
PLASTYKA KLASA VII 

TEMAT:  Od Coco Chanel do Jacoba – projektanci mody 

 

 

 

Mała czarna – Coco Chanel 

Moda to sposób ubierania się, czesania i makijażu popularny w jakimś okresie lub miejscu. Jest to 
również jedna z dziedzin sztuki użytkowej zajmująca się tworzeniem wzorów ubioru 
przeznaczonych do powielania i naśladowania. Ich twórcami są kreatorzy (projektanci) mody. 

Projektant mody tworzy zarówno kolekcje użytkowe, jak i artystyczne w postaci wzorów ubrań, 
na podstawie których zostaną uszyte. Projektuje również dodatki do odzieży, np. torebki, 
biżuterię. Jego zadaniem jest również dobór odpowiednich tkanin i ich kolorystyki, nadzór 
etapów produkcji ubioru, przygotowanie katalogów kolekcji, a często również organizacja 
pokazów mody. Najwybitniejsi z kreatorów mody dyktują trendy, czyli kierunki rozwoju w sferze 
wyglądu, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, za którymi podąża wielu ludzi na całym świecie. 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8#D4NDuBRA8_pl_main_concept_1
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https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8#D4NDuBRA8_pl_main_concept_3


 

Projektanci i ich kreacje 

Hiszpański projektant Cristóbal Balenciaga zapisał się w historii mody jako architekt kobiecej 
sylwetki. Zrewolucjonizował podejście do kształtu w modzie kobiecej, tworząc fantazyjne formy 
strojów. Wprowadził suknie-worki o asymetrycznych krojach i wzorach, lekkie trapezowate 
sukienki baby doll, czy różnego rodzaju rękawy, m.in. popularny do dziś rękaw ¾. 

 

 

Rewolucjonistą w świecie mody był również Yves Saint Laurent. Czerpiąc inspiracje ze 
stylu bitników wypromował skórzane kurtki, wysokie buty, tweedowe marynarki, golfy i tuniki. 
Wprowadził męskie elementy do damskiej garderoby. Dzięki niemu kobiety zaczęły nosić 
spodnie i dwurzędowe kurtki w marynarskim stylu. W 1966 roku ubrał kobietę w smoking, który 
do tej pory zarezerwowany był dla mężczyzn. Zakorzenił również w modzie prêt-à-porter, czyli 
kolekcje strojów gotowych, przeznaczonych do seryjnej produkcji fabrycznej. 

 

https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8#D4NDuBRA8_pl_main_concept_5
https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8#D4NDuBRA8_pl_main_concept_6


Pierre Cardin zasłynął w 1954 roku projektując opartą na figurze koła sukienkę-bombkę. Pod 
koniec lat 60. w kolekcjach pojawił się winyl, plastik, błyszczące, metaliczne tkaniny. Jego wzory 
charakteryzował awangardowy styl w rodzaju unisex, bogaty w geometryczne kształty i motywy 
z szachownicy. Paleta kolorów była mocno ograniczona, a strojom towarzyszyły dodatków w 
postaci  kasków, okularów przypominających gogle i masywnych, wysokich butów. 

 

Włoski projektant Gianni Versace uznawany jest za prekursora w świecie mody, prowokującego 
wizjonera. Uważał, że sztuka, muzyka, historia i moda przenikają się wzajemnie. Jego wzory 

ubioru słyną z bardzo oryginalnej interpretacji mody, są pełne barw, silnych kolorów, odważnych 
cięć. Jako pierwszy uczynił z modelek celebrytki, a pokazy mody podniósł do rangi dzieła sztuki.

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8#D4NDuBRA8_pl_main_concept_7


Jean Paul Gaultier jest projektantem awangardowym, kontrowersyjnym, przełamującym kody 
społeczne. Tworzy suknie z biustonoszem w kształcie stożków, ubiera mężczyzn w spódnice ze 
szkockiej kraty, projektuje czarną suknię panny młodej, jednoczęściowe trykoty wyglądające jak 

olbrzymie tatuaże na całym ciele. 

 

 

 

 

Amerykański projektant mody Marc Jacobs uznawany jest za jednego z najbardziej 
uzdolnionych projektantów nowego pokolenia. Sławę przyniosła mu kolekcja grunge z 1992 roku 
złożona ze skromnych tkanin, spódnic z pomponami, skórzanych frędzli oraz ręcznie 
malowanych materiałów. Starając się łączyć elegancję z nowoczesnością wprowadza plisowane 
marszczenia, perłowe falbany i długie, opalizujące suknie. W jego współczesnych strojach 



dominują geometryczne wzory, linie, ciemne kolory i nietypowe zestawienia.

 

 

 

Polecenie  

Zaprojektuj ubiór zainspirowany wybranym projektantem mody . 

Przepisz do zeszytu początek notatki z lekcji i opis jednego z projektantów 
mody. 

 


