγν ιάκςε ζηελ ιεηηνπξγηθή γξακκή ησλ 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ, αιιά θαη γηα ξνχρα πην αζψαο θνθεηαξίαο, πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλα κε ηηο εζληθέο παξαδφζεηο. Ζ ηάζε απηή ζπλαληάηαη θαη ζε άιινπο 

δεκηνπξγηθνχο ηνκείο. Έηζη ινηπφλ ζηελ δηαθφζκεζε εζσηεξηθνχ ρψξνπ, νη απαιέο 

ηνμνεηδήο γξακκέο ηνπ Pierre Chareau Maurice ή ηνπ Dufrene αληηθαζηζηνχλ ηα 

επζχγξακκα έπηπια απφ γπαιί θαη κέηαιιν, ηα νπνία ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

ζεσξήζεθαλ πνιχ κνληέξλα. ηα απηνθίλεηα πηνζεηνχληαη νη πην καθξφζηελεο 

γξακκέο, πνπ ζπλδπάδνληαη άςνγα κε ηελ εκθάληζε ησλ θνκςψλ νδεγψλ ηνπο. Όινη 

φζνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, πεγαίλνπλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζε θνζκηθά κέξε λα 

επηδείμνπλ ηα κνληέξλα ξνχρα ηνπο. Σα κεγάια ππεξσθεάληα πξνζθέξνπλ 

αζπλαγψληζηε πνιπηέιεηα θαη εμαζθαιίδνπλ έλα άλεην ηαμίδη ζηνλ Αηιαληηθφ.  

Σα αεξνπνξηθά ηαμίδηα γίλνληαη ην ζχκβνιν ελφο άθξαηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ. Οη 

Duke Ellington θαη Bennie Goodman θάλνπλ δεκνθηιή ηελ δηθή ηνπο εθδνρή γηα ηελ 

ηδαδ θαη, ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε ζνπίλγθ ρνξεχεηαη απφ ηελ κία άθξε 

ηνπ πιαλήηε κέρξη ηελ άιιε. Ο θφζκνο ζέιεη λα είλαη ραξηησκέλνο: μέγλνηαζηνο, 

ραιαξφο θαη θνκςφο. Κακία γπλαίθα δελ θπθινθνξεί κε δηαθξηηηθφ καθηγηάδ. Όινη 
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ζπκθσλνχλ φηη ε νκνξθηά θαη ε θνκςφηεηα ρξεηάδνληαη έλα ρέξη βνήζεηαο. Αιιά 

Μφδα είλαη ε «θπζηθή» νκνξθηά – ην ζηπι ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαίλεηαη πιένλ 

μεπεξαζκέλν θαη ηερλεηφ. 

Σν θαιφ γνχζην νξίδεηαη δηαθνξεηηθά απ’ φηη ζην παξειζφλ. Δθθξάδεηαη κε ηελ 

εθιεπηπζκέλε νκνηνγέλεηα θαη απιφηεηα κίαο γεληθήο γξακκήο, πνπ εληζρχεηαη απφ 

ηε ιάκςε θαη ηελ αθζνλία ηνπ ληεθφξ. Γηα παξάδεηγκα, κία πξαγκαηηθή θπξία δελ 

ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθνχο πνιχηηκνπο ιίζνπο, πεξηνξίδεηαη ζε έλαλ. Οη γνχλεο, ζηελ 

θνξπθή ηεο Μφδαο, παξαιιάζζνληαη ζε δηάθνξα ρξψκαηα. 

Ζ ρξπζαθέληα αιεπνχ είλαη ε πην αγαπεηή ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο. Όζνλ αθνξά ζηα 

πθάζκαηα, ηα εκπξηκέ αληηθαζηζηνχλ ηα απζηεξά γεσκεηξηθά ζρέδηα. Αγαπεηά είλαη 

επίζεο ηα κνλφρξσκα, ιίγν ζθνηεηλά πθάζκαηα.  

Αξρίδεη ν πεηξακαηηζκφο κε λέα πιηθά, ηα ειαζηηθά πθάζκαηα, ή ην PVC. Σν ηερλεηφ 

κεηάμη θαη ην ξεγηφλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο – νη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ 

πνιέκνπ ππνβάιινπλ ζε ζθιεξή δνθηκαζία ηε θαληαζία ησλ θαηαζθεπαζηψλ 

ηερλεηψλ ηλψλ. 

 

Οι μεγάλοι μόδιζηποι ηηρ δεκαεηίαρ ηος 1930 

Μεγάινο αξηζκφο δηαζήκσλ Οίθσλ Μφδαο θιείλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ. 

Καη κεηά ηνλ πφιεκν, γηα κία θνξά αθφκα φια αιιάδνπλ. Χζηφζν, νξηζκέλνη γλσζηνί 

δεκηνπξγνί ηαπηίδνπλ ηε θήκε ηνπο κε ηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

Μεηαμχ ησλ πην θεκηζκέλσλ, πξέπεη βέβαηα λα αλαθεξζεί ν κεηξ ησλ εληππσζηαθψλ 

εθέ, ν Marcel Rochas. ε απηφλ νθείινπκε ηα πξψηα ηαγηέξ κε παληειφλη. Απηφ πνπ 

ηνλ ραξαθηεξίδεη φκσο θπξίσο είλαη κία πιεζσξηθφηεηα θαη κία ειαθξφηεηα πνπ δελ 

έρνπλ θακία ζρέζε κε ην γξακκηθφ ζηπι ηνπ 1930.  

Ο Ηζπαλφο Christobal Balenciaga αλνίγεη ηνλ Οίθν ηνπ ζην Παξίζη ην 1937. Παξά ηελ 

εθ θχζεσο εζσζηξέθεηά ηνπ, γλσξίδεη κεγάιε επηηπρία. Σνλ ραξαθηεξίδνπλ ζπρλά σο 

ηνλ αξρηηέθηνλα ηεο πςειήο ξαπηηθήο. Γεκηνπξγεί επηβιεηηθά βξαδηλά κεηαμσηά 

θνξέκαηα, πνπ παληξεχνπλ, ζχκθσλα κε ηελ Ingrid Loschek, «ηελ απιφηεηα κε ηε 

ζεαηξηθφηεηα».  



1930 – 1945 : Η Μόδα ζε περίοδο κρίζης 

ελίδα 54 

Όζνλ αθνξά ζηνλ εξ Hartnell ληχλεη, ηηο θπξίεο ηνπ βξεηαληθνχ βαζηιηθνχ Οίθνπ. 

Σα κνληέια ηνπ ραξαθηεξίδνληαη πξνθαλψο απφ έλα θαιφγνπζην θιαζηθηζκφ, πνπ 

αθήλεη σζηφζν κεγάια πεξηζψξηα γηα ζειπθφηεηα. Έρνληαο ζπλεξγαζηεί σο 

ζρεδηαζηήο κε ην Harper’s Bazaar θαη σο ζπληάθηεο Μφδαο γηα ην Vogue, ν 

Mainbocher ήηαλ απφιπηα πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ σο κεγάινπ 

κφδηζηξνπ. Δίλαη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο Ακεξηθαλνχο πνπ επηβάιιεηαη ζην ρψξν ηεο 

Μφδαο. Βνκβαξδηζκέλνο απφ έλαλ Σχπν πεξίεξγν λα γλσξίζεη απηφλ ηνλ Ακεξηθαλφ 

ζην Παξίζη, θαζηεξψλεη γξήγνξα ηε θήκε ηνπ. Δίλαη ν κφδηζηξνο κε ηηο πςειφηεξεο 

ηηκέο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ηα πην εθιεθηά πθάζκαηα. Δμεξεπλά φιεο ηηο θαιιηηερληθέο 

πηπρέο ηεο Μφδαο θαη δεκηνπξγεί ηδαληθέο εκθαλίζεηο γηα ηηο θνκςέο θπξίεο – 

αλάκεζά ηνπο θαη ε ζπκπαηξηψηηζζά ηνπ Wallis Simpson - . Φνξψληαο δηθφ ηνπ 

θφξεκα αλαγνξεχεηαη ζε δνχθηζζα ηνπ Γνπίληζνξ, κε ηνλ γάκν ηεο κε ηνλ Δδνπάξδν 

ηνλ Έβδνκν. Φειή θαη ιεπηή, αλαδεηθλχεη ζαπκάζηα ηα κνληέια ηνπ. Ο Mainbocher 

εγθαζίζηαηαη ην 1939 ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ ζπλερίδεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ κέρξη ην 

1971.  

Ζ δεθαεηία ηνπ 1930 ραξαθηεξίδεηαη απφ κία ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε ήδε θαη ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1920: πνιιέο ζρεδηάζηξηεο Μφδαο είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ ηνπο 

άλδξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δμαηξεηηθέο επηρεηξεκαηίεο θαη ηθαλέο λα αληηιεθζνχλ ην 

πλεχκα ηεο επνρήο φπσο θαλείο άιινο, έξρνληαη γηα λα θαηαθιχζνπλ ηε δηεζλή 

αγνξά. 

Ζ κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο ζα δψζεη ηέινο ζηελ ππεξνρή απηή. Θα πξέπεη λα 

πεξηκέλνπκε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 γηα λα μαλαζπλαληήζνπκε γπλαίθεο ηθαλέο λα 

αληαπνθξηζνχλ επάμηα ζηνλ ξφιν απηφ. 

 

Η αςηοκπαηοπία ηηρ Nina Ricci 

Ζ ηηαιίδα Nina Ricci αλνίγεη ην 1932, κε ηελ επσλπκία ηεο, ηνλ Οίθν πνπ ζα 

παξακείλεη κέρξη ηηο κέξεο καο έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Οίθνπο γαιιηθήο 

ξαπηηθήο. ήκεξα ε ππνγξαθή Nina Ricci δελ εγγπάηαη κφλν κνληέια πςειήο 

ξαπηηθήο, αιιά επίζεο θαη prêt – a – porter, γπλαηθείνπ θαη αλδξηθνχ (απφ ην 1986). 

ηα παξαπάλσ πξνζηίζεληαη θαη κία ζεηξά δεξκάηηλσλ αληηθεηκέλσλ θαη αμεζνπάξ, 
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θαζψο θαη αξψκαηα θαη πξντφληα νκνξθηάο. Σν άξσκα «L’ air du temps», πνπ 

θπθινθφξεζε ην 1948, θαζηεξψζεθε σο θιαζζηθφ.  

Γελλεκέλε ζην Σνξίλν ην 1883, ε Nina Ricci καζαίλεη ην επάγγεικα ζην γφλαην. Εεη 

ζην Μφληε Κάξιν θαη ζην Παξίζη θαη εξγάδεηαη ζε δηάθνξνπο Οίθνπο, κέρξη λα 

μεθηλήζεη ηε δηθή ηεο επηρείξεζε ην 1932, κε ηνλ γην ηεο Robert. Σα λεαληθά, θνκςά 

κνληέια ηεο, πνπ απνπλένπλ έληνλε ζειπθφηεηα θαη έρνπλ αςεγάδηαζηε γξακκή ηεο 

εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε επηηπρία. ε επηά κφιηο ρξφληα απαζρνιεί ήδε 450 

ππαιιήινπο. Αξλεηηθή ζηηο πξνθιήζεηο θαη ηελ ηφικε, ε Μφδα ηεο αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθξηηηθήο θνκςφηεηαο θαη ηελ ζηγνπξηάο ηνπ ζηπι.  

Ζ Nina Ricci πεζαίλεη ζην Παξίζη ην 1970 θαη ν γηνο ηεο ηε δηαδέρεηαη κε επηηπρία. 

Με ηνλ ζάλαην ηνπ Robert, ην 1998, αλαιακβάλεη ν Gilles Fuchs. Ο Gerard Pipart 

είλαη ν θαιιηηερληθφο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο πςειήο ξαπηηθήο απφ ην 1964, ελψ ηε 

γξακκή ηνπ prêt – a – porter έρεη αλαιάβεη ε Myriam Schaefer.  

 

Madeleine Vionnet 

Σαπεηλήο θαηαγσγήο, ε Madeleine Vionnet εθπαηδεχεηαη ζην Παξίζη θαη ζην 

Λνλδίλν. Αθνχ εξγάζηεθε γηα ηνπο αδεξθνχο Callot θαη ηνλ Jacques Doucet, δχν 

κεγάινπο Οίθνπο, αλνίγεη ην πξψην δηθφ ηεο ζαιφλη ην 1912. Θα ην δηαρεηξηζηεί 

κέρξη ην 1940, κε κηθξέο δηαθνπέο.  

Ζ γξακκή πνπ ζρεδηάδεη ήδε απφ ην 1920 ζξηακβεχεη ηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

εκαδεχεη κε απνθαζηζηηθφ ηξφπν ηε Μφδα ηεο δεθαεηίαο απηήο, ε νπνία θαζηεξψλεη 

ηφζν ηελ ηερληθή ηεο θνππ, φζν θαη ηα ληξαπέ ηεο.  

Ζ Vionnet δεκηνπξγεί πάληα ηα κνληέια ηεο ρξεζηκνπνηψληαο κία απιή κνπζειίλα 

πάλσ ζε έλα κηθξφ μχιηλν κνληέιν, πξηλ ηα επηρεηξήζεη ζε θπζηθφ κέγεζνο πάλσ ζε 

θαλνληθφ καλεθέλ. Δκπλέεηαη απφ ηηο ζηινπέηεο ησλ ειιεληθψλ αγαικάησλ θαη ηα 

ζρέδηα ησλ αξραίσλ ακθνξέσλ, αζθψληαο έηζη κία κεγάιε επηξξνή ζηηο δεκηνπξγίεο 

ησλ ζπγρξφλσλ ηεο. Καη’ νπζία θηηάρλεη ληξαπέ, ην αξραίν ειιεληθφ έλδπκα δελ 

ήηαλ ξακκέλν. Οη πηέηεο κπνξνχλ λα πέθηνπλ θάζεηα κε πνιχ απιφ ηξφπν, ή 

ηδηαίηεξα πινχζηεο θαη ζε πιήξε θίλεζε.  
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Οξηζκέλα θνξέκαηα ηεο Madeleine Vionnet είλαη επίζεο ληξαπαξηζκέλα, ζχκθσλα 

κε έλα ιεπηνκεξψο κειεηεκέλν ζρέδην, πνπ ηνπο δίλεη κία πνιχ δσληαλή ιάκςε θαη 

επηηξέπεη κία εμαηξεηηθά δηαθνξεηηθή δηάπιαζε. 

Σα θνξέκαηα ηεο Madeleine Vionnet απαηηνχλ ςειή θαη ιεπηή ζηινπέηα, αιιά 

σζηφζν θπζηθή πνπ δελ ρξεηάδεηαη θνξζέ. Ζ εγθαηάιεηςε ηνπ απνδίδεηαη θπξίσο 

ζηνλ Paul Poiret. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε Madeleine Vionnet είλαη ε πξψηε 

δεκηνπξγφο πνπ ηνλ απαξλείηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. Σα ρπηά 

θνξέκαηά ηεο, πνπ ζπκίδνπλ αθάιππην ζψκα,  πξνθαινχλ ζθάλδαιν. Δθείλε επηκέλεη 

πάληα ζηελ επηθνηλσλία ηνπ ζψκαηνο κε ην ξνχρν. «Δάλ κία γπλαίθα ρακνγειάεη, ζα 

έιεγε, πξέπεη ην θφξεκά ηεο λα ρακνγειάεη καδί ηεο». Ζ Vionnet αλαδεηά ηελ 

δηαρξνληθή νκνξθηά. Δπηηπγράλνληάο ην, ηνπνζεηείηαη εθηφο κφδαο.  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, αθνινπζψληαο ην πλεχκα ηεο επνρήο, αιιάδεη ηε 

γξακκή ηεο γηα λα ζηξαθεί πξνο ηνλ ξνκαληηζκφ. Γεκηνπξγεί θνξέκαηα κε θαξδηέο 

θνχζηεο εληζρπκέλα κε ηνχιη θαη γάδα. Πξφθεηηαη γηα θνξέκαηα κε ζηπι, πνπ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε απηά πνπ δεκηνχξγεζε ε Jeanne Lanvin ηε δεθαεηία ηνπ 

1920.  Δκπλένληαη ακπδξά απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, κνληέια κε θαξδηέο καθξηέο 

θνχζηεο πνπ ζπγθξαηνχληαη απφ θξηλνιίλα, ελψ παξάιιεια είλαη άςνγα 

πξνζαξκνζκέλα ζηνλ κνληέξλν ηξφπν δσήο, ράξε ζην θφςηκφ ηνπο, ην νπνίν δελ 

εκπνδίδεη θαζφινπ ηηο θηλήζεηο.  

 

Madame Gres 

Ζ Alix Barton – ή «Madame Gres», θαζψο απηφ είλαη ην φλνκα θαη ε θίξκα πνπ 

πηνζεηεί κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν – ζπκκεξίδεηαη ηελ αγάπε ηεο Vionnet 

γηα ηε γιππηηθή. Έρνληαο απαξλεζεί λα αζρνιεζεί κε απηήλ επαγγεικαηηθά ιφγσ ηεο 

αληίζεζεο ηεο αζηηθήο νηθνγέλεηάο ηεο, ζηξέθεηαη ζηελ ξαπηηθή.  

Ζ Alix Barton αλνίγεη ηνλ Οίθν ξαπηηθήο ηεο ζην Παξίζη ην 1931. Μεηά ηνλ πφιεκν 

ην ζαιφλη ηεο κεηνλνκάδεηαη ζε Gres (απφ ην θαιιηηερληθφ φλνκα ηνπ δσγξάθνπ 

ζπδχγνπ ηεο. Όπσο θαη ε Madeleine Vionnet, εκπλέεηαη απφ ηα ειιεληθά θνπζηνχκηα 

θαη φπσο ε Coco Chanel, δεκηνπξγεί ξνχρα θαηεπζείαλ πάλσ ζην ζψκα ηνπ καλεθέλ.  
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Σα θνξέκαηά ηεο δηαθξίλνληαη απφ κία δηαρξνληθή θνκςφηεηα. θνχξεο απνρξψζεηο, 

πάλσ ζε ρπηά πθάζκαηα φπσο ην κεηαμσηφ δέξζευ, ην κεηαμσηφ θξεπ ή ε κνπζειίλα, 

θνκκέλα ινμά ή πιηζέ, ζπρλά πεξίηερλα ληξαπαξηζκέλα. Ζ Madame Gres 

αληηιακβάλεηαη ηελ δνπιεηά ηεο σο ηέρλε,  ζηφρνο ηεο νπνίαο ζα πξέπεη λα είλαη 

πεξηζζφηεξν ην λα αλαδεηθλχεη ηελ νκνξθηά ηνπ ζψκαηνο, παξά λα θάλεη ηε δσή ησλ 

γπλαηθψλ πην άλεηε. Σν ζηπι ηεο δελ ζα εμειηρζεί θαζφινπ κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ.  

Ζ Madame Gres πέζαλε ζε νίθν επγεξίαο ην 1993, ζε ειηθία ελελήληα εηψλ. 

Υξεηάζηεθε λα πνπιήζεη ην ζπίηη ηεο θαη ηελ επσλπκία ηεο ηε δεθαεηία ηνπ 1980.  

 

Coco Chanel 

Ζ ζπνπδαία ζρεδηάζηξηα, ε επαλαζηαηηθή δεκηνπξγφο πνπ απέζπαζε ηελ πξνζνρή ηε 

δεθαεηία ηνπ 1920, παξακέλεη πηζηή ζηελ πξφζεζή ηεο λα πξνζαξκφδεη ην ξνχρν 

ζηνλ ηξφπν δσήο ηεο ζχγρξνλεο γπλαίθαο. 

 

 

Εικόνα 11 : 

Βραδινό θόρεμα ηης Chanel (1934) 

Χζηφζν, ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ην ζηπι 

ηεο αιιάδεη ζεκαληηθά. Αξρίδεη λα 

εγθαηαιείπεη ηελ γεκάηε γσλίεο θαη 

πξαθηηθή γξακκή θαη ζηξέθεηαη, ρσξίο 

λα αιινηψζεη ηηο αξρέο ηεο ζρεηηθά κε ηηο 

επηηαγέο ηνπ κνληέξλνπ ηξφπνπ δσήο, 

πξνο έλα πην ξνκαληηθφ θαη ρπηφ ζηπι γηα 

ην βξάδπ. 

Δλψ ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 ν πην ηζρπξφο 

αληαγσληζηήο ηεο ήηαλ ν Jean Patou, ε 

Chanel ζα γλσξίζεη ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1930 κία αθφκα αληίπαιν, αθφκα πην 

επηθίλδπλε, ηελ αηζζεζηαθή Elsa 

Schiaparelli. 
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Μόδα και ζοςπεαλιζμόρ : Elsa Schiaparelli 

Ζ Elsa Schiaparelli είλαη κία απφ ηηο πην ιακπεξέο πξνζσπηθφηεηεο ζηελ ηζηνξία ηεο 

πςειήο ξαπηηθήο. Αληηιακβάλεηαη ηε Μφδα σο ηέρλε, άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

εμέιημε ησλ θαιψλ ηερλψλ, θαη θπξίσο ηεο δσγξαθηθήο. πλεξγάδεηαη έηζη κε 

θαιιηηέρλεο φπσο ν Salvador Dali. Ο ζνπξεαιηζκφο απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο 

πεγέο έκπλεπζήο ηεο. Σνλ απνδίδεη ζε χθαζκα θαη καιιί, δεκηνπξγψληαο έηζη 

κνληέια κε ηδηαίηεξε πξσηνηππία. Αληίζεηα κε ηελ Madame Gres ή ηελ Madeleine 

Vionnet, δελ επηδηψθεη λα «ζηπιηδάξεη» ην ζψκα γηα λα ηνπ απνδψζεη κία αξραία 

νκνξθηά. Σππψλνληαο έλα θφξεκα κε θνπξέιηα, ή έλα άιιν κε έλαλ ηεξάζηην αζηαθφ, 

δεκηνπξγψληαο έλα θαπέιν ζε ζρήκα αλάπνδνπ παπνπηζηνχ, ή έλα θφξεκα κε 

ζπξηάξηα θαηά ην πλεχκα ηνπ Dali, επελδχεη πεξηζζφηεξν ζηελ επίδξαζε ηεο 

έθπιεμεο, ζηελ νπνία παξαπέκπεη εμίζνπ ε ηέρλε avant-garde. 

Οη ηδέεο ησλ Chanel θαη Schiaparelli δελ ζα κπνξνχζαλ λα δηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν. Ζ 

Chanel εξγάδεηαη γηα ηηο ζχγρξνλεο, δξαζηήξηεο γπλαίθεο. Γεκηνπξγεί ξνχρα 

ηαπηφρξνλα απιά, ιεηηνπξγηθά, φκνξθα θαη ζχγρξνλα, πνπ πξέπεη λα απνπλένπλ ηελ 

πξφνδν ηεο γπλαηθείαο ρεηξαθέηεζεο. Ζ Schiaparelli δίλεη έκθαζε ζην ρξψκα, ζην 

ληεθφξ θαη ζηελ παηρληδηάξηθε θαληαζία, δειαδή ζε ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη 

παξαδνζηαθά κε ηελ γπλαηθεία Μφδα, ηα νπνία φκσο αλαπηχζζεη ζχκθσλα κε ην 

πλεχκα ηεο επνρήο ηεο.  

Ζ Elsa Schiaparelli γελλήζεθε ην 1890 ζηε Ρψκε θαη πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα ηεο 

πςειήο αζηηθήο ηάμεο. Έλαο θαηψηεξνο θνηλσληθά γάκνο ηελ σζεί λα αζρνιεζεί κε 

ηελ πςειή ξαπηηθή. Μεηά ηνλ ρσξηζκφ απφ ηνλ ζχδπγφ ηεο, επηζηξέθεη ζηελ Νέα 

Τφξθε ρσξίο πφξνπο θαη κε έλα παηδί ππφ ηελ θεδεκνλία ηεο. Ζ θαηάζηαζε απηή ηελ 

αλαγθάδεη λα θαιχςεη κφλε ηεο ηηο αλάγθεο ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο ην φλνκά ηεο, ηηο 

γλσξηκίεο θαη ηελ ζηγνπξηά ηνπ γνχζηνπ ηεο. Δλζαξξπκέλε θαη επεξεαζκέλε απφ ηνλ 

Paul Poiret θαη ηελ έιμε ηνπ γηα ηα ρξψκαηα ηεο αλαηνιήο, ζηξέθεηαη θαη ε ίδηα πξνο 

ηνπο ζνπξεαιηζηέο αθνχ εγθαηαζηαζεί ζην Παξίζη, ην 1929. Αξρίδεη λα αζρνιείηαη κε 

ηελ δεκηνπξγία θνξεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχλ αίζζεζε. Σελ πξψηε κεγάιε επηηπρία 

ηεο ηελ νθείιεη ζε έλα κνληέιν : έλα ιεπθφο πιεθηφο θφκπνο ζε έλα καχξν πνπιφβεξ 

δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ αλάγιπθνπ.  
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Καηά ην πξφηππν ηεο Chanel θαη ηνπ Patou, ε Schiaparelli αζρνιείηαη κε ην 

sportswear – θάηη πνπ ζπκβαδίδεη απφιπηα κε ηηο ηάζεηο ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1920 – πξηλ μεθηλήζεη ηελ πςειή ξαπηηθή. Σν πξψην ηεο βξαδηλφ θφξεκα 

ρξνλνινγείηαη ην 1930: ζπλδπάδεηαη κε έλα θνληφ ζαθάθη ηχπνπ ζκφθηλ – θάηη πνπ 

δελ έρεη μαλαγίλεη κέρξη ηφηε -. Σν πξψην βξαδηλφ παληειφλη αθνινπζεί πνιχ 

γξήγνξα. Σν 1931 είλαη πιένλ ζε ζέζε λα επεθηείλεη ζεκαληηθά ηνλ Οίθν ηεο, ηνλ 

νπνίν άλνημε ην 1925. Παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε επηηπρία ηεο δελ πιήηηεηαη, 

αιιά ε θήξπμε ηνπ πνιέκνπ αλαγθάδεη ηελ ζπνπδαία απηή δεκηνπξγφ λα 

κεηαλαζηεχζεη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο.  

Οη Salvador Dali θαη Jean Cocteau δεκηνπξγνχλ πθάζκαηα θαη κνληέια γηα ηελ 

Schiaparelli. Σα λέα πιηθά – βηζθφδ, ξεγηφλ, δηαθαλέο ζεινθάλ φπσο ην γπαιί θαη 

άιιεο ζπλζεηηθέο ίλεο – εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ εμσπξαγκαηηθνχ ησλ 

δεκηνπξγεκάησλ ηεο, ηα νπνία πάληα εθπιήζζνπλ. Δθαξκφδεη απηφ πνπ νη 

θνπηνπξηζηέο δηαθήξπηηαλ κία γεληά λσξίηεξα: θηηάμηε ξνχρα απ’ φια ηα πηζαλά 

πιηθά, αιιάδνληαο έηζη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα βιέπνπκε.  

Με ην βξαδηλφ ηεο θφξεκα ηππσκέλν κε θνπξέιηα, ε Schiaparelli πξννησλίδεη ηε 

Μφδα παλθ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Οη κάζθεο θαη ηα δηάζεκα θαπέια – αληηθείκελα 

πξνθαινχλ έληνλα ηε δεθαεηία ηνπ 1930.  

Ζ ζεαηξηθφηεηα θαη ην πλεχκα ησλ κνληέισλ ηεο ζα πηνζεηεζνχλ πνιιέο δεθαεηίεο 

αξγφηεξα απφ ηελ Karl Lagerfeld, ν νπνίνο ζα ζπλδπάζεη κε καεζηξία ηα ηειείσο 

δηαθνξεηηθά ζηπι ησλ αηψλησλ αληηπάισλ πνπ έγηλαλ νη Chanel θαη ε Schiaparelli.  

Γηα λα ηνλίζεη ην ζεαηξηθφ χθνο ησλ κνληέισλ ηεο, ε Schiaparelli ρξεζηκνπνηεί 

επίζεο δπλαηά ρξψκαηα, πνπ ζπλδπάδεη κε αζπλήζηζην γηα ηελ επνρή ηξφπν. 

Καζηεξψλεη ινηπφλ ην έληνλν ξνδ, ην πεξίθεκν Πξνθιεηηθφ Ρνδ (Shocking Pink). Σν 

φλνκα απηφ ζα ην δψζεη θαη ζην πξψην ηεο άξσκα, ην κπνπθάιη ηνπ νπνίνπ ζρεδίαζε 

ν Leonor Fini, θαιιηηέρλεο ηνπ ζνπξεαιηζκνχ. Αλαπαξηζηά ην γπλαηθείν κπνχζην 

ελφο καλεθέλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο ηεο δηάζεκεο εζνπνηνχ ηνπ Υφιπγνπλη, 

Mae West. Ο Jean Paul Gautier ζα δαλεηζηεί ηελ ηδέα απηή αξθεηέο δεθαεηίεο 

αξγφηεξα, παξνπζηάδνληαο έλα γπλαηθείν άξσκα ζε κπνπθάιη ζε ζρήκα γπλαηθείνπ 

κπνχζηνπ, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ αλδξηθφ άξσκα ζε αληίζηνηρν κπνπθάιη ζε 

ζρήκα αλδξηθνχ ζηέξλνπ.  
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Όιεο νη ζπιινγέο ηεο Schiaparelli έρνπλ ην ζηίγκα ηνπ εληππσζηαθνχ. Μία απφ ηηο 

πην γλσζηέο είλαη ε ζπιινγή «Σζίξθν», γηα ηελ νπνία παξήγγεηιε ζηνλ θεκηζκέλν 

Οίθν Lesage κνηίθ αιφγσλ ηζίξθνπ, ειεθάλησλ ή αθξνβαηψλ γηα λα ζηνιίζεη ηα 

κπνιεξφ – έλα ελδπκαηνινγηθφ είδνο ραξαθηεξηζηηθφ ησλ δεκηνπξγηψλ ηεο, ην νπνίν 

πνιινί ζα θξνληίζνπλ λα πηνζεηήζνπλ.  

Αμίδεη λα ζεκεησζνχλ επίζεο νη ζπιινγέο «Αζηξνινγία», «Μνπζηθή», ή «Κνκέληηα 

Νηε ι’ Άξηε».  

Με ηελ επηζηξνθή ηεο ζην Παξίζη κεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, ε 

Schiaparelli βξίζθεη ηνλ Οίθν ηεο αλέπαθν θαη ζπλερίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο 

κέρξη ην 1954. Όκσο ε ρξπζή ηεο επνρή έρεη πεξάζεη. Όπσο ν Paul Poiret κία γεληά 

λσξίηεξα, δελ ζπκβαδίδεη πιένλ κε ην πλεχκα ηεο επνρήο θαη νη δεκηνπξγίεο ηεο 

κνηάδνπλ ιίγν μεπεξαζκέλεο. Θα εμαθαληζηεί ην 1973.  

 

Διεθνήρ ζκηνή 

ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη δεκηνπξγνί ζα ρξεηαζηνχλ πνιχ ρξφλν γηα λα 

μεπεξάζνπλ ηελ ηπξαλλία ηνπ γαιιηθνχ πξνηχπνπ. Μεηαμχ ησλ κνδίζηξσλ πνπ 

κεζνπξαλνχλ ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη Valentia, 

Elizabeth Hawes θαη Muriel King. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ηνπο κφδηζηξνπο ηνπ 

Υφιπγνπλη Adrian θαη Banton. Οη δεκηνπξγίεο ηνπο δεκηνπξγνχλ έληνλε αίζζεζε 

πνιχ πέξα απφ ηα ακεξηθαληθά ζχλνξα. Αιιά ε ακεξηθαληθή Μφδα ζα πξέπεη λα 

πεξηκέλεη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1970 γηα λα θαζηεξσζεί πξαγκαηηθά ζηελ επξσπατθή 

αγνξά.  

Ζ Αγγιία έρεη πίζσ ηεο κία κεγάιε παξάδνζε ζε κφδηζηξνπο γηα άληξεο απφ ηε κία 

θαη δεκηνπξγψλ γηα ην ηέκκα απφ ηελ άιιε. Σν απζηεξφ ελδπκαηνινγηθφ πξφηππν 

ηεο Απιήο έξρεηαη βέβαηα ζε αληίζεζε κε ηελ πξσηνηππία ησλ ηειεπηαίσλ. Ο 

Norman Hartnell απνηειεί εμαίξεζε: ηα κνληέια πνπ ζρεδηάδεη γηα ηα κέιε ηεο 

βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο κπνξνχλ άλεηα λα αληαγσληζηνχλ απηά ησλ κεγάισλ γάιισλ 

κνδίζηξσλ. Οη Digby Morton θαη Hardy Amies ζπλδπάδνπλ ηε βξεηαληθή παξάδνζε 

ηεο δσήο ζηελ εμνρή, κε ηα ξνκαληηθά ξνχρα ηεο πςειήο θνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ πνπ 

εμαζθαιίδεη δηεζλή θήκε.  
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Όκσο ε γαιιηθή πςειή ξαπηηθή αξρίδεη λα εκθαλίδεη ηάζεηο δηεζλνπνίεζεο : ν 

«Καπεηάληνο» Molyneux, Ηξιαλδφο, δεη θαη εξγάδεηαη ζην Παξίζη, φπσο θαη ν 

ακεξηθαλφο Mainbocher.  

 

«Πολεμικοί αςηοζσεδιαζμοί» 

ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, απινπνηείηαη ζεκαληηθά ην ζηνιηζκέλν ζηπι πνπ 

επηθξαηνχζε κέρξη ηφηε θαη αξρίδεη λα γίλεηαη πην ζπκκεηξηθφ. Σν ζηπι απηφ ζα 

ζηηγκαηίζεη ηελ πεξίνδν ηνπ πνιέκνπ – γηα θαζαξά πξαθηηθνχο ιφγνπο. Οη θνχζηεο 

θνληαίλνπλ θαη θηάλνπλ κφιηο κέρξη ην γφλαην. Δπίζεο είλαη πην ζηελέο, κεξηθέο 

θνξέο κε πηέηεο, αιιά ζπλήζσο εθαξκνζηέο θαη απζηεξέο. Σν γεγνλφο απηφ ηνλίδεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν κε ζαθάθηα ηαγηέξ θαη παιηφ κε εληζρπκέλνπο ψκνπο θαη ζπρλά, 

ζχκθσλα κε ην πνιεκηθφ ζηπι ηεο επνρήο, κε επσκίδεο. Φνξηνχληαη ζπλήζσο κε 

δψλε. Δίλαη ε ρξπζή επνρή ησλ δεζηψλ θαη ζηαζεξψλ πθαζκάησλ, φπσο ηνπ ηνπίλη. 

Σα θνξέκαηα γίλνληαη επίζεο πην θνληά, πην κνλνθφκκαηα θαη πην ζπκκαδεκέλα. 

 

Εικόνα 12 : (1942) Χαρακηηριζηικό νηύζιμο γσναικών καηά ηην περίοδο ηοσ πολέμοσ 

(κσρίως ζηις Η.Π.Α.) 

Ζ θαληαζία βξίζθεη θαηαθχγην ζηα θαπέια. Πξάγκαηη, ε απμαλφκελε αλέρεηα 

αλαγθάδεη ηηο γπλαίθεο πνπ ζέινπλ λα γίλνπλ φκνξθεο λα επηζηξαηεχζνπλ ηε 
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θαληαζία ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ ινηπφλ νηηδήπνηε πιηθφ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί φζν αζπλήζηζην θη’ αλ είλαη, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ πξσηφηππα 

αξηζηνπξγήκαηα ή άιια είδε έλδπζεο. 

ην «Ζ δχλακε ηεο ειηθίαο» ε Simone de Beauvoir ζπκάηαη ηελ επνρή απηή ησλ 

πεξηνξηζκψλ: «Σν λα θξαηήζεη θαλείο θάπνηα εππξέπεηα, εμεγεί, απαηηνχζε 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα. Γηα λα επηδηνξζψζεηο ηα παπνχηζηα ρξεηαδφηαλ ρξήκαηα. 

Δγψ ήκνπλ επραξηζηεκέλε κε έλα δεπγάξη γαιφηζεο, κε μχιηλεο ζφιεο, πνπ είραλ 

αξρίζεη λα θαηαζθεπάδνληαη εθείλε ηελ επνρή. [...] Λφγσ έιιεηςεο ειεθηξηζκνχ, νη 

θνκκψηξηεο δνχιεπαλ κε αλνξζφδνμνπο ηξφπνπο, έλα κηδαλπιί ήηαλ νιφθιεξε 

θαζαξία, γη’ απηφ θαη ηα ηνπξκπάληα έγηλαλ ηεο κφδαο: ρξεζίκεπαλ ηαπηφρξνλα σο 

θαπέια θαη σο θφκκσζε».  

Ζ πςειή ξαπηηθή κέλεη ζηάζηκε. Πνιινί Οίθνη έθιεηζαλ κε ηελ θήξπμε ηνπ πνιέκνπ. 

Οξηζκέλνη κφδηζηξνη έθπγαλ γηα ην εμσηεξηθφ. Κάπνηνη κέλνπλ λα δνπιέςνπλ ζηελ 

Δπξψπε, αιιά ε πειαηεία ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηελ πνιηηηθή ειίη. Αληί λα 

επεμεξγάδνληαη λέεο ηδέεο, πεξηνξίδνληαη ζηελ παξαθκή φζσλ δεκηνπξγήζεθαλ κέρξη 

ηφηε.  

Ο Πξφεδξνο ηνπ πλδηθάηνπ Ραπηηθήο, ν Lucien Lelong, πεηπραίλεη λα εμαζθαιίζεη 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πξνκήζεηαο πθαζκάησλ. Αιιά θπξίσο θαηαθέξλεη λα εκπνδίζεη 

ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνπο γεξκαλνχο ηζχλνληεο κεηαθνξά ηνπ ζπλφινπ ηεο πςειήο 

ξαπηηθήο ζην Βεξνιίλν θαη ηε Βηέλλε. Δλησκεηαμχ, νη Οίθνη Μφδαο ηνπ Βεξνιίλνπ 

ζπζπεηξψλνληαη θαη δελ αζρνινχληαη παξά κφλν κε ηηο εμαγσγέο. Ζ Βηέλλε 

αλαιακβάλεη επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ρψξν ηεο Μφδαο. Όκσο ε κέζε 

γπλαίθα αλαδεηά ηξφπνπο πνπ ζα αλαλεψζνπλ ηελ γθαξληαξφκπα ηεο. Πψο κπνξεί 

θαλείο, κε ειάρηζηα ρξήκαηα, λα θάλεη ζηθ έλα παιηφ θφξεκα ή λα ην επηδηνξζψζεη ; 

Πψο λα κεηαηξαπεί έλα αλδξηθφ ζαθάθη ζε γπλαηθείν παιηφ ; Ζ δεμηφηεηα απηή ζα 

θαιιηεξγεζεί ζπζηεκαηηθά θαη κεηά ηνλ πφιεκν απφ ηηο γπλαίθεο πνπ ελψ δελ έρνπλ 

νηθνλνκηθή άλεζε, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ εκθάληζή ηνπο.  

 

 


