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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηδηαηηέξωο ηνλ Δξ. Αλαζηάζην Γθνηζόπνπιν γηα ηελ 

θαζνδήγεζε θαη ηηο ππνδείμεηο ηνπ κε ηηο νπνίεο ζπλέβαιε ζηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο. Επραξηζηνύκε επίζεο ηελ θ. Εκκαλνπέια Σθπξόεξα γηα ηηο πνιύ ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο ηεο θαη ηε βνήζεηα πνπ καο πξνζέθεξε ηόζν θαη ηα ηε ζπγγξαθή ηεο παξνύζαο 

εξγαζίαο όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ ζπνπδώλ καο. 
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ΤΝΟΦΗ 

Ο ηξόπνο έλδπζεο θαη ε κόδα εμειίζζνληαη παγθνζκίωο, από γεληά ζε γεληά, από δεθαεηία 

ζε δεθαεηία θαη επεξεάδνληαη από θνηλωληθν-νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη πνιηηηζηηθά 

γεγνλόηα θαζώο θαη από ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο.  

Σηελ παξνύζα κειέηε πξαγκαηνπνηείηαη κηα ρξνλνινγηθά δνκεκέλε αλαδξνκή ζηελ 

εμέιημε ηεο κόδαο από ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα βαζηδόκελε ζηα πξαγκαηηθά γεγνλόηα πνπ 

νπζηαζηηθά ηελ επεξέαζαλ. 

Επίθεληξν απνηεινύλ νη δηεζλείο ηάζεηο αλά δηαθξηηή πεξίνδν θαη ηνλίδνληαη νη 

θαηαμηωκέλνη δεκηνπξγνί θαζώο θαη νη θαηλνηνκίεο θάζε πεξηόδνπ. 
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SYNOPSIS 

Fashion and the way people dress, evolves worldwide from generation to generation, from 

decade to decade and is influenced by socio-economic, political, cultural circumstances as 

well as technological developments.  

In the present study a chronologically structured retrospection of the development of 

fashion, from the beginning of the 20
th

 Century, is discussed based on real facts that 

substantially influence it. 

The international tendencies constitute the epicenter per distinguishable period and well 

established designers as well as the innovations of each period are highlighted.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1900-1913 

Η πενίμδμξ πμο λεηίκδζ ε απυ ηα ηέθδ ημο 19μο αζχκα έςξ  πενίπμο ηδκ έκανλδ ημο Α΄ 
Παβημζι ίμο Πμθέι μο ζηδκ Δονχπδ  (1914) είκαζ βκςζ ηή ςξ  “Belle Epoque” πμο ζεκα ίλεη 
Όκνξθ ε  Δπνρή. Υαναηηδνίζ ηδηε έηζζ βζα ημ αζζζυδμλμ πκεφι α πμο ηονζάνπδζε.  Ο 
κεμπθμοηζζι υξ ήηακ ει θακήξ ζημκ ηνυπμ γςήξ  ηςκ ακενχπςκ ηαζ πζμ ζ οβηεηνζι έκα ζημ 
οπεναμθζηά πμθοηεθέξ κηφζζι μ ηςκ βοκαζηχκ.  

ηζξ ανπέξ ημο 1900 δ βοκαζηεία ι υδα αθαίνεζε απυ πάκς ηδξ ηάεε ίπκμξ ηδξ ι υδαξ ημο 
πνμδβμφι εκμο αζχκα. Σμ 1907 εθάπζζηεξ αθθαβέξ ήηακ δζαηνζηέξ, εκχ ηδκ πενίμδμ ι εηαλφ 
ημο 1908 ηαζ ημο 1910 ηα ζπέδζα ημο Poiret ζε ζοκδοαζι υ ι ε ηδκ άθζλδ ηςκ νςζ ζηχκ  
ι παθθέηςκ ημο Diaghiler ήηακ ζ δι ακηζηά βζα ημκ επακαηαεμνζζι υ ηδξ ι υδαξ. Σμ Πανίζ ζ 
ήηακ αδζαι θζζαήηδηα ημ ηέκηνμ ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ. Μζα πανζγζάκζηδ δδι ζμονβία έδζκε 
ζημκ ηάημπυ ηδξ, ηφνμξ ηαζ αίζε δζδ  ημο βμφζημο ηαεχ ξ δήθςκε ηδκ ακχηαηδ ημζκςκζηή 
ημο ηάλδ. Λυβς ημο υηζ μζ δδι ζμονβίεξ ημο Πανζζζμφ ήηακ οπεναμθζηά αηνζαέξ πμθθμί 
ζπεδζαζηέξ αθθά ηαζ ηαηαζηεοαζηέξ νμφπςκ ζοκήεζγακ κα ηζξ ακηζβνάθμοκ “ει πκευι εκμζ” 
απυ ηδκ “Exposision Universelle” δ μπμία βζκυηακ ζημ Πανίζ ζ απυ ηζξ ανπέξ ημο αζχκα. 

Η βοκαζηεία εκδοι αζία ζηζξ ανπέξ ημο 1900 απανηζγυηακ ηυζμ απυ ελςηενζηά εκδφι αηα 
υζμ ηαζ απυ εζς ηενζηά, πμο απμηεθμφκηακ απυ πμθθέξ ζ ηνχζεζξ εζ ςν μφπςκ . Σμ κα κηοεεί 
ηαζ κα λεκηοεεί ι ζα βοκαίηα ήηακ ελακηθδηζηυ, ηαζ θυβς ημο πνυκμο πμο απαζημφζε ήηακ 
απαναίηδηδ δ πανμοζία ηδξ μζηζαηήξ αμδεμφ! Ανπζηά ει θακίζηδηε μ ζοκδοαζι υξ 
πμοηαι ίζαξ ηαζ ηζθυηαξ πμο ήηακ ζοκήες ξ απυ ααι ααηενά οθάζι αηα ορ δθήξ πμζυηδηαξ, 
δζαημζι δι έκα ι ε δακηέθα ηαζ ι ε ηζνάκηεξ απυ ζηεκή ημνδέθα.  

ηδ ζοκέπεζα ει θακίζηδηε μ ημνζέξ πμο ήηακ ζδι ακηζηυξ ζηδκ έκδοζδ δζυηζ δδι ζμονβμφζε  
ημ επζεοι δηυ ζπήι α ζηδ ζζθμοέηα ηδξ βοκαίηαξ ηαζ ηαευνζγε ηδ βναι ι ή ηςκ ελςηενζηχκ  
εκδοι άηςκ (Δζηυκα 1.1). Γοζηοπχξ  υι ςξ  μζ βοκαίηεξ ακηζι εηχπζγακ πνμαθήι αηα ι ε ηδκ 
εθανι μβή ημο ημνζέ ηαζ παναπμκμφκηακ βζα ημοξ πυκμοξ πμο ημοξ πνμηαθμφζε  ζηα μζηά 
ηαζ ηα εζς ηενζηά ημοξ υνβακα. Οζ επζπεζνήζεζξ πμο ζπεηίγμκηακ ι ε ημκ ημι έα αοηυ ήηακ 
ζδζαίηενα επζηενδείξ ηαζ είπακ ελεζδζηεοι έκμ πνμζς πζηυ. Οζ πζμ αηνζαμί ηαζ ημι ρ μί 
ημνζέδεξ ήηακ θηζαβι έκμζ ζε  
θς ηεζκέξ απμπνχζ εζξ οθα-
ζι άηςκ υπςξ  ημ ζ αηέκ ηαζ 
ήηακ ηαηαζηεοαζι έκμζ χζ ηε 
κα ακηέπμοκ ζημ πνυκμ. Γζα 
κα επζηεοπεεί δ απαναίηδηδ 
βζα ηδκ επμπή θεπηή θζβμφνα 
ζηζξ βοκαίηεξ μζ ημνζέδεξ 
ήηακ ζε ζπήι α S ηαζ 
δέκμκηακ ζθ ζπηά ι ε ημνδυκζα 
πμο πενκμφζακ απυ ηνφπεξ 
ζημ πίζς  ι ένμξ ημο ζχι αημξ. Δικόνα 1.1  Σερληθό ρέδην Κνξζ έ 
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Δικόνα 1.2  Κνξζ έο ζηηο Αξρέο ηνπ Αηώλα 

Δικόνα 1.3  Κνξζ έο ζηηο Αξρέο ηνπ Αηώλα 
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Δικόνα 1.4  ρέδην Μόδαο ηεο Δπνρήο, Απξίιηνο ηνπ 1900 
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ηζξ Ηκςι έκεξ Πμθζηείεξ ηδξ Αιενζ ηήξ εηείκδ ηδκ πενίμδμ οπήνπε ι ζα ζοβηεηνζι έκδ 
μι άδα ανζζημηναηχκ μζ μπμίμζ ήηακ βκςζ ημί ςξ  “νη 400” (four hundred). Οζ πθμφζζεξ 
βοκαίηεξ πμο ζοβηαηαθέβμκηακ ζε αοηήκ ηδ θίζηα ηδξ ημζκςκίαξ ηδξ Νέαξ Τυνη δξ, απυ ηζξ 
ανζζημηνάηζζζεξ έςξ  ηζξ ημηυηεξ, ήηακ απαναίηδημ κα έπμοκ ζηδκ ηαημπή ημοξ ηενάζηζεξ 
βηανκηανυι πεξ βζα κα ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ημο ημζκςκζημφ ημοξ οπμαάενμο. Μζα 
ζοθθμβή απυ βάκηζα, βμφκεξ, αεκηάθζεξ ηαζ παπμφηζζα ι ε ορ δθέξ βθχζ ζεξ ηαζ ι φηεξ ζε 
ζπήι α αι οβδάθμο ήηακ ηα απαναίηδηα αλεζμοάν βζα κα μθμηθδνχζ μοκ ημ κηφζζι μ ηδξ 
ηάεε βοκαίηαξ. Δπζπθέμκ, ι ζα θεπηεπίθεπηδ ι αηνζά μι πνέθα ή έκα ι παζημφκζ ήηακ δ 
ηεθεοηαία πζκεθζά βζα ημ ζοβηεηνζι έκμ ζηοθ.  

Όπςξ  ζηδκ ορ δθή ημζκςκία , έηζζ ηαζ εηείκμζ πμο ακήηακ ζ ηδ ι εζα ία ηάλδ επζεοι μφζακ 
ελίζμο κα είκαζ ι έζα  ζηδ ι υδα ηδξ επμπήξ ηαζ βζα αοηυκ ημ θυβμ ηάθοπηακ ηδκ ακάβηδ 
ημοξ αοηή ρ ςκίγ μκηαξ απυ ει πμνζηά ηαηαζηήι αηα, έημζια εκδφι αηα. Δπίζδξ , θυβς ημο υηζ 
ηα παηνυκ ήηακ μζημκμιζηά ηαζ οπήνπακ ναπημι δπακέξ ζηα πενζζζ υηενα ζπ ίηζα οπήνλε 
ακάπηολδ ηαζ ζημ θαζκυι εκμ ηδξ μζημηεπκίαξ. Όθμζ αοημί μζ πανάβμκηεξ μδήβδζακ ζηδκ 
ακάβηδ ηδξ ι αγζηήξ παναβςβήξ εημίις κ εκδοι άηςκ. ηδκ Δονχπδ  ηαζ ζηδκ Αιενζ ηή ηα 
πμθοηαηαζηήι αηα έηακακ ηδκ ει θάκζζή ημοξ ηαζ επδνέαζα κ ζδιακ ηζηά ηδ ι υδα ηδξ 
επμπήξ. Κάπμζα απυ αοηά ήηακ ημ Harrods ζημ Λμκδίκμ, δ Galeries Lafayette ζημ Πανίζ ζ 
ηαζ ημ Bergdorf Goodman ζηδκ Αιενζ ηή ηα μπμία δζέεεηακ έημζια εκδφι αηα αθθά ηαζ 
ημι ι άηζα ορ δθήξ ναπηζηήξ. 

Σα πνυηοπα ι υδαξ ηδξ πενζυδμο βίκμκηακ βκςζ ηά ι έζα  απυ ηανη πμζηάθ ηαζ 
δζαθδι ζζηζηέξ ηάνηεξ πμο πενζέπμκηακ ζηζξ ζοζηεοαζίεξ ηςκ ηζζβάνς κ. ε αοηέξ ηζξ 
ηάνηεξ οπήνπακ θς ημβναθίεξ δζαζήις κ ηδξ επμπήξ υπςξ  πμνεφηνζεξ, δεμπμζμί ηαζ ι μκηέθα 
ι ε πμθοηεθή ει θάκζζδ. Οζ βοκαίηεξ ζοκήεζγακ κα ακηζβνάθμοκ ημ ζηοθ, ζηα ι αθθζά ηαζ ημ 
κηφζζι μ, αοηχκ ηςκ βοκαζηχκ. Ακάι εζα  ζημ 1900 ηαζ ημ 1914 πμθθμί ανζζημηνάηεξ ηαζ 
εοβεκείξ πακηνεφηδηακ δεμπμζμφξ ηαζ πανείπακ ζημκ ηφπμ πθδνμθμνίεξ ι ε 
ημοηζμι πμθίζηζημ εκδζαθένμκ αθθά ηαζ βζα ηδ ι υδα.  

Δηείκδ ηδκ πενίμδμ έηακε ηδκ ει θάκζζή ηδξ ηαζ ι ζα μι άδα βοκαζηχκ,  δ μπμία ζε ακηίεεζ δ 
ι ε ηζξ βοκαίηεξ ηδξ επμπήξ, απέθεοβε ημ νεφι α ηδξ ι υδαξ ηαζ επέθεβε λεπςν ζζηά ζηοθ. 
Αοηέξ μζ βοκαίηεξ ακήηακ ηονίς ξ ζε  θμβμηεπκζημφξ ηφηθμοξ ή ζε ζπμθέξ Καθχκ Σεπκχκ.  
Σμ 1909 ζημ ίδζμ πκεφι α απμθοβήξ ηδξ ι υδαξ ηαζ ημο νεφι αημξ πμο επζηναημφζε ζε 
αοηήκ, έκαξ ζπεδζαζηήξ, μ Marianno Fortuny δδι ζμφνβδζε έκα θυν ει α βκςζ ηυ ςξ  “Delfos” 
βζα ηζξ ακάβηεξ ημο εεάηνμο, ημ μπμίμ θυν ει α ααζζγυηακ ζημκ ηθαζζζηυ εθθδκζηυ πζηχκα, 
ήηακ θηζαβιέκμ απυ ορ δθήξ πμζυηδηαξ ι εηαλςηά  οθάζι αηα ζε θαι πενμφξ πνςι αηζζι μφξ 
ηαζ ήηακ πθζζανζζι έκμ ιε έκα  ι οζηζηυ ηαζ ζδζαίηενμ ηνυπμ. 

Σα πνχηα  8 πνυκζα ημο αζχκα δεκ οπήνλακ ζδι ακηζηέξ αθθαβέξ ζηα θμνέι αηα, ςζ ηυζμ δ 
επζεοι ία βζα ηάηζ ημ δζαθμνεηζηυ ζηακμπμζήεδηε ι ε ηδκ εζζαβςβή  κέςκ πνςι άηςκ ακά 
επμπή ηαζ ηδ ζηαδζαηή εζζαβςβή  πμθφπθμηςκ δζαηυζι ςκ , ζημοξ μπμίμοξ Γάθθμζ 
ζπεδζαζηέξ υπςξ  μζ Paquin, Callot Soeures ηαζ Doucet δζέπνερ ακ.  

Οζ ζπεδζαζηέξ πνδζζι μπμζμφζακ πακάηνζαα οθάζι αηα ηα μπμία επζπθέμκ ήηακ εφηαι πηα 
ηαζ δδι ζμονβμφζακ νζπηέξ βναι ι έξ ηαζ κηναπέ νμφπα πμο ελέθναγακ ηδκ επμπή. Γζα ημ 
πεζι χκα  πνδζζι μπμζμφζ ακ βμφκεξ, αεθμφδα, ι άθθζκα ηαζ θηενά ζηνμοεμηαι ήθμο ηα μπμία 
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πανείπακ γεζηαζζά, ζε  ακηίεεζδ ι ε ηα ηαθμηαζνζκά εκδφι αηα πμο ήηακ ηονίς ξ θηζαβι έκα 
απυ θζκυ, ααι αάηζ ή ι εηάλζ. Πνμηζιμφζακ ηα οθάζι αηα κα είκαζ απθά, πςν ίξ πμθθά ζπέδζα 
έηζζ χζηε κα ηα ζημθίγμοκ πενίηεπκα ι ε δακηέθεξ. 

ημ Πανίζ ζ έκαξ βκςζ ηυξ μίημξ ηδξ επμπήξ ήηακ μ Worth ημκ μπμίμ δζαπεζνίγμκηακ μζ οζμί 
ημο ζδνοηή ημο Jean, Phillipe ηαζ Gaston. Ο μίημξ Worth έκηοκε ηδκ πθμφζζα εθίη ακάι εζα  
ζημοξ μπμίμοξ ήηακ ηαζ ηάπμζεξ εονςπα σηέξ ααζζθζηέξ μζημβέκεζεξ, αι ενζηάκμζ ηθδνμκυι μζ 
ηαζ βκςζ ηέξ δεμπμζμί. ηζξ ανπέξ ημο 1900 μζ δδι ζμονβίεξ ημοξ ήηακ ζδζαίηενα αηνζαέξ, 
είπακ ι ζα ζδζαίηενδ γςκ ηάκζα ηαζ δοκαι ζηή ηαζ απεοεφκμκηακ ηονίς ξ ζε βοκαίηεξ ι εβάθδξ 
δφκαι δξ ηαζ επζννμήξ. Ο μίημξ είπε οπμηαηάζηδι α ηαζ δεπυηακ εζδζηέξ παναββεθίεξ αηυι α 
ηαζ απυ ηδ ααζζθζηή αοθή ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ ηα νμφπα ημο ήηακ ζε αοζηδνέξ βναι ι έξ, 
απμπκέμκηαξ ηαοηυπνμκα ηφνμξ, βμφζημ ηαζ πθμφημ.  

Σμ Λμκδίκμ πανέι εζκε επίζδξ  δζεεκέξ ηέκηνμ ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ ηαεχ ξ δδι ζμονβήεδηακ 
εηεί θμνέι αηα πενζπάημο ηαζ ζππαζίαξ. Δπίζ δξ, πνμηαθεί ι εβάθδ εκηφπςζ δ δ ηνέθα 
εηείκδξ ηδξ επμπήξ βζα ηδκ πμδδθαζία  δ μπμία ζοκεπίζηδηε ηαζ ηζξ επυι εκεξ δεηαεηίεξ, 
ηαεχ ξ μζ δδι ζμονβμί ζπεδίαγακ ηαζ πανήβαβακ ι εβάθδ πμζηζθία εκδοι άηςκ ζπεδζαζι έκα 
εζδζηά βζα αοηήκ ηδ δναζ ηδνζυηδηα. 

Γζα ηδκ ορ δθή ημζκςκία ηδξ επμπήξ, δ ηαεδι ενζκυηδηα απαζημφζε ημοθάπζζημκ ηέζζεν ζξ 
αθθαλζέξ: βζα ημ πνςί , βζα κςνίξ  ημ απυβεοι α, βζα ηδκ χν α ημο ηζαβζμφ ηαζ βζα ημ ανάδο. 
Σμ πνςί  μζ βοκαίηεξ ζοκήεζγακ κα θμνμφκ πεζνμπμίδηα ημζημφι ζα πμο απμηεθμφκηακ απυ 
θμφζηα, ζαηάηζ ή παθηυ ηαζ ζοκδοάγμκηακ ζοκήες ξ απυ ι έζα  ι ε ι ζα ι πθμφγα ηαζ ι ζα 
γχκδ . Σα ηαπέθα απμηεθμφζακ απαναίηδηα αλεζμοάν ηαζ μθμηθήνςκα κ ηδκ ει θάκζζδ. Η 
χν α ημο ηζαβζμφ επέηνεπε ζηζξ βοκαίηεξ θίβεξ χν εξ λεημφναζδξ απυ ημοξ ζηεκμφξ 
ημνζέδεξ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ θμνμφζακ νζπηά θμνέι αηα ζε θανδζά βναι ι ή πμο έδζκακ 
ζημ ζχ ι α πχν μ κα ακαπκέεζ. ηζξ αναδζκέξ ημοξ οπμπνεχ ζεζξ επέθεβακ θμνέι αηα ι ε 
θεπηέξ ηζνάκηεξ, δζαημζι δι έκα ι ε ι εηαλςηέξ θεπημιέν εζεξ ηα μπμία επέηνεπακ ηδκ 
επίδεζλδ θαι πενχκ ημζι δι άηςκ υπςξ  δζαι άκηζα ηαζ πένθεξ. 

ηζξ ανπέξ ημο 1900 μ ζπεδζαζηήξ Poiret (Δζηυκα 1.6) ήηακ μ ει πκεοζηήξ ηδξ θεπηήξ ηαζ 
ι αηνζάξ βναι ι ήξ ζηδ ζζθμοέηα ηςκ βοκαζηχκ ηαζ έβζκε βκςζ ηυξ ςξ  μ απεθεοεενς ηήξ ηδξ 
βοκαίηαξ απυ ημκ ημνζέ. Σα ζπέδζα ημο Bakst ηα μπμία ήηακ ει πκεοζι έκα απυ ηα νςζ ζηά 
ι παθέηα ηαζ ηα παθανά νμφπα ημο Poiret ηα μπμία είπακ έκημκμοξ πνςι αηζζι μφξ έβζκακ 
αι έζς ξ απμδεηηά απυ ημ ημζκυ ημ μπμίμ δε πνεζάζηδηε πμθφ πνμζπ άεεζα βζα κα πεζζηεί υηζ 
είπε ένεεζ δ χν α κα εβηαηαθείρ εζ ημοξ ι μοκημφξ ηυκμοξ. Μεηά απυ ι ζα επζηοπδι έκδ 
ζοκενβαζία ι ε ημοξ Doucet ηαζ Worth, μ Poiret άκμζλε ημ δζηυ ημο μίημ ημ 1903. 
Θεςνήεδ ηε έκαξ απυ ημοξ πζμ ζοκανπαζηζημφξ ζπεδζαζηέξ πνζκ ημκ πνχημ παβηυζι ζμ 
πυθει μ. Ξεπχν ζγε βζα ηα ζδζαίηενα πνχι αηα πμο πνδζζι μπμζμφζε, βζα ηδκ οθή ηαζ βζα ηα 
οθάζι αηα ηαεχ ξ ζοκήεζγε κα ζοκδοάγεζ ηα πζμ ζφβπνμκα βζα ηδκ επμπή οθζηά ι ε ημι ι άηζα 
απυ ηδ ζοθθμβή ημο δ μπμία πενζείπε εεκμθμβζηά ζημζπεία.  

Θα ι πμνμφζα ι ε κα ζοβηνίκμοι ε ηδκ πμνεία ημο Poiret ι ε εηείκδ ηδξ Lucile δ μπμία είπε 
ζδνφζεζ ανηεηά ηαηαζηήι αηα ζημ Λμκδίκμ, ηδ Νέα Τυνη δ ηαζ ημ Πανίζζ έςξ  ημ 1912. 
Ωζηυζμ δ δμοθεζά ηδξ Lucile ήηακ θζβυηενμ δναζηζηή, δζυηζ δ ίδζα δεκ ακηζι εηχπζγε 
πνμηθήζεζξ πανά ι υκμ αημθμοεμφζε ηζξ απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ ηδξ δδι ζμονβχκηαξ 
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ημι ρ ά νμφπα βζα υθεξ ηζξ πενζζηάζεζξ. Σμ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ήηακ ηα κηναπέ 
εκδφι αηα πμο δδι ζμονβμφζε απεοεείαξ πάκς ζηδ θζβμφνα. Πανυθμ πμο δ γεκάηε θηγνύξα  
πανέι εζκε ζηδ ι υδα έςξ  ημ 1910 μζ οπεναμθζηέξ ηαι πφθεξ απμηεθμφζακ πθέμκ πανεθευκ. 
Ανηεηέξ βοκαίηεξ επακαζηάηδζα κ απμαάθθμκηαξ ημοξ ημνζέδεξ, άθθεξ πάθζ πανέι εζκακ 
πζζηέξ εέθμκηαξ κα δζαηδνήζμο κ ηδκ επζεοι δηή βναι ι ή πμο πνμζέθ ενακ. Η Lucile 
πνςημπ υνδζε δίκμκηαξ πανά ηαζ νμι ακηζζι υ ζηα νμφπα ηδξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια 
απμηεθεί ημ ημοζημφι ζ ηδξ Lilly Elsie ζηδ βκςζ ηή ηαζκία “H Δύζπκε Υήξα” ημ 1907. Η 
Lucile έι εζκε πζζηή ζηα παζηέθ πνχι αηα ηδξ επμπήξ ηαζ πνδζζι μπμίδζε  οθάζι αηα υπςξ  
ζαηέκ, ζζθυκ, δίπηο ηαζ δακηέθα. 

Δικόνα 1.5  Καζε κεξηλή Δλδπκαζία Γπλαηθώλ, Αξρέο ηνπ 1900 

Σδκ πενίμδμ ακάι εζα  ζημ 1909 ηαζ ημ 1914 πμθθέξ βοκαίηεξ, απυ ηζξ απθέξ ι έπνζ ηζξ πζμ 
απεθεοεενς ι έκεξ, οζμεέηδζακ ι ζα πενίενβδ ι υδα πμο μ Poiret επζδμηίι αζε , ηδ θμφζηα πμο 
ήηακ βκςζ ηή ςξ  “Hobble skirt” (Δζηυκα 1.7). Η θμφζηα αοηή ήηακ ι ζα ζηεκή ηαηαζηεοή δ 
μπμία πενζυνζγε ζδιακ ηζηά ημ αδιαη ζζι υ απυ ηα βυκαηα ηαζ ηάης. Οζ Αββθίδεξ, βκςζ ηέξ 
ηαζ ςξ  ζμοθναγέηεξ εηείκδ ηδκ επμπή, ήεεθακ ημ ηάηζ παναπάκς βζα κα ηνααμφκ ηδκ 
πνμζμπή ζηδκ ει θάκζζή  ημοξ ηαζ έηζζ ηνάηδζακ ηδκ ηεκηνζηή ζδέα θμνχκηαξ ηα 
ζοβηεηνζι έκα εκδφι αηα ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ. Σα πνχι αηα πμο ηονζάνπδζακ ήηακ ημ 
ι μα, ημ θεοηυ ηαζ ημ πνάζζκμ ηαζ ηα εκδφι αηα πμο θμνέεδηακ ήηακ ζαθχξ  πζμ απθά απυ 
εηείκα ηςκ πνμδβμοι έκςκ εηχκ.  



 

7 

Δικόνα 1.6  O ρεδηαζηήο Poiret. Πξόβα κε Μνληέι ν ηεο Δπνρήο, (1900) 

Απυ ημ 1900 έςξ  ημ 1913 δεκ πναβιαημπμζήεδηε ηαι ία ζδζαίηενδ αθθαβή ζηδκ ακδνζηή 
έκδοζδ. Σμ ι υκμ πμο παναηδνείηαζ είκαζ ζηαδζαηά ημ κηφζζι μ ηςκ ακδνχκ  κα βίκεηαζ 
θζβυηενμ επίζδιμ ηαζ κα ηονζανπεί ημ ηαεδιεν ζκυ, θίβμ πζμ παθανυ ζηοθ. Σα εκδφι αηα 
ζοκέπζζακ κα οπμδεζηκφμοκ ηδκ ημζκςκζηή εέζδ  ηςκ ακδνχκ  ηαζ κα πνμζ δίδμοκ ηφνμξ. Σα 
αλεζμοάν πμο πνδζζι μπμζμφκηακ ήηακ πεζνμπμίδηα παπμφηζζα (ζοπκά ηαζ ι πυηεξ) ηαζ ημ 
κηφζζι μ μθμηθδνςκυηα κ ι ε έκα ηαπέθμ. Σα πμοηάι ζζα ήηακ ζδζαίηενα ηαεχξ  ζπεδζάγμκηακ 
πςν ίξ ημοι πζά ζημ ι πνμζηζκυ ι ένμξ ηαζ έαβαζκακ ι υκμ απυ ημ ηεθάθζ. Δπζπθέμκ 
παναηηδνζζηζηυ ημο κηοζίι αημξ ήηακ ημ ι παζημφκζ ή δ μι πνέθα πμο ηναημφζακ ζημ 
πενπάηδι α. ηζξ αναδζκέξ ημοξ ει θακίζεζξ, ζε ακηίεεζδ ι ε ηζξ βοκαίηεξ πμο επέθεβακ 
πμθφπνςι εξ δδι ζμονβίεξ, εηείκμζ πνμηζιμφζακ ημ θεοηυ ηαζ ημ ι αφνμ. Γζα ηζξ ηαεδι ενζκέξ 
ημοξ ει θακίζεζξ ήηακ απαναίηδημ έκα πακςθ υνζ ηφπμο Chesterfield ηαζ ηδκ χν α ημο 
ηζαβζμφ μζ άκδνεξ επέθεβακ κα θμνμφκ ζι υηζκ ζαηάηζα. ημ ηαηχθ θζ υι ςξ  ημο πνχημο 
παβημζι ίμο πμθέι μο μζ εκαζπμθήζεζξ ηαζ μζ απαζηήζεζξ ηςκ ακενχ πςκ άθθαλακ ι αγί ι ε 
ημκ ηνυπμ ηδξ γςήξ  ημοξ ηαζ ηδ ι υδα. 
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Δικόνα 1.7  “Hobble skirt”. ρέδην Φνύζηαο (1910) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1914-1929 

Ο Α' Παβηυζι ζμξ Πυθει μξ έθενε ζδιακ ηζηέξ αθθαβέξ ζημ ζπέδζμ ι υδαξ, ζηα οθάζι αηα 
πμο πνδζζι μπμζμφζακ μζ ζπεδζαζηέξ ηαζ ζηζξ ι εευδμοξ ηαηαζηεοήξ ηςκ εκδοι άηςκ. Οζ πζμ 
δναζηζηέξ αθθαβέξ έβζκακ ζηδ βοκαζηεία έκδοζδ. Πανυθμ αέααζα πμο δ Γενι ακία ηήνολε 
ημκ πυθει μ ζηδ Γαθθία ζ ηζξ 3 Αοβμφζημο ημο 1914, δ επίδεζλδ ηδξ θε ζκμπςν ζκήξ ζοθθμβήξ 
πμο είπε ζπεδζαζηεί κα βίκεζ ζημ Πανίζ ζ εηείκδ ηδ πνμκζά, ηεθζηά πναβιαημπμζήεδηε. 
Μέπνζ ηα ηέθδ ημο 1914 μζ αζηαεείξ αβμνέξ ηαζ μ πυθει μξ άνπζζακ κα απεζθμφκ ηδκ ορ δθή 
ναπηζηή ηαζ μζ ελαβςβέ ξ πμο βίκμκηακ ζηδκ Αι ενζηή ζηαι άηδζακ. Καεχ ξ μ πυθει μξ 
ζοκεπζγυηακ πμθθμί άκδνεξ ζπεδζαζηέξ ακαβηάζηδηακ κα ηαηαηαβμφκ ηαζ ημοξ μίημοξ ημοξ 
ακέθααακ βοκαίηεξ.  

Η Αιενζ ηή δε ζο ι ι εηείπε ζημκ πυθει μ ι έπνζ ημ 1917 ηαζ πνμζ πάεδζε κα οπμζηδνίλεζ ημοξ 
βαθθζημφξ μίημοξ ι υδαξ ζημοξ μπμίμοξ ζηδνζγυηακ υθα αοηά ηα πνυκζα. Σμ Νμέια νζμ ημο 
1914 δ αι ενζηακζηή Vogue μνβάκςζε ι ζα ζεζνά απυ εηδδθχζ εζξ ι ε ζημπυ ηδ ζοθθμβή 
πνδιάη ςκ  βζα ηδ ζηήνζλδ ηδξ βαθθζηήξ ι υδαξ. ημ Πανίζ ζ ςζ ηυζμ ι εηά απυ αοηήκ ηδ 
ηίκδζδ θμαήεδ ηακ υηζ απθά ήεεθακ κα πνμςε ήζ μοκ ημοξ αι ενζηάκμοξ ζπεδζαζηέξ.  

Πανά ηζξ επενμπναλίεξ, ημ δζεεκέξ ζηενές ι α ηδξ ι υδαξ ημο Πανζζζμφ ζοκέπζζε ακεκυπθδημ 
κα επζαάθεζ ηα δζηά ημο ζηοθ. Οζ επζδείλεζξ ζοκέπζζακ κα δζελάβμκηαζ ηακμκζηά ηαζ πανυθμ 
πμο ημ ημζκυ ημοξ ήηακ ι ζηνυηενμ ζοκέπζζακ κα ηαθφπημκηαζ απυ ηα δζεεκή ι έζα  
επζημζκςκίαξ. Σα κέα απυ ηζξ ηεθεοηαίεξ ηάζεζξ ηδξ ι υδαξ ζοκέπζζακ κα απαζπμθμφκ ημ 
ημζκυ ηαζ ημ 1916 μ Conde Nast θάκζανε ηδ ανεηακζηή έηδμζδ  ηδξ αι ενζηακζηήξ Vogue. 
Καηά ημκ πνχημ πνυκμ ημο πμθέι μο, ηα πενζμδζηά ι υδαξ δεκ ακαθένμκηακ ζπεδυκ 
ηαευθμο ζημκ πυθει μ.  

Δλεθίλεζξ ζηδ ι υδα δεκ οπήνλακ ηαζ μζ ηάζεζξ ζοκέπζζακ κα ι μζάγμοκ ι ε αοηέξ πμο 
οπήνπακ ηδκ πενίμδμ 1910-1914. Η ζζθμοέηα πανέι εζκε ζε ζηεκέξ βναι ι έξ υπςξ  ηαζ μ 
ζημθζζι υξ ηςκ νμφπςκ ηαζ βζα αοηυ ζοκέπζζακ κα δδι ζμονβμφκηαζ εκδφι αηα ι ε πμθοηεθή 
δζάημζι μ. Σμ 1915 μζ ζπεδζαζηέξ εζζήβαβακ ζηζξ δδι ζμονβίεξ ημοξ ζηναηζςηζηέξ 
θεπημιέν εζεξ, ηονίς ξ ζημ ηαεδιεν ζκυ κηφζζι μ, υπςξ  ημ παηί πνχι α ηαζ ηα ζηναηζςηζηά 
ζζνίηζα. Σα ζ αηάηζα ηαζ ηα ημζημφι ζα λεηίκδζα κ κα βίκμκηαζ μζ ηαθφηενμζ ζφι ι απμζ ηδξ 
βοκαίηαξ. Σα ζαηάηζα ήηακ θανδζά ζημ φρ μξ ηςκ βμθχ κ, ιε θ ανδζέξ γχκεξ  δει έκεξ παθανά 
πάκς απυ ηδ ι έζδ. Παναδμζζαηά ηα βοκαζηεία θμνέι αηα ζπάκζα είπακ ηζέπεξ αθθά εηείκδ 
ηδκ επμπή, άκεηεξ, πναηηζηέξ, ελςηενζηέξ ηζέπεξ έηακακ ηδκ ει θάκζζή ημοξ ηαζ έβζκακ έκα 
απυ ηα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ θμνει άηςκ, ακηζβνάθμκηαξ ηζξ ζηναηζςηζηέξ ζημθέξ. Οζ 
ηαι πανκηίκεξ μθμηθήνς κακ ημ ζηοθ ηαζ αββθζηέξ εηαζνίεξ υπςξ  δ Burberry πνμζέθ ενακ 
πμθθέξ επζθμβέξ. 

Μζα απυ ηζξ πζμ ζδιακ ηζηέξ ελεθίλεζξ ήηακ ημ 1914, δ αθθαβή απυ ηζξ ζηεκέξ hobble 
θμφζηεξ ζε νζπηέξ, εααγέ θμφζηεξ. Αοηή δ αθθαβή έηακε ζδια κηζηά ηα ι εζμθ υνζα ηαζ βζα 
αηυι α ι ζα θμνά ηα ηαηαζηήι αηα πνμζέθ ενακ ι εβάθδ πμζηζθία ζ πεδίςκ ι ε πζέηεξ, ηάπμζεξ 
ζε ζηεκή ηαζ ηάπμζεξ ζε θανδζά βναι ι ή. Μέπνζ ημ 1916 ημ ζηνίθ ςι α ήηακ δφμ ι ε ηνείξ 
ίκηζεξ πάκς α πυ ημκ αζ ηνάβαθμ ι ε απμηέθεζι α ηα πυδζα κα είκαζ πενζζζ υηενμ εοδζάηνζηα.  
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Σμ απμβεοι αηζκυ κηφζζι μ έπαζγε θζβυηενμ ζδια κηζηυ νυθμ ζηζξ επμπζαηέξ ζοθθμβέξ, ι ε 
ηδκ ηφνζα γήηδζδ  κα πνμένπεηαζ απυ ηδκ Αιενζ ηή. Απυ ηδ ζηζβιή πμο δεκ ήηακ εθζηηυ κα 
αημθμοεήζμο κ ημ πνςη υημθθμ, πμο οπήνπε πνζκ ημ 1914 ηαζ πνυζηαγε ηνπι άρηζηνλ 
ηέζζεξεηο αι ι αγέο ηελ εκέξα, ηαηανβήεδηε ζηαδζαηά ημ κηφζζι μ βζα ηζάζ. Σα ζημφνα, 
ι μοκηά πνχι αηα πνμτπήνπακ ηαζ απμδείπηδηακ ηαηάθθδθα ηαζ βζα εηείκδ ηδκ επμπή ηδξ 
ηαηάεθζρδξ.  

Αθθαβέξ ζημκ ηνυπμ ημο ηαεδιεν ζκμφ κηοζί ι αημξ έβζκακ πενζζζ υηενμ απυ ηάεε άθθμ 
ημιέα, ζημκ ημιέα ημο θμνέι αημξ. Απυ ημ 1916 πμθθμί ζπεδζαζηέξ επζηεκηνχε δηακ ζημ 
εοημθμθυνεημ κηφζζι μ. Δζζήβαβακ πμοθυαεν-ι πθμφγεξ πμο έδζκακ ζ ηζξ βοκαίηεξ ι ζα 
ι μδάηδ ηαζ πναηηζηή θφζδ βζα κα ηζξ ζοκδοάζμοκ ι ε ηδ θμφζηα ή ημ ημζημφι ζ ημοξ. Αοηυ 
ήηακ ηάηζ αζοκήεζζημ βζα ηζξ βοκαίηεξ ηδξ επμπήξ βζαηί πνεζαγυηακ κα ημ αβάγμοκ απυ ημ 
πάκς ι ένμξ ημο ηεθαθζμφ ημοξ ηαζ δεκ είπε ηαευθμο δεζίι αηα. Πνμηζι μφζακ κα ηα θμνμφκ 
πάκς απυ ηδ θμφζηα, πανά ι έζα  απυ αοηήκ, ηαζ κα θηάκεζ ςξ  ημ φρ μξ ηςκ βμθχ κ ηαζ 
ι ενζηέξ θμνέξ ημ ζοκδφαγακ ι ε καοηζημφξ βζαηάδεξ ηαζ γχκεξ . Αοηά ηα πμοθυαεν ήηακ 
ζοκήες ξ θηζαβι έκα απυ ι εηάλζ ή ααι αάηζ ηαζ απμηέθεζακ ημ ηονζυηενμ ημι ι άηζ ηδξ ι υδαξ 
ημο 1920. Δπίζδξ δδι μθζθείξ ήηακ ηαζ μζ πθεηηέξ ι άθθζκεξ γαηέηεξ ι ε ημοι πζά. Οζ 
θαζι μηυρ εζξ ζηα πμοηάι ζζα ηαζ ηζξ ι πθμφγεξ ήηακ παι δθέξ ηαζ ζοπκά ι ε ααεφ κηεημθηέ 
αθθά ζοκήες ξ μζ βοκαίηεξ ηζξ ηανθ ίηζςκα κ απυ ι έζα  βζα κα είκαζ πζμ ηθεζζηέξ, απυ 
ζει κυηδηα.  

Σζξ πενζζζ υηενεξ αθθαβέξ 
ζηδκ έκδοζδ επέθενε δ ηυηε 
κέα Gabrielle Chanel (Δζηυκα 
2.1), δ μπμία έδςζε υθα αοηά 
ηα παναηηδνζζηζηά ζε έκα πζμ 
ηαεδιεν ζκυ κηφζζι μ. Η 
ηανζένα ηδξ λεηίκδζε  ζημ 
Πανίζ ζ ςξ  ηαπεθμφ ηαζ άκμζλε 
ημ πνχημ ηδξ ι αβαγί ημ 1913 
ζημ Deauville, υπμο πμοθμφζε 
ηαεδιεν ζκά νμφπα ηαζ ηαπέθα, 
ηαζ ζφκημι α δδι ζμφνβδζε έκα 
πεθαημθυβζμ απυ πθμφζζμοξ 
“πνυζθ οβεξ” θυβς ημο 
πμθέι μο. Απμθάζζζε ι εηά ηδκ 
επζηοπία ημο ι αβαγζμφ αοημφ 
κα ακμίλεζ ημ 1915 ζημ Biarritz 
ημκ μίημ ορ δθήξ ναπηζηήξ ηδξ 
ηαζ κα πανμοζζάζεζ ηδκ πνχηδ 
ηδξ ζοθθμβή ημ θεζκυπς νμ ημο 
1916. Σα ζπμν νμφπα ηδξ 
απμδείπεδηακ ζδακζηά βζα ηδκ πενίμδμ ημο πμθέι μο. Σα γένζεσ ημζημφι ζα ηδξ, μζ ηάπεξ ηαζ 
ηα παθηά ηδξ δδι ζμφνβδζακ ι ζα δζαθμνεηζηή αίζε δζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ζημοξ 
ακενχπμοξ . Οζ βοκαίηεξ θάηνερ ακ ηα ζπέδζά ηδξ ηαζ μζ ηαηαζηεοαζ ηέξ ακαβκχν ζζακ 
βνήβμνα ηδκ πζεακυηδηα ηένδμοξ απυ ηδ δδι ζμονβία ακηζβνάθς κ. 

Δικόνα 2.1  Η Chanel ην 1916 
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Απυ ημ 1916 μζ βοκαίηεξ, θυβς ημο υηζ μζ άκηνεξ είπακ ηαηαηαβεί ζημ ζηναηυ, άνπζζακ κα 
ενβάγμκηαζ ζημκ εθμδζαζι υ ημο ζηναημφ, ζηζξ ι εηαθμνέξ, ζηζξ πδι ζηέξ αζμιδπακίεξ ηαζ 
ζηα κμζμημι εία. Αοηή δ ηαηάζηαζ δ μδήβδζε ζε ι ζα δζαθμνεηζηή πνμζέββζζδ ημο 
κηοζίι αημξ. Οζ κέεξ βοκαίηεξ λεηίκδζακ κα θμνμφκ παθανά ααι ααηενά πακηεθυκζα ηαζ 
ζημθέξ πμο θμνμφζακ μζ άκηνεξ ζηα μνοπεία ηαζ ζηα ενβμζηάζζα. Σμ 1917 πανζγζάκμζ 
ζπεδζαζηέξ υπςξ  μ Paquin, μ Doeuillet ηαζ μ Callot Soeurs δδι ζμφνβδζακ ηδ θμφζηα 
barrel, δ μπμία ήηακ οπεναμθζηά θανδζά ζημ φρ μξ ηςκ βμθχ κ. Αθθαβέξ έβζκακ ηαζ ζηα 
εζχ νμοπα ηαζ, ημ 1916 ει θακίζηδηε ακηί ημο ημνζέ, ημ ζν πηηέλ, ημ μπμίμ ήηακ θοζζηά πζμ 
άκεημ βζα ηζξ βοκαίηεξ πμο πθέμκ ενβάγμκηακ! 

Μεηά ημκ πυθει μ, ημ Πανίζ ζ ζοκέπζζε κα ηονζανπεί ζημ πχν μ ηδξ ι υδαξ ηαζ ζηδκ άκεδζδ 
ημο ει πμνίμο. Η ι εβάθδ γήηδζδ βζα κοθζηά ι εηά ημκ πυθει μ έδςζε ηδκ ηαηάθθδθδ χε δζδ  
ζημ ει πυνζμ βζα κα αηι άζεζ ηαζ πάθζ ηαζ δ βαθθζηή Vogue, πμο δδι ζμονβήεδηε ημ 1921, 
αμήεδζε επίζδξ ζηζξ πςθή ζεζξ ζε υθμκ ημκ ηυζι μ. Πμθθμί ζ πεδζαζ ηέξ άνπζζακ κα 
επεηηείκμκηαζ ι ε αφλδζδ ημο πνμζς πζημφ ημοξ ηαζ μζ επζπεζνήζεζξ ημοξ άνπζζακ κα 
αηι άγμοκ ηαεχ ξ ααζίζ ηδηακ ζημ έημζιμ έκδοι α, ζηα αλεζμοάν ηαζ ζηα ανχι αηα. Η 
Chanel ήηακ δ πνχηδ ζ πεδζάζηνζα πμο έααθε πάκς ζε άνςι α ημ υκμιά ηδξ ημ 1921, ημ 
Chanel No 5.  

Μέπνζ ηα ι έζα  ηδξ δεηαεηίαξ δ ι υδα αημθμφεδζε δφμ ηάζεζξ, ηδκ παναδμζζαηή 
εδθοηυηδηα ηαζ ηδκ πζμ ι μκηένκα. ηδκ Αιενζ ηή μ Tappe, ζημ Λμκδίκμ δ Lucile ηαζ ζημ 
Πανίζ ζ μζ Paquin, Callot Soeurs, Martial & Armand ηαζ θοζζηά μ Jeanne Lanvin ήηακ μζ 
ζπεδζαζηέξ πμο αημθμφεδζακ ημ νμι ακηζηυ ζηοθ. Όθμζ αοημί ζπεδίαγακ μκεζνζηά νμφπα ζε 
παθ απμπνχζ εζξ απυ ηαθηά, μνβάκηγα ηαζ μνβακηίκα, ι ε ημνδέθεξ ηαζ δακηέθεξ ηαζ 
ει πκέμκηακ ηονίς ξ απυ ζζημνζηά βεβμκυηα.  

Η ηάζδ πμο ηονζάνπδζε  ι εηά ημκ πυθει μ ήηακ θοζζηά ημ αλδξόγπλν ζηοθ, ηάηζ ηεθείς ξ 
ακηίεεημ απυ ημ νμι ακηζηυ. Σδκ ανπή βζα αοηυ ημ θμφη έηακε ημ 1922 μ Victor Margueritte 
ι ε ημ ι οεζζηυνδι ά ημο “La Garçonne”, πμο ελζζημνμφζε ηδ γςή ι ζαξ πνμμδεοηζηήξ 
βοκαίηαξ πμο εβηαηέθεζρ ε ηδκ μζημβέκεζά ηδξ βζα κα γήζεζ ι ζα ακελάνηδηδ γςή. ηδκ 
πναβιαηζηυηδηα δ ηάζ δ αοηή ήηακ ηάηζ πμθφ θζθυδμλμ ηαεχ ξ θίβεξ ζπεηζηά βοκαίηεξ 
εηείκδ ηδκ επμπή ήηακ μζημκμιζηά, ημζκςκζηά ηαζ πμθζηζηά εθεφεενεξ. ηδ Μεβάθδ 
Βνεηακία βζα πανάδεζβια πανυθμ πμο μζ βοκαίηεξ άκς ηςκ ηνζάκηα, μζ πακηνει έκεξ, μζ 
κμζημηονέξ, ηαζ μζ απυθμζημζ πακεπζζηδι ίμο ήηακ πεζναθεηδι έκεξ ηαζ “απεθεοεενς ι έκεξ” 
απυ ημ 1918, ι υθζξ ημ 1928 απέηηδζακ δζηαίς ι α ρ ήθμο υθεξ μζ βοκαίηεξ.  

Δικόνα 2.2  Νηύζηκν Eπνρήο “ La Garçonne” 
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Σμ αλδξόγπλν θμοη ελεθίπεδηε ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ι εηαπμθει ζηχκ πνυκςκ , ημνοθχ εδηε 
ημ 1926 ηαζ ζοκέπζζε ι ε ι ζηνέξ αθθαβέξ ς ξ ημ 1929. Ήηακ έκα κεακζηυ αβμνίζ ηζημ ζηοθ, ημ 
μπμίμ απαζημφζε  ι ζα εθδαζηή θζβμφνα ηαζ επέθενε δναζηζηέξ αθθαβέξ ζηδ θοζζηή 
ηαηάζηαζδ ημο ζχ ι αημξ υπςξ  ημ ήλενακ ι έπνζ ηυηε. Δπίζδξ ηα πηεκίζι αηα αημθμοεμφζακ 
ηδκ ηάζ δ πνμξ ημ κεακζηυ ηαζ ημ αλδξόγπλν. Η απθυηδηα πμο παναηηήνζγε ημ αλδξόγπλν 
φθμξ ήηακ ει θακήξ ηονίς ξ ζημ ηυρ ζι μ ηςκ εκδοι άηςκ πανά ζ ηα οθάζ ι αηα. Σμ εοεεία 
ημι ι έκμ ζεκηδίε θυν ει α ήηακ δ ηονίανπδ ηάζδ  βζα έκα ηαεδιεν ζκυ ή αηυι α ηαζ αναδζκυ 
κηφζζι μ. Σα εκδφι αηα ηνέι μκηακ απυ ημοξ χι μοξ ηαζ δ ι έζδ ημο θμνέι αημξ ι εηαθένεδη ε 
ζημ φρ μξ ηςκ βμθχ κ. Η Chanel ηαζ μ Patou ήηακ πνςημπ υνμζ ζηδκ πανμοζίαζδ  ημο 
αλδξόγπλνπ φθμοξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζι έκα δ ει θάκζζδ ηδξ ίδζαξ ηδξ Chanel, δ μπμία ήηακ ηαζ 
δ επζημιή ηδξ ι υδαξ ηδξ, ηαθοπηυηακ πθήνςξ  απυ ημκ ηφπμ ηδξ επμπήξ.  

Δκχ ημ ηυρ ζι μ ηςκ εκδοι άηςκ ααζ ζγυηακ ζε απθέξ βναι ι έξ, ηα οθάζι αηα ήηακ πενίηεπκα 
δζαημζι δι έκα, ζδζαίηενα ηα αναδζκά. Οζ ζπεδζαζηέξ επδνεάζηδηακ απυ ηα πμθφπνςι α 
παναδμζζαηά ζ θάαζηα ζ πέδζα θυβμ ηςκ Ρχζ ςκ ι εηακαζηχκ πμο ηαηέθηαζακ ζημ Πανίζ ζ 
ι εηά ηδκ επακάζηαζδ ημο 1917. Δπίζδξ επζννμέξ επήθεακ ζηα ζπέδζα ηυζμ απυ ηδκ 
αζβοπηζαηή υζμ ηαζ απυ ηδκ ηζκεγζηή ημοθημφνα.  

Δηείκδ ηδκ πενίμδμ επζηνάηδζε ι ζα ηνέθα βζα ηζξ αεθδηζηέξ δναζηδνζυηδηεξ, δ μπμία 
ζοκέπεζε ι ε ηδκ επζζηδι μκζηή ακαηάθορ δ υηζ ημ θς ξ ημο ήθζμο ηάκεζ ηαθυ ζηδκ οβεία. 
Γζα πνχηδ θμνά ημ ι αονζζι έκμ απυ ημκ ήθζμ ζχ ι α έβζκε ηδξ ι υδαξ. ημ ζπέδζμ ηςκ ι αβζυ 
έβζκακ δναι αηζηέξ αθθαβέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ι εηαπμθει ζηχκ πνυκςκ, ι ε κέεξ βναι ι έξ, 
μζ μπμίεξ έηδδθα ελέεεηακ ημ ζχ ι α ζε ημζκή εέα ηαζ ηαοηυπνμκα ζημκ ήθζμ. Σα ι αβζυ 
ζοκήεζγακ κα είκαζ ι μκμηυι ι αηα ηαζ πθεηηά ηαζ έηακακ ηδκ πνχηδ ει θάκζζή ημοξ ημ 1918 
(Δζηυκα 2.4).  

Η ει ι μκή ι ε ηζξ ελςηεν ζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δ πζμ παθανή πνμζέββζζδ ζημ κηφζζι μ 
επδνέαζε ηαζ ημ ακδνζηυ κηφζζι μ. Ο πνίβηζπαξ ηδξ Οοαθίαξ δδι ζμφνβδζε ι ία κέα ηάζδ  
ζηδκ ακδνζηή έκδοζδ, δ μπμία αημθμοεήεδ ηε ι ακζςδχξ  απυ πμθθμφξ οπμζηδνζηηέξ. Σμ 

Δικόνα 2.3  Νηύζηκν Eπνρήο “ La Garçonne” 
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ζηοθ πμο δδι ζμφνβδζε απανηζγυηακ απυ πακηεθυκζα πμο ημ ζηνίθ ςι ά ημοξ έθηακε ςξ  ημ 
βυκαημ ηαζ πμοθυαεν ι έζα  απυ ηα μπμία θμνμφζ ακ πμοηάι ζζμ ι ε βνααάηα. Σμ ζηοθ αοηυ 
ήηακ επδνεαζι έκμ απυ ηδκ εκδοι αζία ημο βημθθ  (Δζηυκα 2.5). 

Η ζπεδζάζηνζα Chanel ζοκέπζζε κα πνςημηοπεί ηαζ ζημ επυι εκμ ι ζζυ ηδξ δεηαεηίαξ 
θένκμκηαξ πμθθά κέα ζημζπεία ζημ ακδνζηυ κηφζζι μ, πμθθά απυ ηα μπμία οζμεεηήεδηακ ηαζ 
απυ ηζξ βοκαίηεξ. αηάηζα, πμοηάι ζζα, αεθδηζηά ι πμοθάκ ηαζ εκδφι αηα απυ ποηκυ ι αθθί 
ει θακίγμκηακ ζοπκά ζηζξ ζοθθμβέξ ηδξ. Μζα απυ ηζξ πζμ ηαεμνζζηζηέξ ελεθίλεζξ βζα ηδ 
βοκαίηα ήηακ δ ζηαδζαηή απμδμπή ηςκ πακηεθμκζχκ, ηα μπμία δε εεςν μφκηακ πθέμκ 
εηηεκηνζηά ή αοζηδνχξ  πνδζηζηά. Η Chanel έηακε πμθθά βζα κα επεηηείκεζ αοηυ ημ ηίκδι α 
ηαζ ζοπκά θς ημβναθζγυηακ ι έζα  ζηδκ δι ένα θμνχκηαξ παθανά πακηεθυκζα καοηζημφ ζηοθ. 
Σμ 1926 ι ε ημ θακζάνζζι α ημο ενοθζημφ “Μηθξνύ Μαύξνπ Φνξέκαηνο” (Δζηυκα 2.6), δ 
Chanel πνμχε δζε ημ ι αφνμ ςξ  έκα πνχι α πμο ι πμνμφζε κα πνδζζι μπμζδεεί ηαεανά βζα 
ηδκ ημι ρ υηδηά ημο ηαζ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα ημθαηεφεζ.  

Δικόνα 2.4  Μαγηό ηεο Δπνρήο 

Δικόνα 2.5  Αλδξηθό Νηύζηκν Δπνρήο, Δπεξεαζκέλν από ηνλ Πξίγθηπα ηεο Οπαι ίαο 
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Η παναβςβ ή ηαζ πνήζ δ ζοκεπχκ ζκχκ (filaments) αζζηυγδξ ή ναζβζυκ αζζηυγδξ (ή απθά 
ναζβζυκ, υπςξ  ζοκήες ξ απμηαθείηαζ ζ ηζξ ΗΠΑ) ζ ηδκ παναβςβ ή οθαζι άηςκ απμηέθεζε ι ζα 
απυ ηζξ ζδιακ ηζηυηενεξ ακαηαθφρ εζξ πμο πναβιαημπμζήεδηακ ζημκ ημιέα ηδξ 
ηθςζ ημτθακημονβίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πμθέι μο. Λυβς ηδξ εηπθδηηζηήξ μι μζυηδηάξ 
ηδξ ι ε ημ θοζζηυ ι εηάλζ, ζηδκ οθή ηαζ ηδκ ει θάκζζδ, δ αζζηυγδ δδι ζμφνβδζε  ηνμιεν έξ 
πνμμπηζηέξ ζηδκ αβμνά.  

Δκχ ανπζηά δδι ζμονβήεδηε ςξ  οπμηαηάζ ηαημ ημο ι εηαλζμφ ι ε ηδκ ει θακζζή ηδξ δ ζδέα 
αοηή εβηαηαθείθεδηε. Ανπζηά πνδζζι μπμζήεδηε ζηδκ ηαηαζηεοή εζς νμφπςκ ηαζ ηαθζυκ 
θυβς  παι δθήξ πμζυηδηαξ. ηδ ζοκέπεζα, υζμ μζ ηεπκζηέξ παναβςβ ήξ αεθηζχκμκηακ, άνπζζε 
κα ανίζηεζ επζπθέμκ εθανι μβέξ ζε αν αδζκά θμνέι αηα ηαζ ι μδάηα πθεηηά.  

 Δικόνα 2.6  “Μηθξό Μαύξν Φόξεκα” από ηε Chanel, 1926 
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Ωξ ζδέα οπήνπε δ εκηφπςζ δ υηζ ημ ι ήημξ ηδξ θμφζηαξ ακηακαηθμφζε  ηδκ μζημκμιζηή 
ηαηάζηαζδ ηδξ επμπήξ, βζα πανάδεζβια υηακ μζ επμπέξ ήηακ δφζημθεξ μζ θμφζηεξ ήηακ 
ι αηνζέξ. Σμ πεζι χκα  ημο 1929 μζ ζοθθμβέξ είπακ ζπεδζαζηεί πνζκ βίκεζ δ πνεμημπία ημο 
Υνδι αηζζηδνίμο ηδξ Wall Street, ημκ Οηηχανζμ ημο 1929, ηαζ βζα αοηυκ ημ θυβμ δεκ είπακ 
πνμθάαεζ κα επδνεαζημφκ απυ ημ βεβμκυξ αοηυ.  

Δικόνα 2.7  Δζώξνπρα ηεο Δπνρήο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1930-1938 

ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ, θυβς  ηδξ ηαηάννεοζδξ ημο πνδιαη ζζηδνίμο ηδξ Νέαξ Τυνη δξ, 
ει θακίζηδηε ι εβάθμ πμζμζηυ ακενβίαξ ηαζ δ αζμιδπακία ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ ζημ Πανίζ ζ 
άνπζζε κα πάκεζ έδαθμξ θυβς  ηδξ δζαημπήξ ηςκ ελαβςβχκ πνμξ ηζξ Η.Π.Α. Πμθθμί 
ζπεδζαζηέξ ακαβηάζηδηακ κα πενζηυρμοκ ηζξ ηζιέξ ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ ηαζ βζα πανάδεζβια 
δ Chanel ι είς ζε ηζξ ηζιέξ ηςκ νμφπςκ ηδξ ζημ ι ζζυ. Λυβς  υθδξ αοηήξ ηδξ ηαηάζηαζ δξ 
δδι ζμονβήεδηακ θε δκυηενεξ ζοθθμβέξ εημίις κ εκδοι άηςκ. Καηά ηδ δζάνηεζα αοηήξ ηδξ 
πενζυδμο μζ ζπεδζαζηέξ εβηαηέθεζρακ ηζξ πμθοέλμδεξ δζαημζι δηζηέξ ηεπκζηέξ ημοξ, υπςξ  ημ 
ηέκηδι α ηαζ έκαξ απυ ημοξ εζδζημφξ ζε αοηυ ημ είδμξ ναπηζηήξ, μ Lesage, βζα κα ι πμνέζεζ 
κα επζαζχζ εζ απυ ηδκ ηνίζ δ ακηζηαηέζηδζε ηα ηεκηδι έκα οθάζι αηα ι ε άθθα θε δκά 
ηοπςι έκα. Πανυθα αοηά, ανηεημί κέμζ μίημζ, υπς ξ μ Alix Barton ημ 1933, μ Balenciaga, μ 
Jacques Fath ηαζ μ Jean Desses ημ 1937, έηακακ ηδκ ειθ άκζζή ημοξ εηείκδ ηδκ πενίμδμ.  

Δικόνα 3.1  Νηύζηκν Δπνρήο, (1937) 
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Πανυθμ πμο ημ Πανίζ ζ ζοκέπζζε κα ηονζανπεί ζηδ δζεεκή ι υδα, ζε Λ μκδίκμ ηαζ Νέα Τυνη δ 
άνπζζε κα ακαπηφζζεηαζ ακηαβςκζζι υξ απυ κέμοξ ζπεδζαζηέξ. ημ Λμκδίκμ, ι ζαξ κέαξ 
βεκζάξ ζπεδζαζηέξ ζηαδζαηά ακηζηαηέζηδζα κ ημοξ ζπεδζαζηέξ ηδξ “Αοθήξ”. Κάπμζμζ απυ 
αοημφξ ημοξ ζπεδζαζηέξ ηζκήεδηακ ζε πανυι μζεξ βναι ι έξ ι ε αοηέξ ηςκ πανζγζάκς κ 
ζοκαδέθθς κ ημοξ. Ο Molyneux, πμο είπε μίημοξ ηαζ ζημ Λμκδίκμ ηαζ ζημ Πανίζ ζ ι αγί ι ε 
ημκ Norman Hartnell, ζ οκενβάζηδηε ι ε κέμοξ ηαθακημφπμοξ ζπεδζαζηέξ υπςξ  ημκ Victor 
Stiebel ηαζ ημκ Digby Morton.  

Δικόνα 3.2  Έλδπκα Βξαδηλό, Molyneux, (1935) 
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Η Αιενζ ηή πανυθδ ηδκ άζπδι δ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ζοκέπζζε κα είκαζ δ ηφνζα αβμνά 
βζα ημ έημζιμ έκδοι α ηαζ ημ ηαεδιεν ζκυ αεθδηζηυ κηφζζι μ. Έςξ  ημ 1930 είπε ήδδ 
δδι ζμονβήζ εζ ημ δζηυ ηδξ κμοι ενμθυβζμ ηαζ ήηακ ηονίανπδ ζηδ ι αγζηή παναβςβ ή 
εκδοι άηςκ, ηαεχ ξ δ αζμιδπακία ηδξ ι υδαξ ήηακ δ ηέηανηδ ι εβαθφηενδ αζμιδπακία ηδξ 
πχν αξ ηαζ πζμ ζοβηεηνζι έκα δ ι εβαθφηενδ ζηδ Νέα Τυνη δ. Οζ ζ πεδζαζ ηέξ ηςκ εημίι ςκ 
εκδοι άηςκ εηείκδ ηδκ επμπή, πανέι εκακ ακχκοι μζ δζυηζ δ αι ενζηακζηή αζμιδπακία ι υδαξ 
ήεεθε κα εες νείηαζ υηζ ηα πνμσυκηα ηδξ πνμένπμκηαζ απυ ημ Πανίζ ζ. Ο Bergdorf Goodman 
έηακε ηδ δζαθμνά πνμς εχ κηαξ ημοξ ζπεδζαζηέξ ημο μίημο ημο, υπςξ  δ Leslie Morris. Σμ 
1932 ζε δζεεκή εθδι ενίδα, δζαθδ ι ίζηδηακ εκδφι αηα επςκφ ι ςκ πθέμκ αι ενζηάκς κ 
ζπεδζαζηχκ. Μζα απυ ηζξ ζπεδζάζηνζεξ πμο λεπχ νζζε ήηακ δ Claire McCardell ημ 1931, δ 
μπμία έβζκε βκςζ ηή βζα ηζξ ακδνζηέξ θεπημιέν εζεξ ηαζ ηα οθάζι αηα πμο πνδζζι μπμζμφζε 
ζημ ζηοθ ηςκ νμφπςκ ηδ ξ. 

Μεηά ημ 1930, μζ ζ πεδζαζηέξ ηδξ βοκαζηείαξ έκδοζδξ εβηαηέθεζρακ ημ αοζηδνά αλδξόγπλν 
θμοη ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 ηαζ οζμεέηδζακ έκα κέμ πζμ εδθοηυ. Οζ βναι ι έξ ηςκ νμφπςκ  
έβζκακ πζμ άκεηεξ, ι ε γχκεξ  δυεδηε έι θαζδ  ζηδκ πενζμπή ηδξ ι έζδξ ηαζ μζ θμφζηεξ 
“άκμζλακ” εθαθν χξ . Γζα πνχηδ θμνά ημ ζηνίθ ςι α ακέαδηε ζηα 35 cm απυ ημ έδαθμξ βζα 
ημ ηαεδιεν ζκυ κηφζζι μ εκχ βζα ημ αναδζκυ πνμηζι μφζακ εκδφι αηα ζε ι αηνζά βναι ι ή. Σα 
ζφκμθα βζα υθεξ ηζξ χν εξ ηαζ πενζζηάζεζξ μθμηθδνχκμκ ηακ απυ ημκηέξ ηάπεξ πμο 
ηάθοπηακ ημοξ χι μοξ ι ε ι μδάηα ι ακίηζα.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ δ μι μνθζά ζοκδέεδηε άι εζα  ι ε ηδκ οβεία ηαζ ζδνφεδηακ 
πμθθμί ζφθθμβμζ ι ε εέι α ημκ αεθδηζζι υ. Αοηυ είπε ςξ  απμηέθεζι α κα επδνεαζηεί ημ 
βοκαζηείμ κηφζζι μ ηαζ κα βίκμοκ ηα ζμνηξ απμδεηηά πθέμκ ηαζ βζα ηζξ βοκαίηεξ. Μζα αηυι α 
ηαζκμημι ία ηδξ δεηαεηίαξ ήηακ δ ακμζπηή πθάηδ ζηα αναδζκά θμνέι αηα. Σα θθμνάθ ζπέδζα 
ήηακ ζδζαίηενα δδι μθζθή βζα ηδκ πενίμδμ αοηή. Σα οθάζι αηα πμο ηονίς ξ πνδζζι μπμζμφζακ 
ήηακ ημ ι εηάλζ, ορ δθήξ πμζυηδηαξ ι αθθί, θζκυ ηαεχξ  επίζδξ ηαζ βμφκεξ.  

Δπίζδξ , ι εβάθδ επζννμή δέπηδηε δ ι υδα ηδξ δεηαεηίαξ απυ ημ Hollywood ηαζ πμθθμί 
ζπεδζαζηέξ άδναλακ ηδκ εοηαζνία κα δδι ζμονβήζμοκ εκδφι αηα επδνεαζι έκα απυ ηδ 
ι εβάθδ μευκδ. Δηηυξ απυ ηδ βοκαζηεία έκδοζδ πμο επδνεάζηδηε απυ ημ Hollywood, 
επδνεάζηδηε ηαζ δ ακδνζηή. Σα ζπέδζα ζ ημ ακδνζηυ κηφζζι μ βζα ημ ηαθμηαίνζ ηαζ βζα ηδκ 
ελμπή έβζκακ πζμ παθανά εκχ βζα ηζξ επίζδιε ξ πενζζηάζεζξ μζ άκδνεξ ζοκέπζζακ κα θμνμφκ 
ημζημφι ζα ζε ζημφνα πνχι αηα ι ε πμοηάι ζζμ ηαζ βνααάηα.  

Έκα κέμ ζηοθ έηακε ηδκ ει θάκζζή ημο ι ε ηζξ ζπεδζάζηνζεξ Alix ηαζ Vionnet, ημ κεμηθαζζηυ 
ζηοθ. Η Alix ανπζηά ήεεθε κα βίκεζ βθφπηνζα ηαζ επεζδή δεκ ηα ηαηάθενε, άνπζζε κα 
δζμπεηεφεζ ημ ηαθέκημ ηδξ αοηυ ζηδ δδι ζμονβία εκδοι άηςκ. Γζα κα δδι ζμονβήζεζ ζηα 
ζπέδζα ηδξ ηδκ ημι ρ υηδηα εκυξ ηθαζζζημφ βθοπημφ, ζοκήεζγε κα ζπεδζάγεζ θεοηά 
θμνέι αηα πμο αβηάθζαγακ ημ ζχ ι α ηαζ είπακ πμθθέξ πηοπχζεζξ (Δζηυκα 3.3). Η 
ζπεδζάζηνζα ζηδ ζοκέπεζα άθθαλε ημ υκμιά ηδξ ζε Madame Gres. ε ακηίεεζδ ι ε ηδκ Alix, 
δ Vionnet ει πκέμκηακ απυ ηα ανπαία εθθδκζηά αάγα ηαζ ηζξ αζβοπηζαηέξ θζβμφνεξ βζα κα 
ηάκεζ ηζξ δδι ζμονβίεξ ηδξ. Σα πενζζζ υηενα απυ ηα εκδφι αηά ηδξ ηδξ ήηακ ι μκμηυι ι αηα ι ε 
δζάθμνα δεζίι αηα. Σμ ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδξ ήηακ υηζ δεκ ένααε ηα κηναπανίζ ι αηα ηαζ 
είπε ηδκ απαίηδζδ απυ ημοξ πεθάηεξ ηδξ κα ζηέημκηαζ ι ε έκα ζοβηεηνζι έκμ ηνυπμ βζα κα 
επζηοβπάκεηαζ ημ επζεοι δηυ απμηέθεζι α.  
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Αηυι α έκα ζηοθ πμο επζηνάηδζε ήηακ ημ κέμ-αζηηςν ζακυ, πμο λεηίκδζε ημ 1934 ηαζ 
ημνοθχ εδηε ημ 1938. Ήηακ έκα οπέν-νμι ακηζηυ ζηοθ πμο βζα κα ημ επζηφπμοκ 
πνδζζι μπμζμφζακ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ δακηέθαξ ηαζ ι εηαλζμφ. Σμ ζ ηοθ απμηεθμφκηακ απυ 
θμνέι αηα ι ε βοι κμφξ χ ι μοξ, ημνζέδεξ, ηνζκμθίκμ ηαζ θμονυ ηάης απυ ηζξ θμφζηεξ. Οζ 
ζπεδζαζηέξ πνυζε εηακ ηενάζηζμοξ θζυβημοξ ζημ πίζς  ι ένμξ ημο θμνέι αημξ ηαζ πάκηα 
ζοκδφαγακ ηζξ δδι ζμονβίεξ ημοξ ι ε βάκηζα ηαζ αέθμ. Πμθθμί ζπεδζαζηέξ πμο δεκ ήηακ 
θάηνεζξ αοημφ ημο ζηοθ, εζζήβαβακ ζ ηζξ ζοθθμβέξ ημοξ ι ζηνά ημι ι άηζα απυ αοηυ. Ο 
Norman Hartnell ήηακ πνςημπ υνμξ ζημ κέμ-αζηηςν ζακυ ζηοθ. Δπδνεάζηδηε απυ ηδ 
ι εβαθμπνεπή ααζζθζηή ζ οθθμβή ένβςκ ηέπκδξ ηαζ απμθάζζζε κα κηφζεζ ηζξ πεθάηζζζέξ ημο 
ι ε ηνζκμθίκμ. Μζα απυ ηζξ πζμ πζζηέξ πεθάηζζζέξ ημο ήηακ δ ίδζα δ Βαζί θζζζα ηδξ Αββθίαξ 
(Δζηυκα 3.4). 

Δικόνα 3.3  Φόξεκα ηεο Madame Gres 
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Απυ ηα ι έζα  ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1930, δ επζννμή ημο ζ μονεαθζζι μφ έηακε ηδκ ει θάκζζή 
ηδξ ζε θς ημβναθίζεζξ ι υδαξ ηαζ δζαθδι ίζεζξ υπςξ  επίζδξ ηαζ ζε  αζηνίκεξ ηαηαζηδι άηςκ. 
Ακάι εζα  ζημ 1936 ηαζ ημ 1938, ημ ημζκυ εκδι ενχε δηε βζα ημ ζ μονεαθζζι υ ι έζα  απυ 
δζάθμνεξ εηεέζεζξ πμο έβζκακ ζε Πανίζ ζ, Λμκδίκμ ηαζ Νέα Τυνη δ. Όθδ αοηή δ ηαηάζηαζ δ 
ήηακ θοζζηυ κα επδνεάζεζ ηαζ ηδ ι υδα. Η Schiaparelli ζοκενβάζηδηε ι ε πμθθμφξ 
ηαθθζηέπκεξ ημο ζ μονεαθζζι μφ υπςξ  μ Christian Berard ηαζ μ Jean Cocteau αθθά μζ πζμ 
επακαζ ηαηζηέξ δδι ζμονβίεξ ηδξ ήηακ ζε ζοκενβαζία ι ε ημκ Salvador Dali. Σμ βκςζηυ  
“Tear Dress” πμο δδι ζμφνβδζε  ημ 1937, ήηακ ααζζζ ι έκμ ηαζ επδνεαζι έκμ απυ ημκ πίκαηα 
ημο Dali, “Three Young Surrealist Women Holding in Their Arms the Skins of an 
Orchestra” (1936). ημκ πίκαηα ημο Dali, ι ία απυ ηζξ βοκαζηείεξ θζβμφνεξ θμν άεζ έκα ζα κ 
δένι α θυν ει α ηαθοι ι έκμ απυ δάηνοα ηα μπμία απμηαθφπημοκ ημ ζχ ι α (Δζηυκα 3.5). Σμ 

Δικόνα 3.4  Νπθηθό Νέν- βηθηωξηαλνύ ζηπι, (1937) 
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θυν ει α ηδξ Schiaparelli ήηακ θηζαβι έκμ απυ ι εηαλςηυ ηνεπ, ι ε θεπημιέν εζεξ ηοπςι έκεξ 
ζε ζημφνμ ι μα ηαζ νμγ ζε βηνζ θυκημ ακαπανζζηχκηαξ ηδ ζάνηα. Η Schiaparelli 
εες νήεδ ηε ςξ  δ πνχηδ ζπεδζάζηνζα πμο δδι ζμφνβδζε ζοθθμβέξ ι ε έκα ζοβηεηνζι έκμ 
εέι α.  

Ο Άββθμι ενζηάκμξ ζπεδζαζηήξ Charles James πνδζζι μπμίδζε ημ θενι μοάν ζε ηάπμζεξ απυ 
ηζξ δδι ζμονβίεξ ημο. Ήηακ αηυι α έκαξ ζπεδζαζηήξ πμο επδνεάζηδηε απυ ημ ζ μονεαθζζι υ. 
Έκα παναηηδνζζηζηυ εκδοι ά ημο ήηακ ημ “carselette”, έκα αναδζκυ θυν ει α πμο 
δδι ζμφνβδζε ημ 1937 ημ μπμίμ ήηακ θηζαβιέκμ απυ ηακανζκί μνβάκηγα.  

Έκαξ αηυι α αλζυθμβμξ ζπεδζαζηήξ ηδξ δεηαεηίαξ ήηακ μ Balenciaga, μ μπμίμξ ήηακ ήδδ 
βκςζ ηυξ ζηδκ Ιζπ ακία πνζκ ι εηαημι ίζεζ ζημ Πανίζ ζ ημ 1937. Έβζκε ζδζαίηενα βκςζ ηυξ βζα 
ηα ορ δθήξ ναπηζηήξ, οπενδζαημζι δι έκα αναδζκά ημο θμνέι αηα.  

ηζξ 3 επηειαν ίμο 1939, ι εηά ηδκ εζζαμθή ημο Υίηθεν ζηδκ Πμθςκία , δ Αββθία ηαζ δ 
Γαθθία ηήνολακ ημκ πυθει μ ζηδ Γενι ακία. Ωξ επαηυθμοεμ αοηήξ ηδξ ελέθζλδξ μ ημιέαξ 
ηδξ ι υδαξ εα επδνεαζηεί βζα αηυι α ι ζα θμνά. 

Δικόνα 3.5  “Tear Dress” ηεο Schiaparelli, Βαζηζκέλν ζ ε Πίλαθα ηνπ Salvador Dali, (1937) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1939-1945 

Ο Β' Παβηυζι ζμξ Πυθει μξ πμο ηνάηδζε απυ ημ 1940 έςξ  ημ 1945 δεκ άθδζ ε πενζεχν ζα βζα 
ελέθζλδ ηδξ ι υδαξ δ μπμία ηέεδηε ζε δεφηενδ ι μίνα. Πανάθθδθα μζ πνχηεξ φθεξ ηαζ ηα 
οθάζι αηα βίκμκηαζ δοζεφνεηα, ι ε απμηέθεζι α μζ άκενςπμζ κα ηάκμοκ ζοπκέξ 
ι εηαπμζήζεζξ ζηα νμφπα ημοξ ηαζ κα εκχκμοκ οπμθείι ι αηα. Οζ βοκαίηεξ είπακ εθάπζζηα 
νμφπα ι ε ι εβάθδ πνδζζι υηδηα. H ζηναηζςηζηή εκδοι αζία  βζα ημοξ άκηνεξ, ηαεζενχ εδηε 
ηαζ ζηζξ ημζκςκζηέξ ημοξ ει θακίζεζξ. Πνέπεζ κα ζ δι εζςεεί υηζ πανά ημοξ πενζμνζζι μφξ, ηα 
νμφπα δεκ ήηακ αανεηά ηαζ μ ηφπμξ έδςζ ε έι θαζ δ ζηα εκδφι αηα ι ε “πκεφι α”, ηα μπμία εκ 
ηαζνχ  πμθέι μο δζαηήνδζακ ηδ γήηδζή  ημοξ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πμθέι μο δ αζμιδπακία 
είπε ςξ  ζημπυ ηδξ ηονίς ξ ηδκ ηάθορ δ ηςκ ακαβηχκ ημο πμθέι μο. Απμεέι αηα ζε  ι αθθί ηαζ 
ι εηάλζ πνδζζι μπμζμφκηακ βζα κα θηζάπκμκηαζ εηαημιι φνζα ζημθέξ, αθελίπηςηα, πάνηεξ ηαζ 
ζαηίδζα βζα ηδ θφθαλδ ημο ι πανμοηζμφ. Ρμφπα ηα μπμία πνμμνίγμκηακ βζα ημοξ απθμφξ 
πμθίηεξ θηζάπκμκηακ απυ αζζηυγδ.  

Απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1920 δ 
εηαζνία Du Pont είπε λεηζκήζεζ ηδ 
δζενεφκδζ δ πανάβςβδ ξ ζοκεεηζηχκ 
ζκχκ, μζ μπμίεξ εα θηζάπκμκηακ 
απμηθεζζηζηά απυ μνοηηά. Σμκ 
Οηηχανζμ ημο 1938 ζε δζαθήι ζζδ ηδξ 
New York Herald Tribune, δ εηαζνία 
πανμοζίαζε ει πμνζηά ημ κάζθμκ. 
Ανπζηά δδι ζμονβήεδηε βζα παναβςβ ή 
ηαθηζχκ  αθθά ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 
πμθέι μο πνδζζι μπμζήεδηε εονές ξ ζηα 
αθελίπηςηα. 

πεδζαζηέξ ζημ Πανίζ ζ ηαζ ημ Λμκδίκμ 
εζζήβαβακ ζπέδζα ηα μπμία έδζκακ 
έι θαζδ  ζηδκ πναηηζηυηδηα. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια ήηακ δ πανζγζάκα 
ηαηαζ ηεοάζηνζα ηαπέθς κ Agnes, δ μπμία δδι ζμφνβδζε ημονι πάκζα απυ γένζεσ ηαζ ηζάκηεξ 
ι ε ι εβάθμ απμεδηεοηζηυ πχν μ χζ ηε κα θζθμλεκμφκ ακηζαζθ ολζμβυκεξ ι άζηεξ. Οζ 
ηοαενκήζεζξ ηδξ Αββθίαξ ηαζ ηδξ Γαθθίαξ εηι εηαθθεφηδηακ ηζξ ζηακυηδηεξ ηςκ ζπεδζαζηχκ  
ημοξ βζα κα δδι ζμονβήζμοκ αηνζαέξ ζοθθμβέξ χζ ηε κα ηζξ ελάβμοκ, ηονίς ξ ζηδκ Αιενζ ηή, 
χζ ηε κα ηενδίζ μοκ πνήιαη α. Σα νμφπα εηείκδξ ηδξ επμπήξ απμηεθμφκηακ απυ ηζθυηεξ βζα 
πμδδθαζία, πμκηνά ημζημφι ζα απυ ημοΐκη ηαζ αναδζκά θμνέι αηα ι ε ι αηνζά ι ακίηζα ηαζ 
ρ δθέξ θαζι μηυρ εζξ θηζαβι έκα απυ ι αθθί ηαζ γένζεσ.  

Σμκ Ιμφκζμ ημο 1940 μζ βενιακζηέξ δοκάι εζξ ηαηέθααακ ημ Πανίζ ζ ηαζ ζηαι άηδζακ 
απυημια ηδκ ηονζανπία ημο ζηδ δζεεκή ι υδα. Σμ ζηοθ ζοκέπζζε κα ελεθίζζ εηαζ αθθά δεκ 
οπήνπε πθέμκ εκδι ένςζ δ βζα ηδ ι υδα ζημκ οπυθμζπμ ηυζι μ. Πμθθμί απυ ημοξ ι δ-Γάθθμοξ 
ζπεδζαζηέξ εβηαηέθεζρακ ημ Πανίζ ζ. οβηεηνζι έκα δ Schiaparelli απμπχν δζε βζα ηδκ 
Αιενζ ηή αθθά δζαηήνδζε  ημκ μίημ ι υδαξ ηδξ ακμζπηυ. Οζ Greed ηαζ Molyneux επέζηνερ ακ 

Δικόνα 4.1  Γηαθήκηζε  γηα ην λάηινλ, 1940 
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πίζς  ζημ Λμκδίκμ ηαζ μζ Mainbocher ηαζ Charles James επακεβηαηαζ ηάεδηακ ζηδ Νέα 
Τυνη δ. Η Chanel έηθεζζε ημκ μίημ ι υδαξ ηδξ ηαζ πέναζε  ηδ δζάνηεζα ημο πμθέι μο ζε έκα 
λεκμδμπείμ ι αγί ι ε ημ καγί θίθμ ηδξ! Ο Jacques Heim, μ υπμζμξ ήηακ εαναίμξ, πανέι εζκε 
ηνοι ι έκμξ.  

Ο Αδυθθμξ Υίηθεν απμθάζζζε κα ι εηαθένεζ ηδκ πνςηεφμοζα  ηδξ ι υδαξ ζηδ Γενι ακία 
αθθά ι εηά απυ ζογδηήζεζξ ι ε ημκ πνυεδνμ ημο Διπμνζημφ Δπζι εθδηδνίμο (Chambre 
Syndicale), πείζηδηε υηζ αοηυ δε εα ήηακ πναηηζηυ ηαζ απμθαζίζ ηδηε κα δζαηδνδεεί ι εκ ςξ  
πνςηεφμοζα  ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ ημ Πανίζ ζ αθθά κα οπδνεηεί ι μκάπα έκα πεθαημθυβζμ ημ 
υπμζμ είπε πνμδβμοι έκςξ  εβηνζεεί απυ ημοξ καγί. Πάκς απυ 100 μίημζ ι υδαξ πανέι εζκακ 
ακμζπημί εηείκδ ηδκ πενίμδμ, ηάπμζμζ απυ αοημφξ ήηακ μζ Nina Ricci, Jeanne Lanvin, Pierre 
Balmain, Paquin ηαζ Balenciaga, μζ μπμίμζ ελαζθ άθζγακ ενβαζία ζε πάκς απυ 12.000 
ενβάηεξ. Όηακ υι ςξ , δ Madame Gres πανμοζ ίαζε ι ζα ζοθθμβή ι ε ηα πνχι αηα ηδξ 
βαθθζηήξ ζδιαία ξ, δ επζπείνδζδ  ηδξ έηθεζζε πνμζς νζκά απυ ημοξ βενι ακμφξ.   

Δθυζ μκ ημ ει πυνζμ ι ε πχν εξ ημο ελςηενζημφ είπε ζηαι αηήζεζ μζ πνχηεξ φθεξ ήηακ πθέμκ 
δοζεφνεηεξ. Έςξ  ημ 1941 ηα απμεέι αηα ηδξ Γαθθίαξ ζε δένι α, ηα μπμία ήηακ απαναίηδηα 
βζα κα ηαηαζηεοάγμκηαζ ι πυηεξ βζα ηζξ ι εβάθεξ δοκάι εζξ, είπακ πναβιαηζηά ελακηθδεεί, ηα 
οπμδήι αηα θμζπυκ βζα ημοξ πμθίηεξ εες νμφκηακ πμθοηέθεζα ηαζ ι πμνμφζακ κα ανεεμφκ 
ι υκμ ζηδ ι αφνδ αβμνά. Γζα κα δζαθοθάλμοκ ημ δένι α θμζπυκ, ηα βοκαζηεία οπμδήι αηα 
θηζάπκμκηακ ηονίς ξ ι ε λφθζκεξ ζυθ εξ. Σμ 1944 μζ κάγζ δζέηαλακ ημοξ ζπεδζαζηέξ κα 
ι εζχζμοκ ηδκ παναβςβή  ημοξ βζαηί πθέμκ δ έθθεζρ δ ηςκ πνχης κ οθχκ είπε θηάζεζ ζημ πζμ 
ηνίζ ζι μ ζδιείμ ηδξ. Γοζηοπχξ έθθεζρδ οπήνπε ηαζ ζε πζμ ζμαανμφξ ημιείξ υπςξ  ήηακ ηα 
ηνυθζι α. Σμκ Ιμφθζμ ημο 1941 ει θακζζηήηακ ηα δεθηία, ηα μπμία ήηακ απαναίηδηα βζα κα 
πνμι δεεφμκηαζ μζ πμθίηεξ ηνυθζι α ηαζ νμφπα.  

Μέπνζ ημκ Απνίθζμ ημο 1942 μ ζπεδζαζι υξ ηςκ εκδοι άηςκ είπε αθθάλεζ. Αοζηδνμί 
πενζμνζζι μί είπακ δμεεί βζα ζοβηεηνζι έκα εκδφι αηα ηαζ πενζηηέξ θεπημιέν εζεξ 
απαβμνεφμκηακ δζα κμιμ φ. Αοηυ είπε ςξ  απμηέθεζι α κα επέθεμοκ αθθαβέξ ζηδκ ακδνζηή 
έκδοζδ, δδθαδή ηα ημζημφιζα δεκ επζηνεπυηακ κα θηζάπκμκηαζ πθέμκ ι ε επέκδοζδ, ηα 
ζαηάηζα ηαζ ηα παθηά απαβμνεουηακ κα έπμοκ εζς ηενζηέξ ηζέπεξ, ηαζ ηα πακηεθυκζα, 
επζηνεπυηακ κα έπμοκ ιυκμ ι ζα ηζέπδ, απαβμνεφμκηακ ηα νεαέν, ηαζ έβζκακ ηαζ πζμ ζηεκά.  

ηδκ Αββθία εηείκδ ηδκ επμπή ημ οιαμφθζμ Διπμνίμο  ζηναημθυβδζε  ημοξ ημνοθαίμοξ 
άββθμοξ ζπεδζαζηέξ βζα κα δδι ζμονβήζμοκ ι ζα πνςηυηοπδ ζοθθμβή. Οζ Amies, Morton, 
Mosca, Russell, Worth, Stiebel, Greed ηαζ Molyneux δζεηάπεδζα κ ημκ Οηηχανζμ ημο 1942 
απυ ηδκ Incorporated Society of London Fashion Designers κα ζπεδζάζμοκ ι ζα εηήζζα 
βηανκηανυι πα πμο εα πενζεθάι αακε πακςθ υνζ, ημζημφι ζ (ιε πμοηάι ζζμ ή ι πθμφγα) ηαζ 
ηαεδιεν ζκυ θυν ει α. Σδκ ίδζα πνμκζηή πενίμδμ δ Vogue επαίκεζε ημ βεβμκυξ αοηυ ι ζα ηαζ 
ηα εκδφι αηα αοηχκ ηςκ ι εβάθςκ ζπεδζαζηχκ ήηακ πθέμκ εονές ξ δζαεέζζι α ηαζ ι πυνεζακ  
κα ι εηαηνέρμοκ ηζξ απαβμνεφζεζξ, πμο είπακ επζαθδεεί απυ ημοξ καγί, ζε ε νίαιαμ.  

Η βναι ι ή ήηακ ζηεκή, ι ε ι εβάθμοξ χι μοξ ηαζ ανηεηά ζηεκή ι έζδ. Σα ζαηάηζα ήηακ 
ημι ι έκα ημκηά ηαζ ζε θανδζά βναι ι ή ή ι αηνζά ηαζ ζε ζηεκή βναι ι ή. Οζ θμφζηεξ ήηακ ζε  
εοεεία βναι ι ή ι ε πζέηεξ χζ ηε κα αμδεμφκ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ημ ζηνίθ ςι α έθηακε θίβμ ηάης 
απυ ημ βυκαημ. ηζξ γχκεξ  ηαζ ζηζξ ηζέπεξ πνδζ ζιμπμζμφζακ ζηναηζςηζηέξ θεπημιέν εζεξ ηαζ 
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ηα πνχι αηα πμο πνδζζι μπμζμφζακ ήηακ θς ηεζκά ι ε ι εβάθεξ ακηζεέζεζξ. Δπίζδξ ημ 1943 
δδι ζμονβήεδηε ι ζα ηαι πάκζα απυ ηδκ ηοαένκδζδ  πμο είπε ςξ  ζημπυ κα πείζεζ ημοξ 
ηαηακαθςηέξ  κα πνδζζι μπμζμφκ ηα νμφπα ημοξ ι έπνζ κα θε ανμφκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ηα 
ακαηοηθχ κμοκ. 

 

ηδκ Ιηαθία, υπςξ  ηαζ ζηδκ Αββθία οπήνπακ πμθθέξ εθθείρ εζξ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ μζ 
βναι ι έξ πμο δδι ζμφνβδζακ ζηα νμφπα ήηακ πανυι μζεξ, δδθαδή ηεηνάβςκμζ χι μζ ηαζ ζηεκά 
εκδφι αηα πμο έθηακακ θίβμ ηάης απυ ημ βυκαημ (Δζηυκα 4.3). Πανυθα αοηά ημ ζηαθζηυ 
ζηοθ ήηακ πζμ ημι ρ υ. πεδζαζηέξ υπςξ  μζ Maria Antonelli, Sorelle Fontana, Schuberth ηαζ 
Jole Venezianni ζοκέπζζακ κα οπδνεημφκ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ ανζζημηναηίαξ, ηςκ πθμφζζς κ 
ηαζ ηςκ πνςη αβςκζζηνζχκ ημο ηζκδι αημβνάθμο. Ο βκςζ ηυξ ζ πεδζαζηήξ οπμδδι άηςκ απυ 
ηδ Φθςν εκηία, Salvatore Ferragamo, θυβς  ηδξ έθθεζρδξ δένι αημξ δδι ζμφνβδζε  
ανζζημονβήι αηα πνδζζι μπμζχκηαξ ζοκεεηζηέξ νδηίκεξ ηαζ θεθυ βζα κα πανάβεζ ηζξ ημι ρ έξ 

Δικόνα 4.2  Σερληθό ρέδην, (1942) 
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ημο πθαηθυνι εξ ηαζ ηα πζμ λεπςν ζζηά ημο ημι ι άηζα είπακ ζυθ εξ απυ ααηεθίηδ ηαζ 
έι μζαγακ ιε  βοαθί.  

 
Δικόνα 4.3  Ρνύρν ηνπ Victor Stiebel, (1942) 
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ηδκ Αιενζ ηή ι εηαλφ ημο Ιμοκίμο ημο 1940 ηαζ ημο Γεηει ανίμο ημο 1941 μζ ζπεδζαζηέξ 
δδι ζμφνβδζακ ημι ρ έξ ζοθθμβέξ απαθθαβιέκεξ  απυ ηζξ απαβμνεφζεζξ ημο πμθέι μο. Η 
Valentina ςξ  ημνοθαία ημο είδμοξ ηδξ 
δδι ζμφνβδζε κηναπέ ι εηαλςηά  αναδζκά 
θμνέι αηα, ι ενζηά απυ ηα μπμία είπακ 
ι εζαζςκζηυ φθμξ ηαζ άθθα ζηοθ ι παθανίκαξ. 
(Δζηυκα 4.4) Ο Charles James ζπεδίαζε 
παθηά ηαζ θμνέι αηα ζε αζοκήεζζημοξ 
πνςι αηζζι μφξ ηαζ δ Hattie Carnegie έναρ ε 
εθανι μζηά ημζημφι ζα ζε θαι πενμφξ 
πνςι αηζζι μφξ. Σμ Γεηέι ανζμ ημο 1941 δ 
Αιενζ ηή εζζήθεε ζημκ πυθει μ. ημοξ 
ζπεδζαζηέξ ηαζ ηαηαζηεοαζηέξ εκδοι άηςκ, 
θυβς  έθθεζρδξ ι αθθζμφ, απαβμνεφεδηε κα 
δδι ζμονβμφκ μθυι αθθα αναδζκά θμνέι αηα. 
Σα ζα ηάηζα δεκ επζηνεπυκηακ κα λεπενκμφκ 
ηα 63,5 εηαημζηά ζε ι ήημξ, μζ ι ακζέηεξ ηαζ 
μζ πμδζέξ απαβμνεφηδηακ ηαζ μζ γχκεξ  δεκ 
επζηνεπυηακ κα είκαζ θανδφηενεξ απυ 5 
εηαημζηά. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πμθέι μο ημ 
Υυθθοβμοκη απέααθθε ηα οπεναμθζηά 
παναηηδνζζηζηά πμο είπε ηδκ πνμδβμφι εκδ 
δεηαεηία. Ο Adrien, ζοκεζδδημπμίδζε υηζ ημ 
ι έθθμκ ημο ςξ  ζπεδζαζηήξ εκδοι άηςκ 
απμηθεζζηζηά βζα ηαζκίεξ είπε ηεθεζχζεζ ηαζ 
βζα ημ θυβμ αοηυ “επακειθ ακίζηδηε” ςξ  
ζπεδζαζηήξ εκδοι άηςκ βζα ημ “εονφ” ημζκυ 
ηαζ πανμοζίαζε ηδκ πνχ ηδ ημο ζοθθμβή ημκ 
Ιακμοάνζμ ημο 1942. Σα ημζημφι ζα ημο ήηακ 
ζδζαίηενα λεπςν ζζηά ηαζ παναηηδνίγμκηακ 
απυ παναβειζζ ι έκμοξ χι μοξ ηαζ απυ ηδ 
πνήζδ  ελεγδηδι έκςκ οθαζι άηςκ. Απυ ηδ 
ζηζβιή πμο δεκ οπήνπε έθθεζρδ ζε 
ελεζδζηεοι έκμοξ ενβάηεξ, μζ αι ενζηακμί 
ζπεδζαζηέξ ι πμνμφζακ κα οζμεεηήζμοκ 
πμθφπθμηεξ ηεπκζηέξ ηαζ κα δδι ζμονβμφκ 
εκδφι αηα ορ δθήξ ναπηζηήξ ηαζ ηαοηυπνμκα 
κα ζο ι ααδίγμοκ ι ε ηζξ απαβμνεφζεζξ βζα ηδ 
πνήζδ  ζοβηεηνζι έκςκ  οθζηχκ.  

ε υθδ ηδκ ηαθαζπςν δι έκδ απυ ημκ πυθει μ Δονχπδ  ηαζ Αιενζ ηή ήηακ εονές ξ απμδεηηυ 
βζα ηζξ βοκαίηεξ κα θμνμφκ πακηεθυκζα βζα πνδζηζημφξ ζημπμφξ, ζηδκ πυθδ, ζηδκ παναθία 
αηυι α ηαζ ζε  εζδζηέξ αναδζκέξ πενζζηάζεζξ. ε υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ πενζπηχζ εζξ μ ηακυκαξ 
ήηακ “αλ είζαη ζε δίιε κκα, θόξα θνύζηα”.  

Δικόνα 4.4  Ρνύρν ηεο Valentina, (1941) 
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ημκ ημιέα ηδξ έκδοζδξ βζα ηδκ παναθία, πνδζζι μπμζμφζακ αηαηένβαζημ ααι αάηζ ηαζ 
αζζηυγδ ηα μπμία είπακ ηοπχι αηα απυ πμθφπνς ι α ζπέδζα, ηνμπζηά θμοθμφδζα, πμοά ηαζ 
νίβεξ. Δπίζδξ,  μζ βοκαίηεξ πμο οπδνεημφζακ ζημκ αι ενζηακζηυ ζηναηυ ζοκήεζγακ κα έπμοκ 
πμθφ ημι ρ έξ ζημθέξ, μζ πενζζζ υηενεξ απυ ηζξ μπμίεξ είπακ ζπεδζαζηεί απυ ημνοθαίμοξ 
ζπεδζαζηέξ ζημ είδμξ ημοξ υπςξ  μ Philip Magnone.  

Μεηά ηδκ απεθεοεένς ζδ ηδξ Γαθθίαξ, ημκ Αφβμοζημ ημο 1944, ηα κέα βζα ηζξ ηαημοπίεξ 
ηδξ οπυ ηαημπή πνςηεφμοζαξ ηδξ ι υδαξ έθηαζ ακ ηαζ ζημκ οπυθμζπμ ηυζι μ. Απυ ημοξ 
πνχημοξ πμο έθηαζακ ζημ Πανίζ ζ ήηακ μ Lee Miler μ μπμίμξ θς ημβνάθδζε ηζξ 
επζηναημφζεξ ηάζεζξ ηδξ ι υδαξ βζα ηδ Vogue.  

Ακαπυθεοηηα, έβζκακ ένεοκεξ βζα ημ νυθμ πμο δζαδναι άηζζε δ αζμιδπακία ηδξ ι υδαξ ηαηά 
ηδ δζάνηεζα ηδξ ηαημπήξ ηαζ μ παηνζςηζζι υξ ης κ ζπεδζαζ ηχκ ηέεδηε οπυ αι θζζαήηδζδ.  
Μενζημί απυ αοημφξ ελήβδζακ υηζ εζηει ι έκα πνδζζι μπμζμφζακ ι εβάθεξ πμζυηδηεξ 
οθαζι άηςκ ι ε ζημπυ κα λμδέρμοκ ηα απμεέι αηα ημο επενμφ ηαζ υηζ μζ δδι ζμονβίεξ πμο 
έθηζαπκακ ηαηά ηδκ πενίμδμ ημο πμθέι μο ήηακ βζα κα βεθμζμπμζήζμοκ ημ πεθαημθυβζμ πμο 
ημοξ είπακ επζαάθθεζ μζ καγί. 

Μέπνζ ημ 1945 ηα πενζμδζηά ακέθενακ ι ζα “Νέα Θειπ θόηεηα” ζηδ ι υδα. Σα επζδέλζα 
εκδφι αηα έδζκακ ηδκ εκηφπςζ δ ηδξ πθδνυηδηαξ. Οζ χι μζ άνπζζακ κα παθανχκμο κ ηαζ μζ 
ααεζέξ θαζι μηυρ εζξ αηυι α ηαζ ζε ζπήι α ηανδίαξ είπακ λεηζκήζεζ κα βίκμκηαζ δδι μθζθείξ.  

Η Ιαπςκία ηαζ δ Κζκά πανείπακ έιπ κεοζδ ζηδ ζπεδίαζδ εκδοι άηςκ ηα μπμία πενζθάι αακακ 
ι ακίηζα ηζι μκυ, γχκεξ  ηαζ έκημκα πνχι αηα.  

Η ακάηηδζδ, απυ ημ Πανίζ ζ, ηδξ πνυηενδξ έκδμλδξ θήι δξ ημο ήηακ ηάηζ ημ πμθφ ααέααζμ 
βζα ηδκ επυι εκδ πνμκζηή πενίμδμ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1946-1956 

Μεηά ηδκ ηαηαζηνμθή  ημο πμθέι μο, ηα μζημκμιζηά ηςκ πςν χκ ηδξ Δονχπδ ξ πμο 
ζο ι ι εηείπακ ζε αοηυκ είπακ ελακηθδεεί ηαζ πμθθέξ απυ αοηέξ έθηαζακ ζηδ πνεμημπία. Η 
ακυνεςζ δ ηςκ μζημκμιζχκ ήηακ ανβή ηαεχ ξ μζ πθδεοζι μί πνμζανιυζ ηδηακ ζημ ηθίι α ηδξ 
εζνήκδξ ηαζ μζ ζ ηναηζχηεξ βφνζζακ ζηδ γςή ημοξ ςξ  απθμί πμθίηεξ. ημ Ηκςι έκμ Βαζί θεζμ, 
δ αι έζς ξ ι εηά ημκ πυθει μ πενίμδμξ επμκμιάζη δηε “Η Δπνρή ηεο Ληηόηεηαο” – πνήι α ηαζ 
πνμσυκηα ήηακ θζβμζηά ηαζ δ επζαμθή δεθηίμο ζοκεπίζηδηε ι ε απμηέθεζι α ηδκ 
ηαεοζηένδζ δ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ αζμιδπακίαξ ηδξ ι υδαξ. Η Αιενζ ηή, ζ πεηζηά ζχ α ηαζ 
πθμφζζα, έηακε ηδκ μζημκμιζηή ηαζ πμθζηζηή ηδξ επζθμβή κα ζοκηαπεεί ι ε ημ “ρέδην 
Marshall” ημ 1947, ημ μπμίμ δζέκεζιε μζημκμι ζηή αμήεεζα βζα ηδκ ακαζηήθςζ δ ηδξ 
Δονχπδ ξ. Η ι υδα ελέθναζε ηδ ζ ηαδζαηή αφλδζδ ηδξ εοδι ενίαξ. Ο νοει υξ ακαγς πφνςζ δξ 
ηςκ αζμιδπακζχκ ηδξ ι υδαξ ήηακ δζαθμνεηζηυξ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ , εκχ δ ηαηαζηεοή 
“εημίις κ εκδοι άηςκ” πήβαζκε υθμ ηαζ ηαθφηενα ζηδκ Αιενζ ηή. Πνχδκ άκδνεξ ηςκ 
εκυπθςκ  δοκάι εςκ ήηακ πανμφι εκμζ πμο λεθμνηχεδη ακ απυ πάκς ημοξ ηδ ζημθή ηαζ ζηδκ 
Αββθία έηεζκακ πνμξ ημ κα ανμφκ “οπμηαηάζηαημ” βζα ηζξ ζημθέξ απμζηνάηεοζδξ ι ε ηζξ 
μπμίεξ είπακ πνμαθήι αηα ζημ ηέθμξ ημο πμθέι μο. Πμθθέξ βοκαίηεξ, ι εηά ηδ ζο ι ι εημπή 
ημοξ ζημκ πυθει μ, βφνζζακ ζηα ζπ ίηζα ημοξ ςξ  ι δηένεξ ηαζ κμζημηονέξ πθήνμοξ 
απαζ πυθδζ δξ.  

Καεχ ξ δ Δονχπδ  έπαζνκε ημ πνυκμ ηδξ ζημ κα 
εκενβμπμζήζεζ λακά ηδ αζμιδπακία ηςκ εκδοι άηςκ βζα 
ημκ εθεφεενμ πνυκμ, μζ αι ενζηάκμζ ηαηαζηεοαζηέξ ι ε 
ει πεζνία ζηδ ζπμν έκδοζδ ήηακ βνήβμνμζ ζηδκ 
πανμοζίαζδ  ηαζ ηδκ εζζαβςβή  κέςκ βναι ι χκ. Έ κα απυ 
ηα κέα, πζμ αλζμζδιεί ςηα  ακηζηείι εκα ηδξ παναθίαξ 
πμο δδι ζμονβήεδηε ηδκ επμπή ι εηά ημκ πυθει μ ήηακ 
ημ κπηθίλη. Δι θακίζηδηε βζα πνχηδ θμνά ημ 1946 απυ 
ημ Γάθθμ ζπεδζαζηή Louis Réard (Δζηυκα 5.1) ζπεδυκ 
αι έζς ξ ι εηά αθυημο μζ αι ενζηάκμζ δμηίι αζακ ηδκ 
αημιζηή αυι αα ζημ ημναθθζμβεκέξ κδζί ημο Bikini 
ζημκ Δζνδκζηυ. Σα δφμ ημι ι άηζα ι αβζυ ήηακ εκηεθχξ  
ηαζκμφνζα, αθθά ημ ι ζηνμζημπζηυ ι έβεεμξ ηδξ εηδμπήξ 
ημο Réard πνμηάθεζε  έκημκεξ δζαι άπεξ. Αοηυ ημ 
ηυθι δι α ζδιαη μδυηδζε  ηδκ ανπή ηδξ επακάζ ηαζδξ 
ζηδ ζπμν έκδοζδ ηαζ ηδκ έκδοζδ βζα ημκ εθεφεενμ 
πνυκμ ηα μπμία ηεθζηά ι εβάθςζ ακ ηαζ ηδκ πζεακυηδηα 
πνήζδ ξ ηςκ ζοκεεηζηχκ ζκχκ βζα ηδκ παναβςβή  
πενζζζ υηενμ απμηεθεζι αηζηχκ αθθά ηαοηυπνμκα 
εηθεπηοζι έκςκ εκδοι άηςκ δναζηδνζμηήηςκ ζημ 
πέναζι α ημο αζχκα.  

Δικόνα 5.1  Σν Πξώην Μπηθίλη, 
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Σμ Πανίζ ζ, ι εηά ηδκ απεθεοεένς ζή ημο απυ ηδ βενιακζηή ηαημπή, ακέηηδζε βνήβμνα ηδ 
εέζδ ημο ζηδκ ημνοθή ηδξ παβηυζι ζαξ ι υδαξ. Σμ 1945 ημ “Θέαηξν ηνπ Κόζκνπ”, ι ζα 
πενζμδεφμοζα  έηεεζδ ι ζκζαημφνςκ ημφηθςκ απυ ζφνι α κηοι έκςκ ι ε νμφπα ορ δθήξ 
ναπηζηήξ, ι εηέδςζ ε ηα κέα πςξ  ημ Πανίζ ζ είπε ανπίζεζ κα αηι άγεζ. Μενζηά απυ ηα ζφκμθα 
ακααίς ζακ ημ νμι ακηζηυ ζηοθ πμο οπήνπε ζηζξ ζ οθθμβέξ ημο 1938-39, δείπκμκηαξ έηζζ υηζ 
μζ ζπεδζαζηέξ ηαηακμμφζ ακ ηδκ ρ οπμθμβζηή ακάβηδ βζα αθθαβή ηαζ λεηίκδζακ κα θεφβμοκ 
απυ ημ αοζηδνυ πνμθίθ πμο είπακ οζμεεηήζεζ ημκ ηαζνυ ημο πμθέι μο ηαζ κα ηζκμφκηαζ πνμξ 
πζμ απαθέξ ηαζ ι αηνζέξ βναι ι έξ. Γφμ ζπεδζαζηέξ ήηακ μζ ηονίανπεξ δοκάι εζξ αοηή ηδκ 
πενίμδμ, μ Christian Dior ηαζ μ Cristobal Balenciaga. 

Ο Dior άκμζλε ημκ μίημ ημο ζηα ηέθδ ημο 1946, ι ε ηδκ μζημκμιζηή αμήεεζα ημο 
εηαημιι ονζμφπμο αζμι δπάκμο ηθςζ ημτθακημονβίαξ Marcel Boussac. ηζξ 12 Φεανμοανίμο 
ημο 1947 θάκζανε ηδκ πνχηδ ηαζ πθέμκ ι οεζηή ζοθθμβή ημο βζα ηδκ Άκμζλδ 
πενζθαι αάκμκηαξ δφμ βναι ι έξ ηδκ “Corolle” ηαζ ηδκ “8”. H Carmel Snow δ μπμία ήηακ 
ανπζζοκηάηηνζα ζημ πενζμδζηυ Harper’s Bazaar έδςζε ηδκ μκμι αζί α “The New Look” βζα 
εηείκδ ηδ ζοθθμβή (Δζηυκα 5.2) ηαζ αι έζς ξ μ Dior ηαεζενχ εδηε ςξ  μ δβέηδξ ζε αοηυκ ημκ 
ημιέα. Η ζοθθμβή ημο ήηακ αλζμζδιεί ςηδ θυβς ηδξ ακηζζοι ααηζηυηδηαξ. Οζ χι μζ ήηακ 
ζηεκμί, εθαθν χξ  νζπημί ηαζ δ ι έζδ ήηακ ι ζηνμζημπζηή. Οζ θμφζηεξ ήηακ ελςθ νεκζηά 
θμοζηςηέξ ηαζ έθηακακ παι δθά ι έπνζ ηζξ βάι πεξ. Οζ πενζζζ υηενμζ ζπμθζαζηέξ ηδξ ι υδαξ 

έδςζακ  ζε αοηά ηα πθμφζζα, νμι ακηζηά 
νμφπα έκα έκεενι μ ηαθς ζυνζζ ι α. Πανά 
ημ υκμια ημο (“New Look”) ηεθζηά ημ 
φθμξ ήηακ ι αηνζά απυ ημ “Νέν”. 
Δπακέθενε ζημζπεία υπςξ  ηδ 
ι ζηνμζημπζηή ι έζδ ηαζ ηζξ θμφζηεξ πμο 
είπακ υβημ απυ ζζημνζηά θμνέι αηα, 
ηονίς ξ ημο ι έζμο ημο 19μο αζχκα. 
Δπίζδξ,  ηάηζ πάκς ημοξ εφι ζγε 
ημζημφι ζα ι παθέημο, αθθά απέννζπηε 
πακηεθχξ  ημ ζηοθ ημο πμθέι μο ηαζ αοηυ 
ημ έηακε κα θαίκεηαζ ηαζκμφνζμ ηαζ 
επζεοι δηυ. Ο ηφπμξ άνπζζε κα ζογδηάεζ 
ηα πθεμκεηηήι αηα ηαζ ηα ι εζμκεηηήι αηα 
αοηήξ ηδξ πμθοέλμδδξ ι εβαθμπνέπεζαξ, 
πμο απαζημφζε ηενάζ ηζεξ πμζυηδηεξ 
οθάζι αημξ ηδ ζηζβιή πμο ηα οθζηά ήηακ 
ζε έθθεζρδ. Σμ ζπάηαθμ New Look 
ζπμθζάζηδηε ςξ  ι ζα αηαηάθθδθδ ηαζ 
ακεφεοκδ απυπεζνα ημο κα πενζημπεί δ 

βοκαζηεία εθεοεενία. Αοημί πμο ήηακ ζηδκ πνχη δ βναι ι ή ηδξ ι υδαξ βνήβμνα οζμεέηδζακ 
εηδμπέξ ημο ι νπθ αθθά πνεζάζηδηε ανηεηυξ πνυκμξ βζα κα εζζπςνήζεζ ζηζξ ι αγζηέξ αβμνέξ. 
Κζκήζεζξ ακηίζηαζδξ ηαζ δζαι ανηονίαξ έβζκακ ηαζ ζηδκ Αι ενζηή. Ακηίεεηεξ πνμξ ημ New 
Look μι άδεξ υπςξ  δ “Λίγν Κάηω Από Σν Γόλαην” πνμζέθ ηοζακ 3.000 ι έθδ ζε μθυηθδνδ 
ηδ πχν α, θίβμ πνζκ αοηή δ ι υδα/ηνέθα ηεθζηά “πεεάκεζ”. Οζ ει πμνζηέξ πνμμπηζηέξ ημο 
“New Look” ακαβκςν ίζ ηδηακ ηαζ εκεμοζζς δχξ  ελαπθχε δηακ ζηδκ Αι ενζηή. Σμ ι νπθ 
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πνμςε ήεδηε υπζ ι υκμ ζηδκ ηθςζ ημτθακημονβζηή αζμιδπακία, αθθά ηαζ ζημοξ 
ηαηαζ ηεοαζηέξ ηςκ πμθοάνζει ςκ αλεζμοάν πμο ζοκδοάγμκηακ ι αγί ημο. Με ηδκ 
ακαβκχν ζζδ αοημφ ημο επζηδδεφι αημξ μ Dior ανααεφηδηε ι ε ημ ανααείμ ι υδαξ Neiman 
Marcus ζημ Νηάθαξ, ημ 1947. 

Η ι υδα ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ′40 παναηηδνίζ ηδηε απυ ι ακζχδδ δδι ζμονβζηυηδηα, 
αθθά ι έπνζ ηα ι έζα  ηδξ δεηαεηίαξ ημο ′50 δφμ ζηι νπέηεο ηονζάνπδζακ, δ βναι ι ή Η ηαζ δ 
ζαημεζδήξ (the sack). Η πνχηδ πενζεθάι αακε έκα ι πμφζημ εθανι μζηυ ημ μπμίμ ηυκζγε ηαζ 
ει θακχξ  ηαευνζγε ημ ζηήεμξ, ι ζα θοζζηή βναι ι ή χι μο, ι ζα ζθ ζπηή (ζ οπκά ι ε γχκδ ) ι έζδ 
ηαζ ι ζα πάνα πμθφ βειά ηδ/θμοζηςηή ζημ ι έζμ ηδξ ηκήι δξ ςξ  ημ φρ μξ ημο αζηναβάθμο 
θμφζηα (απμηεθμφκηακ απυ πμθθέξ ζηνχζ εζξ θυδν αξ) (Δζηυκα 5.3). Η δεφηενδ δζέθενε 
ι υκμ ζημ υηζ δ θμφζηα ήηακ ζηεκή πέκζζθ, ι ε έκα ι αηνφ πίζς  ζπίζζι μ ή πζέηα βζα κα 
επζηνέπεζ ηδκ ηίκδζδ. Γζα 10 πνυκζα μ Dior 
επακαθάι αακε ηάηζ ι ε δζαθμνέξ, δείπκμκηαξ 
ζηδκ εθίη ηςκ πεθαηχκ ημο 200 ι μκηέθα 
ηάεε ζεγυκ. Ακ ηαζ μ ίδζμξ ήηακ κηνμπαθυξ 
άκηναξ ζηδκ πνμζς πζηή ημο γς ή, 
ηαηακμμφζε ηαζ εηι εηαθθεουκηακ ηδκ 
πνμςε δηζηή αλία ημο ηφπμο, ηαεχ ξ ηαζ ηζξ 
μζημκμιζηέξ απμθααέξ απυ ζο ι θς κίεξ βζα 
ελαβςβέξ, ζο ι αυθαζα ηαζ άδεζεξ. Σμ κα 
μκμιάζεζ ηζξ ζοθθμβέξ ημο ηαζ λεπςν ζζηά 
ηα ηάεε ζ πέδζα  δεκ ήηακ ηάηζ ηαζκμφνζμ, 
αθθά ημοξ ηίηθμοξ πμο έδζκε μ Dior ημοξ 
πενίι εκακ ακοπυι μκα, υπςξ  ηαζ ηζξ 
ζζθμοέηεξ,  βίκμκηακ πνςημζέθ ζδα αθθά ηαζ 
έδζκακ ηνμθή ζημοξ ακηζβναθείξ. Η θαηνεία 
βζα ηζξ βναι ι έξ ημο Dior πενζεθάι αακε ηδ 
Zig-Zag (1948), Vertical (1950), Tulip 
(1953) ηαζ ηζξ βκςζ ηέξ Η- , Α- ηαζ Τ- 
βναι ι έξ ημο 1954-1955. Η ηεθεοηαία ημο 
ζοθθμβή πνζκ ημκ αζθκίδζμ εάκαηυ ημο, ημκ 
Οηηχανζμ ημο 1957, ήηακ δ βναι ι ή Spindle. Ρμφπα ναι ι έκα πάκς ζημκ πεθάηδ ημο Dior 
πενίπθμηα θηζαβι έκα, απυ έκα έι πεζνμ ηαζ δελζμηεπκέξ ακενχ πζκμ δοκαι ζηυ. Η επζηοπία 
ημο, ημ ζπέδζμ κα ηνααάεζ ημ ι άηζ, επζηοβπάκμκηακ απυ πενίπθμηεξ ηαζ πμθθέξ θμνέξ 
οπενθεπημιεν είξ ηαηαζηεοέξ. Σα ελςηενζηά ζηνχ ι αηα ελανηχ κηακ απυ ημοξ ημνζέδεξ πμο 
έδζκακ ζπήι α. Φακηαπηενά ζηνάπθεξ αναδζκά θμνέι αηα ααζίγμκηακ ζε άηαι πηεξ 
ηαηαζ ηεοέξ βζα ηα ηυηηαθα, εκχ ι έζα  απυ ημ θυνει α πνδζζι μπμζήεδηακ ανηεηέξ ααει ίδεξ 
απυ ημφθζ βζα θυδν α. Η φπανλδ εκυξ πθμφζζμο οπμζηδνζηηή, ι αγί ι ε ηδ ναβδαία επζηοπία 
ημο “New Look” έδςζ ακ ζημκ Dior έκα πνμαάδζζι α ηαζ ημ υκμια  ημο έβζκε ημ πθέμκ 
βκςζ ηυ ηαζ ακαβκςν ίζζι μ βζα ηδ ι υδα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950. 

ε ακηίεεζδ  ι ε ημκ Dior, πμο ηαθθζένβδζε ηδ βοκαζηεία ηάζδ  βζα νμι άκηγμ, ηδξ έδςζε ι ζα 
αίζε δζδ πμθοηέθεζαξ ηαζ έηακε ηδ βοκαζηεία ι υδα ζδζαίηενα εδθοηή ηαζ ανζζημηναηζηή, δ 
δμοθεζά ημο Cristobal Balenciaga ήνεε κα δχζεζ ι ζα αοζηδνά ι μκηένκα ει θάκζζδ. Ο ζοπκά 
επμκμιαγυι εκμξ ζπεδζαζ ηήξ ηςκ ζ πεδζαζηχκ  Balenciaga άκμζλε ζημ Πανίζ ζ ημ 1937 μίημ 
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ηαζ ήηακ οπεφεοκμξ βζα πμθοάνζει α ζ ηοθ, επακαηηχκηαξ έηζζ ηδ εέζδ πμο ηαηείπε ζηδ 
βαθθζηή ι υδα πνζκ ημκ πυθει μ. Δζδήι ςκ ζηα εηθεπηοζι έκα ηαζ ηαθμναι ι έκα νμφπα πμο 
αβηάθζαγακ ημ ζχ ι α, ήηακ βκςζηυξ  βζα ηδκ αοζηδνή πνμζέββζζδ ζε ηάεε πθεονά ηδξ 
ι υδαξ. Ύθαζι α, πνχ ι α, ηυρ ζι μ, ηαηαζηεοή ηαζ ηεθείς ι α έπνεπε κα δέκμοκ άρ μβα. 
Σαθακημφπμξ ζημ πνχι α πνδζζι μπμζμφζε ι αφνμ, θεοηυ, βηνζ ηαζ γςκηακά νμγ βζα δοκαηυ 
απμηέθεζι α. Λέβεηαζ υηζ δ αίζε δζδ ημο πνχι αημξ ηαζ ημ “δνάι α” πμο είπε, πήβαγακ απυ 
ηζξ ζζπακζηέξ ημο νίγεξ ηαζ ακαι θίαμθα ει πκευηακ απυ ημοξ πίκαηεξ ημο Velazquez ηαζ ημο 
Goya, υπςξ  επίζδξ απυ ηζξ εεαια ηζηέξ ηαονμι απίεξ ηαζ ημ θθαι έκημ ηαεχ ξ ηαζ απυ ηα 
ηεθεημονβζηά ηδξ Ρςι αζμηαεμθζηήξ Δηηθδζζάξ. Ο Balenciaga δεκ πενζμνίζηδηε ζηα θεπηά 
ι μκηέθα πμο πνμζθ άι αακακ μζ οπυθμζπμζ ζ πεδζαζηέξ αθθά ζε αοηά ηα ι μκηέθα πμο είπακ 
πζμ ι έηνζμ θμοη, ηαζ ηα ζπέδζα ημο ι πμνμφζακ κα “θζθμλεκήζμοκ” βοκαίηεξ υθςκ ηςκ 
ζς ι αημηφπςκ ηαζ ι εβεεχ κ. Δζδζηά βζα ηδκ Carmel Snow δδι ζμφνβδζε αοηυ πμο 
πενζέβναρ ε ςξ  “ην απίζαλν θνζ ηνύκη ηωλ θαηξώλ καο”. Αοηυ ημ νμφπμ, ημ υπμζμ έβζκε 
ηθαζζζηυ ηαζ ει θακίζηδηε ι ε ηνμπμπμζήζεζξ ζηζξ πενζζζ υηενεξ απυ ηζξ ζοθθμβέξ ημο 
Balenciaga, απανηίγμκηακ απυ δι ζ-εθανι μζηυ ζ αηάηζ ι ε βζαηά πμο ήηακ ι αηνζά απυ ημ 

θαζι υ ηαζ ι ζα απθή ίζζα θμφζηα ι ε δομ ή ι ε 
ηέζζεν α εθαθν χξ  θμοκηςηά  ημι ι άηζα. Ο 
Balenciaga ηονίανπμξ ηδξ ρ εοδαίζε δζδξ , 
επίζδξ δδι ζμφνβδζε , βναι ι έξ θαζι μφ πςν ίξ 
βζαηά μζ μπμίεξ απμηάθοπηακ ηζξ ηθείδεξ 
ηάκμκηαξ ημ θαζι υ κα θαίκεηαζ πζμ ι αηνφξ ηαζ 
θεπηυξ. Πνμηζιμφζε νεβηθάκ ι ακίηζα ηα μπμία 
επέηνεπακ ηδκ ηίκδζδ ηαζ δζπθχ κμκηακ απαθά 
ζε ι ακίηζα ηνζχκ ηεηάνηςκ απμηαθφπημκηαξ 
έηζζ ημοξ θεπημφξ ηανπμφξ. ηέκερε ηζξ 
βναι ι έξ ηδξ ι έζδ ξ, θίβμ παναπάκς απυ ημ 
θοζζμθμβζηυ, βζα κα ηάκεζ ημοξ ακενχπμοξ  κα 
θαίκμκηαζ πζμ ρ δθμί ηαζ ζοπκά ημθάηεοε ηζξ 
θμφζηεξ ημο ι ε ηζξ εθαθν χξ  παθανέξ ηαζ 
θμοκηςηέξ βναι ι έξ. Οζ ηζέπεξ, μζ ημοι πυ-
ηνοπεξ ηαζ μζ γχ κεξ έπνεπε κα ελμνεμθμβζζημφκ 
ηαζ ζπμθαζηζηά κα βίκμοκ ζημ πένζ έηζζ χζ ηε κα 
θηάζμοκ ζημ απμηέθεζι α πμο μ Balenciaga 

απαζημφζε. Με επέκδοζδ απυ ημ ηαθφηενμ ηζκεγζηυ ι εηάλζ ηα νμφπα βθζζηνμφζακ πάκς  
ζημ ζχ ι α ι ε εοημθία ηαζ ηα πενζζζ υηενα πενζεθάι αακακ έκα παναηηδνζζηζηυ πμθοηεθέξ 
ηεθείς ι α ι ε ι ζηνμζημπζηέξ, ηαθοι ι έκεξ απυ ι εηάλζ, ηυπζηζεξ. Σα ηαεδ ι ενζκά εκδφι αηα 
βζα ηνφμ ηαζνυ ήηακ θηζαβιέκα  απυ ημ αβαπδι έκμ ημο ι πθε, βηνζ ή ι αφνμ ζε απθυ ι αθθί 
ηαζ ημοΐκη. Γζα ηζξ ηαθμηαζνζκέξ ημο ζοθθμβέξ πνδζζι μπμζμφζε θζκυ ζε απμπνχζ εζξ ημο 
ι πθε, ηδξ άι ι μο ηαζ ημο πμνημηαθί. Γζα ηα “δναι αηζηά” αναδζκά ημο εκδφι αηα, μ 
Balenciaga πνδζζι μπμζμφζε  ι μκυπνςι μ ι εηάλζ ή ηαηαζ ηεφαγε πμθοηεθείξ αναδζκέξ ημοκίη 
απυ απίζηεοηα αανζά οθάζι αηα ηα μπμία ήηακ ηεκηδι έκα ζημ πένζ. Η ι αφνδ ή θεφηδ 
δακηέθα παναηζεέιεκεξ ι ε απθυ ι εηάλζ ήηακ έκαξ ζοπκυξ ζοκδοαζι υξ ζε  θμνέι αηα βζα 
εζδζηέξ πενζπηχζεζξ. Γζα ημκ Balenciaga δεκ ήηακ ηαζ υηζ ηαθφηενμ κα πνδζζι μπμζεί θεπηά 
οθάζι αηα αθθά ζε υθεξ ηζξ οπυθμζπεξ πενζπηχ ζεζξ δ ει πάεεζά ημο ι ε ηα οθάζι αηα 
δζαζθ άθζγε έκακ επζηοπδι έκμ ζοκδοαζι υ έι πκεοζδξ  ηαζ οθζηχκ . 
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Ο Pierre Balmain άκμζλε ημκ μίημ ημο ημ 1945 ηαζ έβζκε βκςζ ηυξ βζα ηα οπέν–εδθοηά ηαζ 
εηθεπηοζι έκα νμφπα ημο ζηα μπμία έδςζε έκακ ηυκμ έι θαζδ ξ ακάι εζα  ζημ 1952 ηαζ ζημ 

1957 μκμιάγμκηαξ ηζξ ζοθθμβέξ ημο “Jolie 
Madame”. Όπςξ  ηαζ άθθμζ ζπεδζαζηέξ μ 
Balmain είπε πζζηή πεθαηεία πμο απμηεθμφκηακ 
απυ ααζζθείξ ηαζ ζηαν ημο ηζκδι αημβνάθμο, 
ακάι εζα  ημοξ δ Βαζί θζζζα ηδξ Σασθάκδδξ, δ 
Λαίδδ Dianna Cooper, δ Vivien Leigh ηαζ δ 
Marlene Dietrich. Ακ ηαζ ζηδ ζοθθμβή ημο 
ακήηακ ηαζ ηαθμναι ι έκα ηαεδι ενζκά εκδφι αηα 
ι ε θεπημιέν εζεξ, μ μίημξ ημο ήηακ ηονίς ξ 
βκςζ ηυξ βζα ηζξ αναδζκέξ ημο εκηοπςζ ζαηέξ 
δδι ζμονβίεξ. Αοηέξ πενζεθάι αακακ ημκηά 
θμνέι αηα ημηηέζθ ζοπκά απυ ηεκηδι έκμ ζαηέκ 
ή αεθμφδμ ηαζ βζα αναδζκέξ εηδδθχζ εζξ 
οπήνπακ ηα θμνέι αηα ι ε ζηεκμφξ ημνζέδεξ ηαζ 
ι αηνζέξ θμφζηεξ απυ μνβακηγά ή ζαηέκ 
ηεκηδι έκμ απυ Rebe, Lesage ή Dufour. Σα 
κηναπέ ηαζ ι ε θεπηέξ πζέηεξ ζζθυκ θμνέι αηά 
ημο πμο αβηάθζαγακ ημ ζχ ι α, ήηακ επίζδξ  

ανηεηά δδι μθζθή. Όπςξ  πμθθμί ζπεδζαζηέξ, μ Balmain επίζδξ ζ πεδίαγε βζα ημκ 
ηζκδι αημβνάθμ. Ακάι εζ α ζημ 1947 ηαζ ημ 1969 μ μίημξ ημο αζπμθήεδηε ι ε πάκς απυ 
εαδμι ήκηα ηαζκίεξ. 

Η Chanel άκμζλε λακά ηζξ επζπεζνήζεζξ ηδξ ημ 1954 ηαζ δεκ έηακε ηίπμηα βζα κα 
ηαι μοθθάνεζ ηδ δοζανέζηεζά ηδξ βζα ημ επζηναημφκ βμφζημ, βζα ηα ορ δθά δμι δι έκα, 
αζθ οηηζηά νμφπα. Γμφθερ ε πάκς ζηα ηθαζ ζ ζηά ηδξ ζπέδζα, υπςξ  ημ εφπθαζημ ημοζημφι ζ - 
γαηέηα, δίκμκηάξ ημοξ έκα ζφβπνμκμ θμοη, αθθά ι υκμ δ αι ενζηακζηή Vogue έδεζλε 
εκεμοζζαζιυ βζα ηδ δμοθεζά ηδξ. Πέναζακ ηάπμζα πνυκζα πνζκ δ εβηονυηδηα ης κ 
δζαπνμκζηχκ ζ πεδίςκ ηδξ ακαβκςνζζ ηεί δευκηςξ ηαζ ακαηηήζεζ ηδ εέζδ ηδξ ζημ “ααζίθ εζμ” 
ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ. 

Οζ ζοκεήηεξ ζηδκ Αββθία ι εηά ημκ πυθει μ, δεκ εοκμμφζακ ι εβάθεξ αεθηζχζεζξ ζηδ 
αζμιδπακία ηδξ ι υδαξ. Πενζμνζζι μί επζαάθθμκηακ ηαεχ ξ οπήνπε αηυι α δεθηίμ ι έπνζ ημ 
1949 ηαζ ημ Utilηty Clothing Scheme ανζζηυηακ ζε ζζπφ ι έπνζ ημ 1952. ε ι ζα πνμζπ άεεζα 
κα αεθηζχζμοκ ημ ει πυνζμ ελαβςβχκ, κα εκεαννφκμοκ ηα “ηαθά” ζπέδζα ηαζ κα εκζζποεεί 
ημ δεζηυ, ημ οιαμφθζμ βζα ημ Βζμιδπακζηυ πέδζμ ηδξ Μεβάθδξ Βνεηακίαξ μνβάκςζε ι ζα 
έηεεζδ βζα αββθζηά πνμσυκηα ι ε ηίηθμ “Η Βξεηαλία Μπνξε ί Να Σα Καηαθέξεη” ζημ ι μοζείμ 
Βζηηχνζαξ ηαζ Αθαένημο, ημ επηέιαν ζμ ημο 1946. Η επίδεζλδ ι άγερ ε πθήεδ πνυεο ι ςκ , 
ι εθθμκηζηχκ ηαηακαθςη χκ πμο ήεεθακ κα αβμνάζμοκ ηα κέα αβαεά αθθά ηαεχ ξ ηα 
πενζζζ υηενα απυ ηα εηεέι αηα ήηακ πνςηυηοπα ή είπακ ηδ ζδιείς ζδ “κόλν γηα εμαγωγέο”, 
δ επίδεζλδ βνήβμνα ι εημκμι άζηδηε ζε “Η Βξεηαλία Γελ Μπνξεί Να Σα Καηαθέξεη”. 
Γζαπνεπείξ δδι μζζμβνάθμζ ηδξ ι υδαξ υπςξ  δ Ernestine Carter, δ Anne Scott James ηαζ δ 
Audrey Withers ήηακ ι εθή ηδξ επζηνμπήξ ι υδαξ ηαζ αλεζμοάν. Η αίεμοζα  ηδξ επίδεζλδξ 
απμηεθμφηακ απυ έκα θεοηυ πφνβμ πμο πανμοζζάγακ ηα εκδφι αηά ημοξ ημοξ δεηαπέκηε απυ 
ημοξ ημνοθαίμοξ ζπεδζαζηέξ ι υδαξ ημο Λμκδίκμο, πμο ηονίς ξ ήηακ ι έθδ ηδξ “Έκςζδξ 
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πεδζαζηχκ  ημο Λμκδίκμο” (πμο ζδνφεδηε ημ 1942) ηαζ ζημπυξ ημοξ ήηακ κα ζοκεπίζμοκ 
ηζξ αβκέξ πνμζπ άεεζεξ βζα πνμζέθηοζδ  επεκδφζεςκ  ηεθαθαίμο ηαζ ηαεζένς ζδ  ηάπμζαξ 
επίζδιδ ξ δμι ήξ βζα ημ επάββεθι ά ημοξ. Αοηή δ μι άδα επζεοι μφζε κα πνμζηαηεφζ εζ ηα 
ημζκά ηδξ ζο ι θένμκηα ηαζ κα πνμαάθθεζ παβημζι ίς ξ ηα ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ αββθζηά 
πνμσυκηα. Πανυθμ πμο δ Έκςζδ δεκ ι πμνμφζε  κα ακηαβς κζζεεί ακηίζημζπεξ, ι αηνμπνυκζα 
οπμζηδνζγυιεκεξ απυ ηδκ ηοαένκδζδ  βαθθζηέξ μνβακχζεζξ, έηακε αζζεδηή ηδκ πανμοζία  
ηδξ ζηδ δεηαεηία ημο '50. Σα ι έθδ ηδξ ήηακ δ αθν υηνει α ηδξ αββθζηήξ ηαζ ζνθακδζηήξ 
ορ δθήξ ναπηζηήξ ηαζ πενζεθάι αακε ημοξ Hardy Amies, Norman Hartnell, Edward 
Molyneux, Digby Morton, Victor Stiebel, Peter Russell, Bianca Mosca, John Cavanagh ηαζ 
Michael Sherard. Όθμζ ι αγί ηαηάθενακ κα ακαγςπον χζ μοκ ημ εκδζαθένμκ βζα ηδκ αββθζηή 
ι υδα ηαζ κα ηνααήλμοκ ημοξ αβμναζηέξ ζημ Λμκδίκμ, πνζκ βίκμοκ μζ επζδείλεζξ ζημ Πανίζ ζ.  

Η Αββθζηή Βαζζθζηή μζημβέκεζα δεκ είπε αίζε δζδ απυ ι υδα αθθά δ πανμοζία ηδξ ζηζξ 
επζδείλεζξ ήηακ έκα ηενάζηζμ πθεμκέηηδι α ηαεχξ  απμηεθμφζε  οπμβναθή βζα εββφδζδ. 
Μέθδ ηδξ ααζζθζηήξ μζημβεκείαξ ηαεχ ξ ηαζ δ ανζζημηναηία οπμζηήνζγακ ημοξ δομ, ι εηά 
ημκ πυθει μ, ι εβάθμοξ μίημοξ ημο Norman Hartnell ηαζ ημο Hardy Amies. Ο βάι μξ ηδξ 
πνζβηίπζζζαξ Δθζζάαεη ημ 1947 ηνάαδλε ηδκ πνμζμπή ημο παβημζι ίμο ηφπμο ηαζ μδήβδζε  
ζε ι ζα ηαναπή ζηδκ αβμνά νμφπςκ ζημοξ ηαεζενς ι έκμοξ ηφηθμοξ βζα ημ ηεκηδι έκμ απυ 
ημκ Norman Hartnell θυν ει ά ηδξ (Δζηυκα 5.6). Σμ θυν ει α εαοι άζηδηε οπεναμθζηά ηαζ 
ήηακ ηυζμ απμδμηζηυ ημ δίηηομ ακηζβναθήξ ημο πμο έκα ακηίβναθμ ήηακ ήδδ έημζιμ μηηχ 
εαδμι άδεξ πνζκ ημ βάι μ. Βέααζα πνμξ 
απμθοβή δδι ζμονβίαξ πνμαθδι άηςκ 
δεκ ήηακ δζαεέζζι μ πνμξ πχθδ ζ δ ι έπνζ 
ηδκ δι ένα ημο βάι μο. Ο Norman 
Hartnell έθηζαπκε ηδ δεηαεηία ημο '60 
εεαια ηζηά θμνέι αηα βζα ηδ 
ααζζθμι ήηςν ηαζ ηδ Βαζίθ ζζζα 
Δθζζάαεη ΙΙ. Σμ 1953 ζπεδίαζε ημ 
ι εβαθυπνεπεξ ηεκηδι έκμ θυν ει α ηδξ 
ζηέρ δξ πμο ημ είδακ εηαημιι φνζα 
ζδζμηηήηεξ ηδξ ηαζκμφνζαξ ηδθευναζδ ξ. 
Αοηά ηα επίζδια θμνέι αηα ήηακ 
ι αηνζά απυ ηδ ι υδα ηδξ επμπήξ, 
εζηει ι έκα. 

Ο Hardy Amies έπαζλε ηεκηνζηυ νμθυ ζ ηδκ αββθζηή ορ δθή ναπηζηή ηδξ επμπήξ. Μεηά απυ 
εηπαίδεοζδ ζημ Lachasse άκμζλε ημκ μίημ ημο ημ 1946 ζημ Savile Row ηαζ ι έπνζ ηα ηέθδ 
ηδξ δεηαεηίαξ ημο '50 ηαζ ημο '60 είπε πανάβεζ επίζδξ εκδφι αηα βζα ηδκ πυθδ αθθά ηαζ βζα 
ηδκ ελμπή. Ήηακ επίζδξ βκςζ ηυξ βζα ηα αναδζκά ημο θμνέι αηα ηαζ ηα θμνέι αηα βζα εζδζηέξ 
πενζπηχζεζξ υπςξ  πμνμί βζα κηει πζηάκη ηαζ πανμοζζάζεζξ ζηδκ Αοθή. Σα απμβεοι αηζκά ημο 
ζφκμθα βζα ηζξ κευηενεξ βοκαίηεξ απμηεθμφκηακ απυ εθανι μζημφξ ημνζέδεξ πμο ήηακ είηε 
ζηνάπθεξ ή ζοβηναημφκηακ ι ε θεπηέξ ηζνάκηεξ. Οζ θμφζηεξ ήηακ θμοζηςηέξ ηαζ αθν χδεζξ, 
θηζαβι έκεξ απυ ημφθζ ή μνβάκηγα θαι πζνίγμκηαξ απυ ηεκηήι αηα. Γζα ηα θμνέι αηά ημο βζα 
ηζξ ι εβαθφηενεξ ζε δθζηία πεθάηζζζεξ ημο, ηα μπμία είπακ πανυι μζμ ζπέδζμ, μ Amies ζοπκά 
πνδζζι μπμζμφζε αανφ ζαηέκ ή ι εηάλζ ι ε νααδχ ζεζξ ι ε ηεκηδι έκα ημι ι άηζα. Ήηακ “οπυ 
ηδκ πνμζηαζί α” ηδξ ααζζθζηήξ μζημβέκεζαξ ηαζ ημ 1950 ζπεδίαζε ηα εκδφι αηα ηδξ 
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Βαζί θζζζαξ Δθζζάαεη βζα ηδκ επίζηερή  ηδξ 
ζημκ Κακαδά. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '50 
έπμκηαξ ηδκ ακάβηδ κα ζηακμπμζήζεζ πεθάηεξ 
πμο δεκ είπακ ηδκ μζημκμι ζηή άκεζδ  βζα ορ δθή 
ναπηζηή δδι ζμφνβδζε έκα ηαηάζηδι α ι ε έημζια 
εκδφι αηα. 

Ο πνμενπυι εκμξ απυ ι ζα βεκζά δζαζήις κ 
ζπεδζαζηχκ ημο Πανζζζμφ, Charles Creed 
επέζηνερ ε ζημ Λμκδίκμ απυ ηδ βαθθζηή 
πνςηεφμοζα  ι ε ημ λέζπαζι α ημο πμθέι μο ηαζ 
ι ε ημ πέναξ ημο πμθέι μο έθηζαλε ηδ δζηή ημο 
επζπείνδζδ . Ο Charles Creed, νάθηδξ ηδξ 
ηεθεζυηδηαξ, επζηεκηνχ εδηε ζηδκ πανάβςβ δ 
ημι ρ χκ, ι ε έκηεπκμ ηυρ ζι μ παθηχκ ηαζ 
ημζημοι ζχκ ηα υπμζα εζζήβαβακ έκα 
ζοβηνζηζηά ημθι δνυ πκεφι α ζημ ζοκηδνδηζηυ 
ηυζι μ ηδξ αββθζηήξ ι υδαξ. Οζ Victor Stiebel, 

Edward Molyneux, John Cavanagh ηαζ Digby Morton, ακ ηαζ υθμζ ζηακμί βζα ελςζ ηνεθείξ 
ηζκήζεζξ, ήηακ ηονίς ξ βκςζ ημί βζα ορ δθήξ πμζυηδηαξ, ι ε βμφζημ ηθαζ ζ ζηέξ δδι ζμονβίεξ. 

ηδκ Ιηαθία κέεξ δοκάι εζξ είπακ ακαδεπεεί. Μεηά ημκ πυθει μ ι ζα μι άδα ζπεδζαζηχκ,  
πμθθμί εη ηςκ μπμίςκ απυ ηδκ ανζζημηναηία, έβζκακ ζδιακ ηζημί ζημ κα θηζάπκμοκ ζηοθ, 
πναβιαημπμζχκηαξ πνμζ ςπζηέξ ει θακίζεζξ 
ι ε εκδφι αηα θαι πενχ κ πνςι άηςκ ηαζ 
ημθι δνχκ ζπεδίςκ ηα μπμία απέπκεακ έκακ 
γςδνυ, κεακζηυ αένα. Αοημί μζ ζπεδζαζηέξ 
μζ υπμζμζ δζαηνίεδηακ ζηδ ζπμν ηαζ ηδκ 
έκδοζδ δζαημπχκ απέηηδζακ ι εβάθδ 
δδι μζζυηδηα ηαζ πνμζέθ ηοζακ 
αι ενζηακμφξ αβμναζηέξ. Μζα απυ αοημφξ, 
δ Simonetta, άκμζλε ημ δζηυ ηδξ μίημ ι υδαξ 
ημ 1946 ηαζ έβζκε βκςζ ηή βζα ηζξ κεακζηέξ 
ηαζ ζζηάηεξ ζοθθμβέξ ηδξ (Δζηυκα 5.8). Η 
Simonetta πακηνεφηδηε ημ ζπεδζαζηή 
Alberto Fabiani, μ μπμίμξ εζδζηεουηακ ζηδ 
ναπηζηή ημο κέμο είδμοξ ηαζ ηδ δεηαεηία 
ημο '50 ζοκοπήνλακ ανι μκζηά ηαζ 
επαββεθι αηζηά πανμοζζάγμκηαξ ηζξ 
ζοθθμβέξ ημοξ λεπςν ζζηά. 

Η ι εβάθδ ελέθζλδ ηαζ ακαβκχν ζζδ ηςκ 
ζηαθχκ ζπεδζαζηχκ βζμνηάζηδηε ημ 1951 
ι ε ι ζα ι αγζηή επίδεζλδ πμο μνβακχεδ ηε 
απυ ημκ επζπεζνδι αηία ηδξ ι υδαξ Giovanni 
Battista Giorgini ζημ ζπ ίηζ ημο (Villa 
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Torregianni) ζηδ Φθςν εκηία. οιι εηείπακ δέηα απυ ημοξ ημνοθαίμοξ ζπεδζαζηέξ απυ ηδ 
Ρχι δ ηαζ ημ Μζθάκμ ι αγί ι ε ηέζζενζξ boutique. Ο Giorgini ηάθεζε αι ενζηακμφξ 
αβμναζηέξ ηαζ ημκ ηφπμ επμπήξ. Σμ πενζμδζηυ Life έπεζ ζημ ανπείμ ημο ημ βεβμκυξ 
ζδιεζχ κμκηαξ υηζ “ε  εθδήι ωζε ακθηζβήηεζε ηα πξωηεία ηνπ Παξηζηνύ”. Σέημζεξ 
πανμοζζάζεζξ ζοκκεπίζηδηακ ζε ελαι δκζαία αάζδ ηαζ ημ 1952-53 δ έδνα ημοξ 
ι εηαθένεδη ε ζημ Pitti Palace, ημπμεεηχκηαξ ηδκ Ιηαθία ζηαεενά ζ ηδκ παβηυζι ζα 
αζμιδπακία ηδξ ι υδαξ. Σμ 1951 μ 21πνμκμξ Roberto Capucci έηακε ημ κηει πμφημ ημο 
λεηζκχκηαξ κα πανάβεζ ζδιακ ηζηέξ ζοθθμβέξ, μζ μπμίεξ ι εηέηνεπακ ανπζηεηημκζηέξ ηαζ 
βεςι εηνζηέξ ζδέεξ ζε εκδφι αηα πμο ι πμνμφζακ κα θμνεεμφκ. Με ακηίεεηδ δζάεεζδ , μ 
καπμθζηάκμξ ανζζημηνάηδξ Emilio Pucci ηνάαδλε ηδκ πνμζμπή ι ε ζ πμν έκδοζδ ηαζ 
ζπεδίαζδ ηαεδιεν ζκχκ  εκδοι άηςκ ηα υπμζα έδζκακ έι θαζδ  ζημ ζ πήι α ηςκ αεθδηζηχκ 
ημνι ζχκ ηαζ ήηακ θηζαβιέκα  απυ ηα δζάζ δι α ι εηαλςηά  ημο οθάζι αηα ηοπςι έκα ι ε 
ζπήι αηα ζ ακ δίκεξ, ζε θαι πενά πνχι αηα. Έκα πακηεθυκζ ημο Pucci ζοκδοαζι έκμ ι ε έκα 
πμοηάι ζζμ απμηέθεζακ ημ απαναίηδημ ζφκμθμ βζα ημ δζεεκέξ smart set ηαηά ηδ δζάνηεζα 
ηςκ δζαημπχκ ημοξ. 

Δκχ ημ Πανίζ ζ επακαηηά ηδ εέζδ ημο ςξ  παβηυζι ζμξ δβέηδξ ζημ πχ νμ ηδξ ι υδαξ, δ 
Αιενζ ηή ηαοπζέηαζ βζα ημοξ πζμ απμηεθεζι αηζημφξ ηαηαζηεοαζηέξ εημίι ςκ εκδοι άηςκ. 
Αιενζ ηακζηέξ ι μκάδεξ παναβςβ ήξ, ι μκάδεξ ένεοκαξ ηαζ ακάπηολδξ ηαζ δζαδζηαζίεξ 
θζακζημφ ει πμνίμο, πμο είπακ δζαημπεί ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πμθέιμ ο, επέζηνερ ακ ςξ  
επζηενδείξ επζπεζνήζεζξ. Η ακάβηδ βζα πμζυηδηα πανά βζα πμζηζθία ελαζθ άθζζε υηζ δ 
αζμιδπακία ζηαεενμπμζήεδηε ηαζ εοδι ενμφζε. Καευθδ ηδ δζάνηεζα ημο ηέθμοξ ηδξ 
δεηαεηίαξ ημο '40 ηαζ ημο '50, μζ αι ενζηακζηέξ εηαζνίεξ ηαθςζ υνζγακ επζζηέπηεξ απυ 
εονςπα ίμοξ ζοκαδέθθμοξ ηαζ πζεακμφξ ακηαβςκζζηέξ πμο επζεοι μφζακ κα ι εθεηήζμοκ ηα 
πνμδβι έκα ζοζηήι αηά ημοξ. Η αζμιδπακία “επέηνεπε” ζημκ εαοηυ ηδξ κα είκαζ εθέβπεηαζ 
ελμκοπζζηζηά. Μζα θεπημιεν ήξ ακάθοζδ δδι μζζεφηδηε ημ 1947, ηαζ ημ 1956 ημ 
αι ενζηακζηυ οπμονβείμ ενβαζίαξ ζοκέηαλε ι ζα ακαθμνά ζ πεηζηά ι ε ηδκ παναβςβή  
βοκαζηείς κ θμνει άηςκ δ  μπμία πνμμνζγυηακ εζδζηά βζα εονςπα ίμοξ δζεοεοκηέξ παναβςβ ήξ. 

Πανυθμ πμο μ αι ενζηακζηυξ ηφπμξ ηαζ μζ αβμναζηέξ επέζηνερ ακ εκεμοζζαζι έκμζ ζημ 
Πανίζ ζ, δεκ αβκμμφζακ πθέμκ ηα δζηά ημοξ ηαθέκηα. Ακηζεέηςξ, μζ αι ενζηάκμζ ζ πεδζαζηέξ 
ανέεδηακ ζημ πνμζηήκζμ ηαζ μζ ακακεςηζηέξ πνμζεββίζεζξ ημοξ ζοκδοαζι έκεξ ι ε ηζξ 
ζηακυηδηέξ ημοξ ζηδκ παναβςβή , ελαζθ άθζζακ υηζ δ 7δ Λεςθ υνμξ ηδξ Νέαξ Τυνη δξ εα 
ζοκέπζγε κα απμηεθεί ι ζα ι εβάθδ δφκαι δ ζημ πχν μ ηδξ ι υδαξ. ε ι ζα ηέημζα απακή πχν α, 
υπς ξ μζ Η.Π.Α., δ απμηέκηνςζ δ ήηακ ακαπυθεοηηδ ηαζ “άκεδζακ” πμθθά ημπζηά ηέκηνα 
ι υδαξ. Σμ Νηάθαξ, δ Φθυνζδα ηαζ δ Καθζθυνκζα (ηονίς ξ ημ Λμξ Άκηγεθεξ) εζδζηεφηδηακ 
ζε εκδφι αηα παναθίαξ ηαζ ζπμν εκχ ημ ζηάβμ ηαζ δ Νέα Τυνη δ πανήβαβακ ι εβάθδ 
πμζηζθία εκδοι άηςκ. Οζ ηαηάθμβμζ βζα ηαποδνμι ζηέξ παναββεθίεξ δζαθήι ζγακ ηαθήξ 
πμζυηδηαξ έημζια εκδφι αηα. Οθυηθδνμ ημ ει πυνζμ εκδι ενςκυηα κ βζα ηα κέα ηδξ ι υδαξ 
παβημζι ίς ξ, ζε ηαεδιεν ζκή αάζδ απυ έκα έκηοπμ ι ε επζννμή, ηςκ εηδυζεςκ Fairchild, 
μκμιαγυι εκμ “Γπλαηθείν Καζε κεξηλό Νηύζηκν”. Αιενζ ηακμί ζπεδζαζηέξ, πάνδ ζηδκ εζδζηή 
ηαηακυδζή  ημοξ βζα ημκ ηνυπμ γςήξ  ηαζ ηζξ απαζηήζεζξ ηδξ αβμνάξ ημοξ, ζοκεζδδηά 
ακηζζηέημκηακ ζ ηδκ έθλδ ημο Πανζζζμφ, ηαζ πανυθμ πμο ηα πενζμδζηά βζα ηδ ι υδα 
ζοκέπζγακ κα ακαθένμκηαζ ζηζξ ζοθθμβέξ ηδξ βαθθζηήξ πνςηεφμοζαξ ηαζ κα 
θς ημβναθίγμοκ ηα ηαθφηενα πανζγζάκζηα ακηίβναθα οπήνπε πανάθθδθα ι ζα ηάζδ  
ελζζμννυπδζδξ ι ε εηηεκή ηάθορ δ ηαζ ηδξ εβπχν ζαξ παναβςβ ήξ ι υδαξ. 
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ημοξ ηφηθμοξ ηδξ ορ δθήξ ι υδαξ, ζπεδζαζηέξ πμο ηαεζενχ εδηακ είηε πνζκ ηδ δεηαεηία ημο 
'40 ή ανβυηενα ζοκέπζζακ κα ζηακμπμζμφκ ημοξ πθμφζζμοξ πεθάηεξ ημοξ. Πνχημζ ι έζα  ζε  
αοημφξ ήηακ μζ Norman Norell, Mainbocher, Hattie Carnegie ηαζ Pauline Trigere ζηδ Νέα 
Τυνη δ ηαζ παθαζυηενμζ ζπεδζαζηέξ εκδοι άηςκ βζα ημ Υυθθοβμοκη υπςξ  μζ Andrian, 
Howard Greer ηαζ δ Irene ζηδκ Καθζθυνκζα. Ο “αλππόηαθηνο” Charles James, πμο 
επέζηνερ ε ζηδ Νέα Τυνη δ ημ 1939, ζοκέπζγε κα επεκδφεζ, κα επακαπνμζεββίγεζ 
δδι ζμονβίεξ ημο ηαζ κα πανάβεζ αζοκήεζζηα 
εκδφι αηα απυ πμθοηεθή οθζηά βζα έκα 
αθμζ ζς ι έκμ πεθαημθυβζμ, πμο πενζεθάι αακε 
ηζξ Mrs. Randolph Hearst, Mrs. William S. 
Paley ηαζ Mrs. Cornelius Vanderilt Whitney. 
Αοηέξ μζ βοκαίηεξ ακέπμκηακ ηδκ εηηεκηνζηή 
ζο ι πενζθμνά ημο James επεζδή ήλενακ υηζ εα 
ημοξ πανείπε νμφπα βζα ηάεε πενίζηαζδ πμο 
εα ηζξ ηαεζζημφζακ ημ επίηεκηνμ. Οζ αναδζκέξ 
ημο δδι ζμονβίεξ δζενεοκμφζακ ακηζεέζεζξ 
ζημκ υβημ, ζοπκά ει πενζείπακ επζηίκδοκα 
ζηεκμφξ ημνζέδεξ πάκς απυ απυθοηα 
ζζμννμπδι έκεξ, μβηχδεζξ θμφζηεξ απυ αανζά 
ζαηέκ ααι ι έκα ι ε δζαοβή πνχι αηα. Σμ 
δναι αηζηυ αζ πνυι αονμ ζακ ηεηναθμαζηυ 
ηνζθφθθζ θυν ει ά ημο (Δζηυκα 5.9), ημ 1953, 
εες νήεδ ηε απυ ηάπμζμοξ ςξ  δ πζμ εεαια ηζηή 
ημο δδι ζμονβία. Ακ ηαζ ηα ηαεδιεν ζκά ημο νμφπα θηζάπκμκηακ ηαηελμπήκ απυ πναηηζηά 
ι άθθζκα ηαζ θακεθέκζα οθάζι αηα, έπαζγε ι ε αζοκήεζζηα ζπήι αηα, υπςξ  ημ παθηυ 
“Cocoon” (1949), ημ παθηυ “Gothic” (1954) ηαζ ημ πμθφ πνμπςν δι έκμ βζα ηδκ επμπή ημο 
ημζημφι ζ “Pagoda” (1955). Ο Charles James άκμζλε ι ζα αίεμοζα  βζα ημοξ πεθάηεξ ημο ζηδ 
θεςθ υνμ Μάκηζζμκ ημ 1945 ηαζ αζπμθήεδηε ι ε ηδ πμκδνζηή πχ θδζ δ ζηα ι έζα  ηδξ 
δεηαεηίαξ ημο '50, αθθά ήηακ έκαξ ηαηαζηνμθζηά ηαηυξ επζπεζνδι αηίαξ ηαζ ηεθζηά 
πνεμηυπδζε ημ 1958. Πανά ηδκ ααέααζδ ηανζένα ημο, εαοι άζηδηε απυ ημοξ ζοκαδέθθμοξ 
ημο. Ο Balenciaga ημκ πενζέβναρ ε ςξ  ημ ι μκαδζηυ ζπεδζαζηή πμο ι εηέηνερ ε ηδκ ορ δθή 
ναπηζηή απυ εθανι μζι έκδ ηέπκδ ζε ηαεανή ι μνθή ηέπκδξ. 

Οζ δμοθεζέξ ηςκ Claire McCardell ηαζ Norman Norell παναηηδνίγμοκ ηζξ δφμ ααζζηέξ 
ηάζεζξ ηδξ ι εηαπμθει ζηήξ πενζυδμο βζα ηδκ αι ενζηακζηή αζμιδπακία ι υδαξ. Η πνχηδ  ήηακ 
αι ζβχξ αι ενζηακζηή εκχ δ δεφηενδ ήηακ ζε  ανι μκία ι ε ηδκ πανζγζάκζηδ ι υδα. Η 
McCardell ήηακ αλζμζέααζηδ ηαεχ ξ ήηακ ι ζα ηαζκμηυι μξ ζπεδζάζηνζα. Σμ ζζπονυ ηδξ 
ζδιείμ  ήηακ θεζημονβζηά, ημι ρ ά ηαεδιεν ζκά νμφπα ηαζ ζπμν εκδφι αηα ηα υπμζα ήηακ 
πνμζζηά ηαζ άι εζα  δζαεέζζι α. Υνδζζι μπμζμφζε ηαπεζκά οθζηά, ηονίς ξ ααι αάηζ ηαζ ι αθθί 
γένζεσ ηαζ απέθεοβε κα πνδζζι μπμζεί δζαημζι ήζεζξ ηαζ δζαημζι δηζηά αλεζμοάν. Σα 
δοκαηά, δζαπνμκζηά ηδξ ζπέδζα είπακ πναηηζηά ζ πήι αηα. Σδ δεηαεηία ημο '50 επεηηάεδηε 
ζε εέι αηα πμο είπακ πανμοζζαζηεί ηδ δεηαεηία ημο '40, υπςξ  θμνέι αηα πςν ίξ ι έζδ ι ε 
πνμαζνεηζηέξ γχκεξ , ημι ι έκα ι πθμογάηζα ι ε ζ πμζκζά ζοκδοαζι έκα ι ε αενι μφδεξ, ηαζ, 
ι εζάηα πμοηάι ζζα ζε έκημκα έβπνςι α ι ε ζηνμββοθέξ θμφζηεξ. Η McCardell, ηδξ μπμίαξ δ 
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ηανζένα ηεθείς ζε ημ 1958 απυ ηανηίκμ, εθμδίαζε ηζξ αι ενζηακίδεξ ι ε ηδκ ζδακζηή εοέθζηηδ 
βηανκηανυι πα. 

Ακ ηαζ δ δμοθεία ημοξ αημθμφεδζε δζαθμνεηζηά ι μκμπάηζα, δ McCardell ηαζ μ Norell 
είπακ ηαζ μζ δομ ζπεδζάζεζ βζα ηδκ Hattie Carnegie. Η McCardell ηαζ μ Norell 
επζζηέπημκηακ ηζξ πανζγζάκζηεξ ημθελζυκ ι αγί ηαζ μ Norell έκζςζε μζηεζυηδηα ι ε ηδ 
βαθθζηή ορ δθή ναπηζηή. Έθοβε απυ ηδκ Carnegie ημ 1940 ηαζ ηδκ επμι έκδ πνυκζα 
ζοκενβάζηδηε ι ε ημκ ηαηαζηεοαζηή Anthony Traina. ε μθυηθδνδ ηδ δεηαεηία ημο '50 μ 
Norell πνμι ήεεοε πθμφζζεξ βοκαίηεξ, 
δδι ζμονβχκηαξ αηνζαά νμφπα πμο ηαθθζηεπκζηά 
ήηακ ακελάνηδηα ημο Πανζζζμφ αθθά ζηδ 
δδι ζμονβία ημοξ είπακ πνδζζι μπμζδεεί μζ ηεπκζηέξ 
ηαζ ημ βμφζημ ηδξ βαθθζηήξ ι υδαξ. Σμ 1952 μ Norell 
δήθςζ ε υηζ δεκ ημο άνεζε κα ζπεδζάγεζ ι ε οπεναμθή 
ηαζ πζζηυξ ζε αοηήκ ημο ηδ δήθςζ δ ηα ηαεδιεν ζκά 
ημο νμφπα παναηηδνίγμκηακ απυ παι δθέξ βναι ι έξ 
ι ε εθάπζζημ ζημθζζι υ. Δπέζηνερ ε ζηα αβαπδι έκα 
ημο, υπςξ  δζαηνζηζηά θμνέι αηα απυ ι άθθζκα γένζεσ, 
ημζημφι ζα ηαθμναι ι έκα ηαζ ηδκ εζδζηυηδηα ημο “ηα 
κηθξά παλωθόξηα” (ζζη παναθθαβέξ ηδξ ηαπεζκήξ 
παηαημφηαξ). Πνμηζιμφζε ηδκ απθυηδηα, απένζηημοξ 
βζαηάδεξ ή αζηυθζζημοξ, ζηνμββοθέξ βναι ι έξ 
θαζι μφ, επίπεδεξ βυαεξ, νίβεξ ηανυ ηαζ πμοά ακηί 
επζδεζηηζηά θθμνάθ ζπέδζα. Γζα ημ ηαθμηαίνζ ήηακ 
θάηνδξ ηςκ καοηζηχκ θμνει άηςκ ζε ηαεανυ ι πθε 
ηαζ θεοηυ. Πανυθα αοηά ζπεδίαγε οπέν-νμι ακηζηά αναδζκά θμνέι αηα βζα κα ζηακμπμζεί ηζξ 
απαζηήζεζξ ηςκ πεθαηχκ ημο, ηαζ έκα απυ ηα ηαθφηενά ημο ήηακ ημ βκςζ ηυ θυν ει α 
“γνξγόλα”, ι ε εήηεξ ζημθζζι έκεξ ι ε πμφθζεξ πμο ααζίγμκηακ ζηδκ ηεπκζηή ηςκ θεπζχκ ημο 
ρ ανζμφ. Γζα κα ηαζνζάλεζ ηα αοζηδνά ημο ζπέδζα πνδζζι μπμζμφζε ι μκηέθα ι ε ζηληόλ (είδμξ 
ηυηζμο) ηαζ ι ε ει θάκζζδ ηαζ πενπάηδι α πνίι α ι παθανίκαξ. 

Καεχ ξ μ ηυζι μξ ηδξ βοκαίηαξ ήηακ απμννμθδι έκμξ ι ε ημκ ακηίηηοπμ πμο είπε ημ New 
Look ημο Dior, μζ άκδνεξ πμο είπακ απμζηναηεοηεί είηε βφνζγακ ζηζξ βηανκηανυι πεξ πμο 
είπακ πνζκ ημκ πυθει μ ή, ζηδκ Αββθία, θμνμφζακ ηζξ απςε δηζηέξ ζημθέξ ημοξ. H 
ηαηάζηαζδ αεθηζχεδηε ηαεχ ξ δ ακδνζηή αζμι δπακία εκδοι άηςκ ακηαπμηνίεδηε ζηδκ 
αθθαβή ηδξ μζημκμιζηήξ ηαηάζηαζδ ξ ηαζ ηδκ αολακμιέκδ  αβμναζηζηή δφκαι δ. ηδ 
Βνεηακία μζ ηαλζηέξ δζαηνίζ εζξ πανέι εζκακ άηαι πηεξ υπςξ  πάκηα. Πθμφζζμζ πεθάηεξ απυ 
ημ ελςηενζηυ επέζηνερ ακ ζημοξ νάθηεξ ημοξ ζημ Λμκδίκμ, ι ενζημί εη ηςκ μπμίςκ ήηακ μζ 
Gieves, Henry Poole ηαζ Anderson & Sheppard. Η πεπμίεδζδ  υηζ δεκ ήηακ αννεκςπ υ βζα 
ημοξ άκδνεξ κα αζπμθμφκηαζ ι ε ηδκ έκδοζδ ελαζθ άθζζε ηδκ επζαίςζ δ ημο ζοκηδνδηζημφ 
ακδνζημφ κηοζίι αημξ. Αοηυ έηεζκε κα βίκεζ ι μκυημκμ ηαζ ακζανυ ι ε, πενζμνζζι υ ζημ ι αφνμ 
βζα ημ ανάδο ηαζ ημ βηνζ, ημ ι πθε ηαζ ι αφνμ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δι έναξ, ακ ηαζ πζκεθζέξ 
ι μοκηχκ πνςι άηςκ ήηακ απμδεηηέξ ζε έκδοζδ ζ πμν ηαζ ακαρ οπήξ. Οζ πενζζζ υηενμζ 
άκδνεξ ι ε έκα αλζμζέααζημ ι ζζευ έδεζπκακ ηδκ ημζκςκζηή ημοξ εέζδ ηαζ αλζμπζζηία, 
ει ι έκμκηαξ ζημ αζθ αθέξ ηαζ ακαι εκυιεκμ ζηοθ. Η ενβαζία  ημοξ απαζημφζε έκα 
ηαθμναι ι έκμ ημζημφι ζ ι ε ηα ζοκήεδ αλεζμοάν, ηαζ επζπθέμκ έκα πακς θυν ζ (παθηυ) ηαζ 
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ηαπέθμ. Δπζπθέμκ, έκα απθυ ημζημφι ζ ελοπδνεημφζε ηζξ δι ζ-επίζδιε ξ πενζζηάζεζξ. Η 
αββθζηή εθδι ενίδα “The Tailor and Cutte” ηαηέβναρ ε ηζξ εαδμι αδζαίεξ ελεθίλεζξ ηαζ 
επενπυι εκεξ ηάζεζξ πμο είπακ εκημπζζηεί ηαζ ι έπνζ ηα ηέθδ ηςκ δεηαεηζχκ '50 ηαζ '60 
έζηεθκε ημκ „πενζπθακχ ι εκμ‟ θς ημβνάθμ ηδξ κα αζπιαθςηί γεζ ημοξ ηαθμκηοι έκμοξ ηαζ 
ημοξ υπζ ηυζμ ηαθμκηοι έκμοξ άββθμοξ ηυζμ ζηδκ ενβαζία υζμ ηαζ ζηδ δζαζηεδαζή ημοξ. Η 
ζο ι ααηζηή ακδνζηή έκδοζδ επέηνεπε ι υκμ ι ζηνέξ αθθαβέξ ζε θεπημιέν εζεξ υπςξ  θανδζά 
ηαζ ι αηνφηενα πέηα ηαζ εθαθν χξ  θμλέξ ηζέπεξ ηα μπμία έβζκακ ζδιακ ηζηά παναηηδνζζηζηά 
βζα ακηζβναθή.  

Αιέζ ςξ  ι εηά ημκ πυθει μ, ι ζα μι άδα ημι ρχκ 
ανβυζπμθςκ ακδνχκ (ιενζημί απυ αοημφξ ήηακ 
πνχδκ αλζς ι αημφπμζ θν μονμί) άνπζζακ κα θμν μφκ 
νμφπα ζε ζηοθ Edwardian. Ακ ηαζ αοηή δ ηάζ δ 
είπε ημι ρ μφξ ηυκμοξ, επζδμηζι άζηδηε απυ ημ 
ηαηεζηδι έκμ επεζδή έι μζαγε ορ δθήξ ηάλδξ ηαζ 
ήηακ ηθαζζζηά ηαζ ηοπζηά ανεηακζηή. Σμ λέν-
Edwardian ι νπθ απμηεθμφκηακ απυ ι αηνφ, ι ε 
ηθίζδ ι μκυπεημ ζ αηάηζ ι ε θανδ είξ χι μοξ ηαζ ι ζα 
ζεζνά ημοι πζά, ζηεκυ πακηεθυκζ (ζοπκά πςν ίξ 
νεαέν), έκα πενίηεπκμ βζθέημ ηαζ έκα θεπηυ ζε 
ζηοθ Chesterfield παθηυ ι ε αεθμφδζκμ βζαηά. Σμ 
κηφζζι μ ζο ι πθδνςκυηα κ ι ε έκα ηαπέθμ βκςζηυ  
ςξ  bowler, ι ζα μι πνέθα ή έκα ι παζημφκζ ι ε 
αζδιέκζα  ημνοθή ηαζ ι ε έκα γεοβάνζ απυ 
ηαθμβοαθζζι έκα (Δζηυκα 5.11) παπμφηζζα.  

Έκα ηυζμ ελαζνεηζηά εηθεπηοζι έκμ ζηοθ, πμο ααζίγεηαζ (υπςξ  ηαζ ημ New Look ημο Dior) 
ζε ζζημνζηά εκδφι αηα, ζο ι αυθζγε ι ζα απυθοηδ ακηίεεζδ ι ε ημ πνζκ απυ ημκ πυθει μ 
αι ενζηακζηυ ακδνζηυ κηφζζι μ. Σμ 1948 μ μνβακζζι υξ “American’s Custom Tailor’s” έεεζ ε 
ςξ  ζηυπμ κα ηενδίζεζ ηζξ δζεεκείξ αβμνέξ ηαζ κα πνμζεθηφζεζ ζηακμφξ εονςπα ίμοξ νάθηεξ 
ζηα ενβαζηήνζά ημο, ι ζα πνμζπ άεεζα πμο οπμζηδνζγυηακ απυ ι ζα ηαθά μνβακςι έκδ 
δζαθδι ζζηζηή εηζηναηεία πμο πενζεθάι αακε επζδείλεζξ ακδνζηχκ νμφπςκ ι ε πανάθθδθδ 
ηάθορ δ απυ ηα ι έζα  εκδι ένςζ δξ. Καηά ηαζνμφξ, ημ αββθζηυ ει πυνζμ απμηάθορ ε ι ζα 
θεζδςθή ζο ι πενζθμνά πνμξ ημ αι ενζηακζηυ θμοη (πενζβναθυι εκδ απυ ημ ακδνζηυ 
πενζμδζηυ Esquire ςξ  ημ Bold Dominant Male Look). Η ανεηακζηή ρ οπμζφκεεζδ  ημ ανήηε 
δφζημθμ κα ζο ι αζααζηεί ι ε ημκ οπεναμθζηά ζίβμονμ ηνυπμ ι ε ημκ υπμζμ μζ αι ενζηάκμζ 
πνμςε μφζακ ηα πνμσυκηα ημοξ, ηαζ πανυθμ πμο ηα ημι ι άηζα ηδξ ακδνζηήξ έκδοζδξ ήηακ ηα 
ίδζα ζηδκ Αιενζ ηή ηαζ ηδκ Δονχπδ , μζ εεκζηέξ ενι δκείεξ ηαζ ηα ι εβέεδ ήηακ πμθφ 
δζαθμνεηζηά. Σα αι ενζηακζηά ζ αηάηζα είπακ έκα ζηεκυπςν μ, παθανυ ηυρ ζι μ ι ε θανδζά 
πέηα ηαζ ηα πακηεθυκζα ήηακ θανδζά. Οζ αι ενζηάκμζ ζοκήεζγακ κα θμνμφκ ηα νμφπα ημοξ 
ι ε ι ζα εβηάνδζα ηυθι δ, πμο ήηακ λέκδ βζα ημοξ εονςπα ίμοξ. Η νεπμφι πθζηα ζημ Λμκδίκμ 
ζοκήες ξ θμνζυηακ ι ε ημ βφνς ημο ηαπέθμο ίζζμ ή βενιέκμ πνμξ ηα ηάης εκχ ζηδ Νέα 
Τυνη δ ζοπκά ήηακ ζδη ς ι έκμ πνμξ ηα πάκς ι ε έκακ ακέιεθ μ ηνυπμ. Οζ αι ενζηακμί πνχδκ 
ζηναηζςηζημί ήεεθακ κα δζαηδνήζμο κ ηα ηαθφηενα ζημζπεία απυ ηζξ άκεηεξ ηαζ θεζημονβζηέξ 
ζημθέξ ημοξ, ηα μπμία δ αζμιδπακία πνυεο ι α ι εηέθναζε ζε άκεηα πακηεθυκζα ηαζ 
πμοθυαεν. 

Δικόνα 5.11  Νέν-Edwardian ινπθ  
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Η ι εηά ημκ πυθει μ ακααίς ζδ ηδξ παναβςβήξ ακδνζηχκ  εκδοι άηςκ ζηδ Γαθθία ηαζ ηδκ 
Ιηαθία ανπζηά ει πκεφζηδηε απυ ηδκ αββθζηή ναπηζηή ηαζ ημ αι ενζηακζηυ ζ ηοθ, αθθά ςξ  ηα 
ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο '40 είπακ 
ακαδεπεεί βναι ι έξ πμο είπακ ζπεδζαζηεί 
εζδζηά βζα κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ ακάβηεξ 
ηςκ ημπζηχκ αβμνχκ. Η Ιηαθία είπε 
πανάδμζδ ημπζηήξ ναπηζηήξ, ι ε θίνι εξ 
πμο ήηακ πνχηεξ ζημ πχν μ πμο 
ανίζημκηακ ζηδ Ρχι δ, ζηδ Νάπμθδ ηαζ 
ζημ Μζθάκμ. Σα εθαθν ζά ζηαθζηά 
ημζημφι ζα ηαζ ηα ηνζχκ ηεηάνηςκ 
ημζημφι ζα βζα ι δπακέξ ηαζ αοημηίκδηα 
έβζκακ δβέηεξ ηδξ αβμνάξ ζηα ι έζα  ηδξ 
δεηαεηίαξ ημο '50 ηαζ άνπζζακ ζφκημι α  
κα πς θμφκηαζ ζηδκ Αι ενζηή ηαζ ηδ 
Βνεηακία ςξ  avant-garde επξωπαϊθό 
ζηοθ. Καεχ ξ δ επζηναημφζα ι υδα 
άκεζγε, μι άδεξ κέςκ ακενχπςκ πμο 
είπακ ημζκέξ ζδεμθμβίεξ ηαζ πάεδ (απυ 
ι μοζζηή ςξ  ι μημζοηθέηεξ) ακέπηολακ ακμνευδμλα δζηά ημοξ ζηοθ. Η εζηυκα πμζηίθεζ ζε 
Δονχπδ  ηαζ Αιενζ ηή. Τπάνπεζ ι ζα ζοβηεηνζι έκδ εζνς κεία ζημ βεβμκυξ υηζ πανυθμ πμο μζ 
επακαζ ηαηζηέξ ζο ι πενζθμνέξ ήηακ ζοκεζδδηά εκακηίμκ ηδξ ι υδαξ μζ μι άδεξ αοηέξ 
ακέπηολακ δζαηνζηέξ ηαοηυηδηεξ, απμηέθεζακ ζδ ι ακηζηά ζηοθ ηδξ επμπήξ ηαζ ζηα επυι εκα 
πνυκζα ακαηνμθμδυηδζακ ηδκ ορ δθή ι υδα. Γοζανεζηδιέκμζ κέμζ απέααθακ ηδκ 
πεζεανπδι έκδ ηαεανζυηδηα ηαζ ημκ ημι θμν ι ζζι υ ηδξ βεκζάξ ηςκ βμκζχκ ημοξ ηαζ 
ηαθθζένβδζακ ι ζα απενζπμίδηδ ει θάκζζδ. Οζ αι ενζηακμί ανζζηενμί αημθμοεχ κηαξ ημκ Jack 
Kerouac, θμνμφζακ ηγδκ πακηεθυκζα ηαζ θανδζά ζαηάηζα ηδξ αενμπμνίαξ. ηα ι παν ημο 
Πανζζζμφ, κέμζ άκηνεξ ηαζ βοκαίηεξ ει πκεφζηδηακ απυ ημκ οπανλζζι υ δείπκμκηαξ ηδκ 
ζμαανυηδηα ημοξ θμνχ κηαξ ι αφνα. Οζ βοκαίηεξ θμνμφζακ θανδζέξ γαηέηεξ πάκς απυ 
θμφζηεξ ή ζηεκά πακηεθυκζα, εκχ μζ άκηνεξ θμνμφζακ πμοθυαεν ηαζ ημηθέ πακηεθυκζα. 
ηδ Βνεηακία ημ θαζκυι εκμ ημο Beatnik ηδξ δεηαεηίαξ ημο '50 ακαι ίπεδηε ι ε ημ 
αι ενζηάκζημ Beat ηαζ ι ε ημ ανζζηενυ οπανλζζηζηυ θμοη. Οζ κέεξ Beatnik οζμεέηδζακ 
πνυπεζνα πμοθυαεν ηαζ ζηζζι έκα ημθθδηά ηγδκ “ζοκδοαζι έκα” ι ε βμαάηζα ι παθέημο, 
ζακδάθζα ή βοι κά πυδζα. ηδ Βνεηακία, ημ λέν-Edwardian ι νπθ, πμο παθζυηενα ήηακ 
πενζμνζζι έκμ ζε ι ζα εθίη πνδζζι μπμζήεδηε ζηδκ παναβςβ ή εημίις κ εκδοι άηςκ (1951) ηαζ 
έκα πνυκμ ανβυηενα έηακε ηδκ ει θάκζζή ημο ζημ Λμκδίκμ υπμο κεανά αβυνζα βκςζ ηά ςξ  
Σeddy Βoys ή Teds ημ ακαπανήβαβακ πνμζε έημκηαξ επζπθέμκ ζημζπεία. Σα αζηναθηενά 
παπμφηζζα ηςκ λέν-Edwardian έδςζα κ ηδ εέζδ ημοξ ζε  παπμφηζζα ι ε ηνεπ ζυθ α ηαζ ημ 
ημφνει α έβζκε ζδζαίηενμ ι ε Brylcreem ηαζ ι εβάθδ αθέθεζα. Μέπνζ ηα ι έζα  ηδξ δεηαεηίαξ 
ημο '50 ι ζα αηυι α οπμημοθημφνα είπε ένεεζ ζηδκ επζθάκεζα ζηδκ Αββθία. Με μδδβυ ηδκ 
ηαζκία ημο 1954 “The Wild One” ι ε πνςηα βςκζζ ηή ημκ Μάνθμκ Μπνάκημ (Δζηυκα 5.12), 
λεηίκδζακ κα δδι ζμονβμφκηαζ μι άδεξ ι δπακυαζςκ. Σα ι έθδ ημοξ βκςζ ηά ςξ  Ton-Up Boys 
έηακακ ημ ι αφνμ δενι άηζκμ ζαηάηζ ημο Μπνάκημ ηεκηνζηυ ζημζπείμ ημο θμοη ημοξ. Αοηή δ 
ι εζμκμηζηή οπμημοθημφνα πανυθμ πμο πνμηάθεζε  ηδ ι υδα, πανέι εζκε πενζεςν ζαηή ηαζ δεκ 
ήηακ πμηέ ανηεηά δοκαηή βζα κα ακαηνέρεζ ηδκ πμνεία ηδξ. 

Δικόνα 5.12  Μάξινλ  Μπξάλην, “The Wild One” 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1957-1967 

Έςξ  ημ 1957 δ Δονχπδ  είπε ακαηάι ρ εζ απυ ηζξ εθθείρ εζξ ηαζ ηζξ ζηενήζεζξ ηςκ 
ι εηαπμθει ζηχκ πνυκςκ.  Δπίζδξ ηαζ ζ ηζξ δφμ πθεονέξ ημο Αηθακηζημφ μζ ζηαηζζηζηέξ 
ένεοκεξ ηαηέβναθακ αφλδζδ ζηδκ αβμνά ηονίς ξ ζημοξ εθήαμοξ, μζ μπμίμζ είπακ εηείκδ ηδκ 
επμπή έκα ανηεηά ι εβάθμ εζζυδδια πνμξ ηαηακάθςζ δ, ι ζα ελέθζλδ πμο είπε δναι αηζηέξ 
επζπηχζεζξ ζηδ αζμιδπακία ηδξ ι υδαξ ηαζ ζημ ίδζμ ημ ι άνηεηζκβη. Αοηή δ αολακυιεκδ  
εοδι ενία ήηακ πμο μδήβδζε ζηδκ ει θάκζζδ ηςκ πνμσυκηςκ ι ζαξ πνήζδ ξ ζηδκ 
ηαηακαθςηζηή ημζκςκία ημο 1960. Δκδφι αηα πμο θμνζυκηακ βζα πμθφ ι ζηνυ πνμκζηυ 
δζάζηδι α ήηακ δ ι ακία ηδξ επμπήξ πμο έβζκε ηακυκαξ. Σα νμφπα πεηάβμκηακ πμθφ πνζκ 
θε ανμφκ ηαζ δ πθέμκ επζεοι δηή εζηυκα ήηακ δ πζμ κεακζηή. Φένκμκηαξ έηζζ ηζξ Ηκς ι έκεξ 
Πμθζηείεξ έκα αήια πζμ ημκηά ζηδκ ηυηε Δονχπ δ ι ε ηζξ ζοκεπείξ οπεναηθακηζηέξ πηήζεζξ 
κα δδι ζμονβμφκ ημ βκςζ ηυ “jet set” πμο αμήεδζε ηαζ ζηδκ ηαπεία δζάδμζδ  ηςκ ηάζες κ ηδξ 
ι υδαξ.  

ηα ι έζα  πενίπμο ηδξ δεηαεηίαξ ημο ελήκηα μ δζεεκήξ νοει υξ ηδξ ι υδαξ είπε ηαεζενς εεί 
υπζ ι υκμ απυ ημοξ Πανζγζάκμοξ νάθηεξ αθθά ηαζ απυ ι ζα μι άδα ηαθακημφπςκ ζπεδζαζηχκ  
ημο Λμκδίκμο. Η πζμ ζδι ακηζηή πθεονά αοηήξ ηδξ αθθαβήξ ήηακ δ πνς ημπμνία ηδξ ι υδαξ δ 
μπμία επζηεκηνςκυηα κ πθέμκ ζημοξ ι έζμοξ κέμοξ ακενχπμοξ , βοκαίηεξ ηαζ άκδνεξ ζημ 
δνυι μ, πανά ζ ημοξ θίβμοξ ηαζ εφπμνμοξ. Η απεζθή πνμξ ηδκ ορ δθή ημζκςκία ημο Πανζζζμφ 
απμζηνάθδ ηε ι υκμ ελαζηίαξ ηδξ ηαπείαξ αφλδζδξ ημο εημίιμο εκδφι αημξ ηαζ ηδξ 
θμοημονζζηζηήξ ηαζκμημι ίαξ απυ ζπεδζαζηέξ υπςξ  μ Pierre Gardin, μ Andre Courreges, μ 
Emmanuel Ungaro ηαζ απυ ηα εηηεκηνζηά ζπέδζα ημο Yves Saint Laurent. 

Σμ έκδοι α πμο ζο ι αμθίγεζ ηδ δεηαεηία ημο 1960 είκαζ δ θμφζηα πμο ημ ι ήημξ ηδξ θηάκεζ 
έςξ  ημ βμθυ ημ μπμίμ εα πανέι εκε πνμζς νζκά, ι αγί ι ε ημ ημνζηζίζηζημ φθμξ, ηα 
βεςι εηνζηά πηεκίζι αηα ηαζ ηα πμθφ εθανι μζηά εθαζηζηά πμοθυαεν, ι έπνζ κα επέθεμοκ 
δζαθμνεηζηέξ ζηοθζζηζηέξ αθθαβέξ πενίπμο ημ 1967. ηδκ πναβιαηζηυηδηα υι ςξ  δ ημκηή 
θμφζηα δεκ είπε ηαεζενς εεί πθήνςξ  έςξ  ημ 1965.  

Απυ ημ 1957 έςξ  ηζξ ανπέξ ημο 1960 ημ ηφνζμ νεφι α πμο ηονζανπμφζε ηαζ ζηδ ι υδα ήηακ 
ημ ημι ρ υ κηφζζι μ ηαζ δ ζο ι ααηζηή ει θάκζζδ εκυξ χν ζι μο άκδνα ηαζ ι ζαξ χν ζι δξ 
βοκαίηαξ. Καηά ηδ δζάνηεζα εηείκδξ ηδξ πενζυδμο, πανυθμ πμο ι ζα ακηζθασηή πνυηθδζ δ 
είπε ήδδ δδι ζμονβδεεί ζηδκ άθθδ πθεονά ηδξ Μάβπδξ, ημ Πανίζ ζ ζοκέπζζε κα παναι έκεζ ημ 
ηέκηνμ ηδξ ι υδαξ ηαζ ηαεζενς ι έκμζ μίημζ ημο Πανζζζμφ υπςξ  Nina Ricci, Gres ηαζ Patou 
ζοκέπζζακ κα πνμζθ ένμοκ ζημοξ πεθάηεξ ημοξ άνζζηα ναι ι έκα εκδφι αηα ηα μπμία 
δζαηδνμφζακ ηαζ ηα ζηάκηαν ζε ορ δθυ επίπεδμ ηαεχ ξ ηαζ ηδκ αλζμπνέπεζα ηςκ 
ι εβαθφηενςκ ζπεδζαζ ηχκ ι υδαξ απμθεφβμκηαξ μπμζεζδήπμηε επακαζηαηζηέξ ζηοθζζηζηέξ 
ηάζεζξ. ηαδζαηά ςζ ηυζμ δ αζμιδπακία ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ μδδβήεδηε ζε παναηι ή θυβς  
ημο ορ δθμφ ηυζημοξ ενβαζίαξ ημ μπμίμ υθμ ηαζ αολακυηακ ηαζ έηζζ μ ανζει υξ ηςκ 
πθμοζίς κ πεθαηχκ ι ίηνοκε. Με ζημπυ κα επζαζχζμοκ μζ μίημζ ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ 
άνπζζακ κα επεηηείκμοκ πανάθθδθα ηυζμ ηδ δναζηδνζυηδηα ημο εημίιμο εκδφι αημξ υζμ 
ηαζ ηζξ επζηενδείξ επζπεζνήζεζξ ζημ πχν μ ηςκ ανςι άηςκ ηαζ ημο ι αηζβζάγ. 
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Ο Christian Dior είπε ηυηε επαζκεεεί βζα ηδκ ελαζθ άθζζδ ημο ι έθθμκημξ ηδξ ι υδαξ ημο 
Πανζζζμφ ι ε ηδ ζοθθμβή πμο πανμοζίαζε ημ 1947, ηαζ βζα ημκ εμνηαζι υ αοηχκ ηςκ 
ζδιακ ηζηχκ δέηα πνυκς κ ζηδκ ημνοθή ει θακίζηδηε ζημ ελχθ οθθμ ημο Time Magazine ημ 
Μάνηζμ ημο 1957. Δθηά ι ήκεξ ανβυηενα απεαίς ζε λαθκζηά ζηδκ δθζηία ηςκ 52 πνυκςκ 
αθήκμκηαξ πίζς  ημο ηδκ ηθδνμκμι ία εκυξ απυ ημοξ πζμ δζάζδιμο ξ μίημοξ ημο ηυζι μο ι ε 
ι εβάθδ ελαβςβζηή δναζ ηδνζυηδηα ηαζ ι ε εηήζζμ ηγίνμ μ μπμίμξ έθηακε ηζξ £5,000,000. Ο 
εζημζζεκυξ πνμκχκ, αμδευξ ημο Dior, o Τves Saint Laurent δζμνίζηδηε ςξ  ηαθθζηεπκζηυξ 

Δικόνα 6.1  Nina Ricci, (1960) 
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δζεοεοκηήξ ηαζ μδήβδζε  βζα πενίπμο ηνία πνυκζα ημκ μίημ ζε έκα πζμ κεακζηυ ζηοθ. Σμ 
ηαθέκημ ημο ήηακ πνμθακέξ ζηζξ ηεθεοηαίεξ ζοθθμβέξ ι υδαξ ημο Dior, ζδζαίηενα ζε εηείκδ 
ι ε ημκ ηίηθμ Spindle Line (1957) δ μπμία παναηηδνζγυηακ απυ ζηεκά αθθά υπζ ι εζάηα 
εκδφι αηα. Ωζηυζμ ηαζ ηάπμζμζ άθθμζ ζπεδζαζηέξ υπςξ  μ Balenciaga, δμφθεοακ εηείκδ ηδκ 
επμπή ζηζξ ίδζεξ βναι ι έξ, ηεθεζμπμζχκηαξ ημ θεπημηαι ςι έκμ πςν ίξ ι έζδ θυν ει α πμο 
εζζπχνδζε ζηαδζαηά ηαζ ζηδ ι αγζηή αβμνά ι ε ημ ρ εοδχκο ι μ ν ζάθνο ηαζ απέδεζλε ημ πυζμ 
θάεμξ είπακ μζ δδι μζζμβνάθμζ μζ μπμίμζ δεκ είπακ πμηέ εκεμοζζαζηεί απυ ηζξ πμκδνμεζδείξ 
πεζνμπμίδηεξ εηδμπέξ ημο ζε παηνυκ. 

Η πνχηδ  πνμζς πζηή ζο θθμβή ημο Yves Saint Laurent βζα ημκ μίημ Dior είπε ημκ ηίηθμ 
“Trapeze” ηαζ παναηηδνζγυηακ απυ ι δ δζαημζι δι έκεξ ζζθμοέηεξ ι ε ζπήι α ζθ δκμεζδέξ. 
Σμκ επυι εκμ πνυκμ πεζναιαηίζηδηε ι ε ι ακζηανμεζδή ζπήι αηα πνμηαθχκ ηαξ πανάπμκα βζα 
ηα θακηαπηενά θμνέι αηα ηαζ ενήκμ βζα ηδκ απχ θεζα ηδξ πμθφηζιδξ αμήεεζαξ ημο Dior. Η 
ηεθεοηαία ημο ζοθθμβή βζα ημκ Dior, ημ 1960, ι ε ημκ ηίηθμ “Beat” ζηδκ μπμία πανμοζίαζε  
νμφπα ι μημζοηθεηζζηχκ ι ε δζάθμνεξ θεπημιέν εζεξ ζε βάκηζα απυ δένι α απυ ηνμηυ αζγυκ 
ηαζ άθθα αηνζαά ι άθθζκα βζα ηδκ αβμνά 
ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ, επίζδξ αι θζζαδ -
ηήεδηε έκημκα. Σμ πεθαημθυβζμ ημο Dior 
δεκ ήηακ έημζιμ βζα ι ζα ηυζμ νζγμζπαζηζηή 
αθθαβή. Γζα ημ δζάζηδι α πμο μ Yves Saint 
Laurent οπδνεημφζε ηδ ζηναηζςηζηή ημο 
εδηεία ακηζηαηαζηάεδηε ζημκ μίημ Dior 
απυ ημκ Marc Bohan. 

Σμ 1961 ι ε ημκ πνμζς πζηυ ημο ζοκενβάηδ 
Pierre Bergé o Saint Laurent ίδνοζε ημ 
δζηυ ημο μίημ ι υδαξ πανμοζζάγμκηαξ έηζζ 
ηαζ ηδκ πνχηδ ημο ακελάνηδηδ ζοθθμβή 
ημο, ημ 1962. Καευθδ ηδ δεηαεηία ημο 
1960, πανυθμ πμο απέθοβε ηδ ι ει μκμιέκδ 
ζφβπνμκδ πμνεία πμο είπακ αημθμοεήζεζ μ 
Courreges ηαζ μ Ungaro, ηα δζηά ημο 
ζπέδζα ήηακ πάκημηε πμζηίθα ηαζ 
πνμηαθμφζακ εκεμοζζαζι υ. Γακείζηδηε 
πμθθά ηθαζζζηά ζημζπεία απυ εκδφι αηα 
πμο θμνζμφκηαζ ζηδκ ενβαζία ηαζ ζε 
εζδζηέξ πενζζηάζεζξ ζημ νεπενηυνζμ ημο ηα 
μπμία ηαζ έβζκακ ηα ηθαζζζηά ημο YSL. 
Ακάι εζα  ζημ 1962 ηαζ ζημ 1968 ακααίς ζε εκδφι αηα υπςξ  ημ παθηυ “pea jacket”, ηδκ 
ηαπανκηίκα, ημ ζα ηάηζ ημο Μηθξνύ Λόξδνπ Fauntleroy ηαζ ηδκ εκδοι αζία  βζα ζαθάνζ. Πζμ 
επζηοπδι έκα ημ 1966 ει πκεφζηδηε απυ ημ επίζδιμ ακδνζηυ αναδζκυ κηφζζι μ ηαζ 
δδι ζμφνβδζε ηζξ δζηέξ ημο παναθθαβέξ ζημ ζι υηζκ μζ μπμίεξ ζοκέπζγακ κα ηάκμοκ ηδκ 
ει θάκζζδ ημοξ ηάεε πνυκμ ζηζξ ι εηέπεζηα ημθελζυκ ημο. Σμ 1965 μζ πίκαηεξ ημο Mondrian 
ημκ εκέπκεοζακ κα δδι ζμονβήζεζ ηζξ έκημκεξ ι εηαλςηέξ θεπημιέν εζεξ πμο είκαζ ηχνα  
ακάι εζα  ζηα πνυηοπα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 (Δζηυκα 6.3). Σα θμνέι αηα αοηά ημο 
Mondrian αι έζς ξ ακηζβνάθδζα κ ζε θε δκέξ απμι ζι ήζεζξ απυ ηεπκδηά οθάζι αηα υπςξ  ήηακ 

Δικόνα 6.2  Jean Patou, (1964) 
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ημο Saint Laurent ηα ημθι δνά “Op Art” θμνέι αηα ημ 1966-1967. Με ημ κα θακζάνεζ ηδκ 
πνχηδ ημο ι πμοηίη εημίι μο εκδφι αημξ ημ 1966, μ ζπεδζαζηήξ ακαβκχν ζγε ηδκ επζηαηηζηή 
μζημκμιζηή ακάβηδ κα δδι ζμονβήζεζ θζβυηενμ αηνζαά εκδφι αηα ηα μπμία εα απεοεφκμκηακ 
ηαζ ζε έκα πζμ εονφ πεθαημθυβζμ. 

 

Όπςξ  μ Saint Laurent έηζζ ηαζ μ Hubert Givenchy ήηακ ζηδκ ηαθφηενδ ημο επμπή 
ζπεδζάγμκηαξ βζα κεανέξ ηαζ ημι ρ έξ βοκαίηεξ ηαζ ςξ  ηα ηέθδ ημο 1950 είπε ζηαεενά 
εδναζςεεί ζηζξ ακχηενεξ ηάλεζξ ηδξ ι υδαξ ημο Πανζζζμφ. Ήηακ εενι υξ οπμζηδνζηηήξ ηαζ 
ζηδ ζοκέπεζα θίθμξ ημο Balenciaga μ μπμίμξ οπέθενε απυ ηδκ ι εβαθφηενδ ημο 
απμβμήηεοζδ υηακ απέηοπε κα πνμζθ δθε εί ςξ  αμδευξ ημο ημ 1945. Πνζκ ζδνφζεζ ημ δζηυ 
ημο μίημ ημ 1952 δμφθερε βζα ημοξ Fath, Piguet, Lelong ηαζ Schiaparelli. Βαεζά νζγςι έκμξ 
ζηδ πμθοηεθή πανάδμζδ μ Givenchy απέθεοβε επζι εθχξ  ηζξ θασηίζηζηεξ πεζνμκμιίεξ ηαζ 
ηεθεζμπμίδζε έκα ηθαζ ζζηυ ηαζ εηθεπηοζι έκμ ζηζθ. Η δεμπμζυξ ημο ηζκδι αημβνάθμο 
Audrey Hepburn αζπιαθςηίζηδ ηε απυ ηδ δμοθεζά ημο ηαζ ι εηά ηδ βκςν ζι ία ημοξ ημ 1953 
έβζκε δ πζμ πζζηή ημο πεθάηζζζα. Σα άρ μβα ηαζ ζπμθαζηζηά ζπέδζα πμο ηαηαζηεφαγε 
εθάνι μγακ ηέθεζα ζηδ θεπηή ηδξ βοκαζηεία ζ ζθμοέηα ηαζ θμνμφζε ηα νμφπα ημο εκηυξ ηαζ 
εηηυξ ηδξ ι εβάθδξ μευκδξ. οβηεηνζι έκα ζ πεδίαζ ε νμφπα βζα δεηαέλζ ει θακίζεζξ ηδξ ζημκ 
ηζκδι αημβνάθμ απυ ημ 1953 έςξ  ημ 1979. Μία απυ ηζξ πζμ βκςζ ηέξ ήηακ ζημ Breakfast at 
Tiffany’s ημ 1961 υπμο είπε ημκ νυθμ ηδξ Holly Golightly. 

 

Δικόνα 6.3  Yves Saint Laurent, Δκπλεπζκέλν από ηνλ Πίλαθα ηνπ Mondrian, (1960) 
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Ο Balenciaga ζοκέπζζε κα δδι ζμονβεί ελαζνεηζηά εηθεπηοζι έκα εκδφι αηα ηαζ βζα ι εηά ημ 
ηέθμξ ημο ζυμο πεζναιαηίζηδηε ζημ αναδζκυ κηφζζι μ ι ε οπεναμθζηά βες ι εηνζηά ζπήι αηα 
ηα μπμία βίκμκηακ απυ έκα ζηθδνυ ι εηάλζ ημ gazar. Σμ ζημφκηζυ ημο ακέενερ ε επίζδξ ημκ 
Courreges ηαζ ημκ Ungaro μζ μπμίμζ πνμμνίγμκηακ ηαζ μζ δφμ βζα ηδκ ακαγςμβυκδζδ ηδξ 
ορ δθήξ ναπηζηήξ ημο Πανζζζμφ ηδ δεηαεηία ημο 1960. Ο Courreges ζοκενβάζηδηε επίζδξ 
ι ε ημκ Balenciaga ημ 1950 ηαζ πέναζε ι ζα δεηαεηία ζημ αηεθζέ ημο “δαζ ηάθμο” ημο πνζκ 
λεηζκήζεζ ηδ δζηή ημο θίνι α ημ 1961. Σμο πήνε πενίπμο ηνία πνυκζα βζα κα λεθφβεζ απυ ηδ 
ζηοθζζηζηή επζννμή ημο Balenciaga αθθά ηδκ άκμζλδ ημο 1964 ηαηέπθδλε ημκ ηυζι μ ηδξ 
ι υδαξ ι ε ι ζα απμηθεζζηζηά ι μκηένκα ζοθθμβή ηδκ μπμία πανμοζίαζε ζε έκα ι ζηνυ ηαζ 
ηαηάθεοημ πχν μ επζδείλεςκ ηάης απυ ημκ επίι μκμ νοει υ ηςκ κηναι ξ. Η ζοβηεηνζι έκδ 
επίδεζλδ ηαθφθε δηε ζε πμθφ ι εβάθμ ααει υ απυ ημκ ηφπμ ηδξ επμπήξ ηαζ δ ι ζκζιαθζζηζηή 
πνμζέββζζδ ημο Courreges ημκ μδήβδζε ζημ κα ηενδίζεζ ημ παναηζμφηθζ o Corbusier 
(Δθαεηυξ ανπζηέηημκαξ) ηδξ ι υδαξ απυ ημ πενζμδζηυ Women’s Wear Daily (Γπλαηθείν 
Καζε κεξηλό Νηύζηκν). Έθενε ηδ ι ζηνμζημπζηή Hiroto (Matsumoto), πμο έι μζαγε ζακ 
ημφηθα, απυ ημ Συηζμ ζημ Πανίζ ζ κα οπμδοεεί ηδ ι μφζα  ημο ηαζ κα πανμοζζάζεζ ςξ  
ι μκηέθμ ημο, ηα πζμ πανάλεκά ημο ζπέδζα. Γδι ζμονβήεδηακ δεζι μί ι εηαλφ ηδξ Pop ηαζ ηδξ 
Op art ζε ι ζα ζεζνά απυ αθθαβέξ πμο είπακ ζπέδζα ι ε βεςι εηνζηά έκεεηα ζε ζοκδοαζι υ 
ημο ιαφνμο ι ε έκημκα πνχι αηα.  

Δικόνα 6.4  Γε κηνπξγία ηεο Givenchy γηα ηελ Audrey Hepburn  
                          ζηελ ηαηλία “Breakfast at Tiffany’s”, (1961) 
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Ο Gardin έδςζε πεναζηένς έι θαζδ  ζημ 
βεςι εηνζηυ ημο φθμξ ζηδνίγμκηαξ 
μνεμβχκ ζα αέθδ ζε ηαηημπμζδιέκα ηαζ 
πηεκζζι έκα ηεθάθζα. Η δζαζηδι ζηή 
ημφνζα ελαπθχε δηε ζηδκ ημοθημφνα 
ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ηαζ δ ι υδα δεκ 
ήηακ πθέμκ απνυαθεπηδ. Ο Gardin είπε 
εκεμοζζαζηεί απυ ηδκ ελενεφκδζδ ημο 
δζαζηήι αημξ ηαζ ημκ πνχημ δζαζηδι ζηυ 
πενίπαημ απυ ημκ αζηνμκαφηδ Major 
Ed White πανμοζζάγμκηαξ ημ 1965 ηδκ 
ημθελζυκ Κόζκνο. Αοηή πναηηζηά ήηακ 
μφκζζελ ηαζ απμηεθμφκηακ απυ ι ζα 
ημοκίη ή ι ζα πμδζά πάκς  απυ έκα ζηεκυ 
πμοθυαεν ηαζ ηαθηζυκ ή πακηεθυκζα. 
Καθφι ι αηα ηεθαθήξ ή ηαπέθα 
ζο ι πθήνςκα κ ηδκ αζηνμκαοηζηή 
ει θάκζζδ (Δζηυκα 6.6). Ήηακ έκαξ 
θεζημονβζηυξ ζπεδζαζι υξ μ μπμίμξ 
έκςζε ηδ ι υδα ι ε ηδκ άκεζδ  ηαζ ηδκ 
ηζκδηζηυηδηα, ηαζ μζ εηδυζεζξ ήηακ 
δζαεέζζι εξ βζα μθυηθδνδ ηδκ 
μζημβέκεζα. Πάκηςξ , πανυθμ ημ βεβμκυξ 
υηζ μζ ακηζβναθέξ ηςκ ι ίκζ πμδζχκ 
άββζλακ ηδκ πθεζμκυηδηα ημο ημζκμφ, δ 
ει θάκζζδ ςξ  ζφκμθμ απμδείπηδηε πμθφ 
ι εβάθμ αημφ βζα δζαδεδμιέκεξ  
ηαηακαθχζ εζξ. Ο Gardin ήηακ έκαξ απυ 
ημοξ πνχημοξ ζπεδζαζηέξ πμο απέθοβε 
ηδκ έηεεζδ ημο νμγ ημο δένι αημξ ηςκ 
πμδζχκ ηάης απυ ηζξ ημκηέξ θμφζηεξ 
ημο 1960 πνμζθ ένμκηαξ πμκηνήξ 
φθακζδξ έβπνςι α ηαθηζυκ (ζοπκά 
θηζαβι έκα απυ ημοξ δζημφξ ημο 
ζπεδζαζηέξ) βζα ημ ηνφμ πεζι ςκζάηζημ 
κηφζζι μ ηαζ πζμ θεπηά θεοηά ή ι ε 
ι μηίαα βζα ημ ηαθμηαίνζ. Δπίζ δξ 
εζζήβαβε ημθι δνέξ ζηεκέξ ρ δθέξ ι πυηεξ 
ηαζ ζοπκά έκηοκε ημ ζ χι α ι ε ι αφνα 
πμοθυαεν, ηαθηζυκ ηαζ ζηεκά 
εθανι μζηά ηαπέθα πμο θεζημονβμφζακ 
ςξ  πενζηφθζβια ζημκ ηεκηνζηυ 
ελμπθζζι υ. 

Γεκζηά δ δμοθεζά ηςκ Cardine, Courreges ηαζ Ungaro είκαζ ημι ι άηζ ηδξ πανάδμζδ ξ ζηδ 
ναθή. Σα ζπέδζα ημο Pako Rabane ελεθίπεδηακ απυ ηα ημζημφι ζα ι ε ηέπκδ ημζι ήι αημξ. Ο 

Δικόνα 6.5  Balenciaga, (1960) 
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Rabane δδι ζμφνβδζε μθυηθδνα εκδφι αηα ακαι ζβκφμκηαξ ι ζηνά πθαζηζηά ηαζ ι εηαθθζηά 
δζζηία ηα μπμία εκχκμκηακ ι ε ι εηαθθζημφξ ηνίημοξ βζα αναδζκυ κηφζζι μ, εκχ ημ πνςζ κυ 
κηφζζι μ απμηεθμφκηακ απυ δενι άηζκα ηιήι αηα ι ε ι εηαθθζηά εθάζι αηα ζηζξ βςκίεξ. Σα 
ζπήι αηα ζε αοηά ηα εκδφι αηα ήηακ ζημζπεζχδδ –μ Rabane πνδζζι μπμίδζε ηυθηεξ ηαζ 
πέκζεξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ ημοξ– ηαζ δ άκεζδ  ήηακ εθαπίζημο εκδζαθένμκημξ. Γζα κα 
πνμζθ ένεζ ζηδκ ει θάκζζδ ηδ βοι κυηδηα, ηα εκδφι αηα θμνζυκηακ πάκς απυ έκημκεξ 
πνςι αηζζι έκεξ θυν ι εξ-εζχ νμοπα. Σα ζπέδζα ημο Rabane ηαηυνεςζα κ κα θαηνεοημφκ ζηα 
ηέθδ ημο 1960 υηακ πανμοζζάζηδηακ απυ ηα ι μκηέθα Peggy Moffit  ηαζ Donyale Luna.  

ηδκ ανπή ημο 1950, αθμφ αζπμθήεδηε ι ε ημ ει πυνζμ ζημ Πανίζ ζ μ ζπεδζαζηήξ Alberto 
Fabiani ακέθααε ημκ μζημβεκεζαηυ μίημ πμο είπε ζδνοεεί ηαζνυ πνζκ ζηδ Ρχι δ. Η παναβςβή  
ημο Fabiani, ι έπνζ πμο μ μίημξ έηθεζζε ηδ δεηαεηία ημο 1970, ήηακ ακαβκςν ζζι έκδ ςξ  
ηθαζ ζζηή αθθά ηαοηυπνμκα ηαζ ςξ  ακηζζοι ααηζηή, ςζ ηυζμ παζκεφηδηε βζα ηα εθεονεηζηά 
ημο ημρίι αηα. Αθμφ πακηνεφηδηε, πέναζε ηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960 ζημ Πανίζ ζ ι ε 
ηδ βοκαίηα ηαζ θίθδ ημο Simmoneta. Σα ζπέδζα ηδξ Simmoneta πάκηα πνμηαθμφζακ 
ι εβάθδ εκηφπςζ δ ηαζ έπνεπε κα θμνζμφκηαζ ι ε ανηεηή απάεεζα. Υνδζζι μπμζμφζε  
πμθοηεθή οθάζι αηα ηα μπμία ηνααμφζακ ημ αθέι ι α, βζα κα δδι ζμονβεί αζοκήεζζηα 
αναδζκά θμνέι αηα ι ε εκζς ι αηςι έκα ζπήι αηα υπςξ  θμφζηα ηαζ ημοημφθζ. Γζα ημ κηφζζι μ 
ηδξ πυθδξ ζπεδίαζε ημζημφι ζα ημι ρ ά ναι ι έκα ηαζ παθηά, ημ ηάεε ζπέδζμ υι ςξ  είπε 

Δικόνα 6.6  Pierre Gardin, (1960) 
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ηάπμζμ ζδζαίηενμ παναηηδνζζηζηυ υπςξ  έκαξ ι εβάθμξ βζαηάξ ή έκα λεπςν ζζηυ ημι ι άηζ 
πακζμφ πμο πεημφζε ζημ πίζς  ι ένμξ ημ μπμίμ ημ έηακε κα λεπςν ίγεζ ζημ πθήεμξ. 

Έκαξ άθθμξ ζπεδζαζηήξ έηακε ηδκ ει θάκζζή ημο εηείκδ ηδκ επμπή μ Emilio Pucci, ημο 
μπμίμο ηα γςκηακά πνς ι αηζζηά ηαζ ζηνμαζθζζηζηά ι εηαλςηά  οθάζι αηα ηένδζζακ ι εβάθμ 
ηφνμξ ζηδκ ροπεδεθζηή δεηαεηία ημο 1960, μ μπμίμξ άκμζλε επίζδξ έκα outlet. Σα άκεηα ηαζ 
εθαθν ζά νμφπα πμο ζπεδίαζε βζα ημκ εθεφεενμ πνυκμ έβζκακ βκςζ ηά ι έζα  απυ ημοξ 

Αιενζ ηάκμοξ αζηένεξ ημο ηζκδι αημβνάθμο υπςξ  δ Marilyn Monroe, δ Elίsabeth Σaylor ηαζ 
δ Lauren Bacall μζ μπμίεξ απυθαοζακ ηδκ ημι ρ ή ημοξ ει θάκζζδ ηαζ ηδκ άι εζα  
ακαβκςν ζζι έκδ οπμβναθή ημο ζπεδζαζηή (Δζηυκα 6.7).  

Δικόνα 6.7  Emilio Pucci  κε ηελ Merilyn Monroe, (1961) 
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Μεηαλφ ηςκ ηεθχκ ημο 1950 ηαζ ανπχκ ημο 1960 μζ Ιηαθμί ζπεδζαζηέξ ηαηυνεςζακ  κα 
εδναζςεμφκ παβημζι ίς ξ ι ε ηζξ ζμθ ζζηζηέ ζοθθμβέξ ημοξ - μζ βοκαζηείεξ εκδοι αζίεξ 
παναηηδνίγμκηακ απυ δοκαι ζηά ζπήι αηα ζε γςκ ηακά ι εζμβεζαηά πνχι αηα.  

ηδ Ρχι δ μ Roberto Capucci ζοκέπζζε κα βει ίγεζ ηα ζδιεζς ι αηάνζά ημο ι ε βθοπηζηά 
ζπέδζα πμο ηαηέθδβακ ζ ε ζηθδνά αοζηδνά εκδφι αηα - έκα ηαθέκημ πμο λεδζπθχε δηε ζηα 
επυι εκα ηνζάκηα πνυκζα. Η πενίμδμξ 1958-59 ηονζανπήεδηε απυ ηζαςημεζδή ζζθμοέηα. 
Γμδηεοι έκμξ απυ ηζξ πζεακυηδηεξ, μ Capucci, επακέθααε ηα βεςι εηνζηά εέι αηα αηυι α ηαζ 
ζηα ηαπέθα ηαζ ηα οπενι εβέεδ ημοι πζά. Γζαηςι ςδχ κηαξ ηδκ ηοηθζηή ει θάκζζδ, δ μπμία 
επίζδξ εκέπκεοζε ημκ Carosa ηαζ ημκ Alberto Fabiani, μζ δδι μζζμβνάθμζ εζηίαζακ ζηδκ 
ηζαςημεζδή ή ζηδ βναι ι ή “ράξηηλε  ζαθνύια ”.  

Ο Άββθμξ παναβςβυξ οθαζι άηςκ ηαζ εθεονέηδξ Zika Ascher πνμι ήεεοε ημοξ Ιηαθμφξ 
ζπεδζαζηέξ ι ε ι μπέν πνςι αηζζι έκα ζε πνχι αηα κέμκ ηαζ πμθφπνςι α οθάζι αηα ζεκίθ ηα 
μπμία ήηακ ζδακζηά βζα ημοξ πεζναιαηζζι μφξ ηδξ ναπηζηήξ ηςκ δεηαεηζχκ πεκήκηα ηαζ 
ελήκηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1968-1975 

Σδ δεηαεηία ημο 1970 δ ι υδα πήνε έκα πζμ κεακζηυ φθμξ. Γφμ πανάβμκηεξ επδνέαζακ ηδ 
βοκαζηεία έκδοζδ, δ ακηζηαηάζηαζδ ηςκ ι ίκζ εκδοι άηςκ ι ε ι άλζ ηαζ ι ίκηζ εκδφι αηα ηαζ δ 
αολακυιεκδ  ηάζδ ηςκ βοκαζηχκ κα θμνμφκ πακηεθυκζα. Δκχ ημ Πανίζζ πανέι εζκε ημ 
ηέκηνμ ηδξ ι υδαξ, ημ Μζθάκμ ηαζ δ Νέα Τυνη δ άνπζζακ κα ι παίκμοκ δοκαι ζηά ζημκ ημιέα  
αοηυκ. Λυβς ηδξ μζημκμιζηήξ ηνίζ δξ, ηδξ αφλδζδξ ηδξ ηζιήξ ημο πεηνεθαίμο, ημ ηέθμξ ημο 
πμθέι μο ημο Βζεηκάι  ηαζ ηςκ δζάθμνςκ ελεβένζεςκ πμο ζοκέααζκακ εηείκδ ηδκ επμπή, μζ 
ζπεδζαζηέξ άνπζζακ κα ρ άπκμοκ κέεξ πδβέξ έι πκεοζδξ ακ ηαζ πμθθμί απυ αοημφξ 
ει πκέμκηακ αηυι α ηαζ απυ αοηά ηα άζπδι α βεβμκυηα. Δηείκδ ηδκ πενίμδμ έηακε ηδκ 
ει θάκζζή ημο ηαζ ημ ηίκδι α ηςκ Hippies, ημ μπμίμ ελέθναγε ηδκ απμι άηνοκζδ  απυ ηα 
αζηζηά ζηενευηοπα ηαζ εκεάννοκε ηδκ επζζηνμθή ζηδ θφζδ ηαζ υπςξ  είκαζ θμβζηυ είπε 
ι εβάθμ ακηίηηοπμ ηαζ ζημκ ημι έα ηδξ ι υδαξ. 

Σμ 1968 μ Balenciaga ηθείκμκηαξ ημκ μίημ ι υδαξ 
πμο δζαηδνμφζε ζημ Πανίζ ζ ηαζ ημ 1971 δ Chanel 
ι ε ημ εάκαηυ ηδξ, έδεζλακ ζημκ ηυζι μ υηζ ημ ηέθμξ 
ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ έθηακε. Πανυθα αοηά, 
πμθθμί ζπεδζαζ ηέξ υπς ξ μ Yves Saint Laurent 
ζοκέπζζε κα πανμοζζάγεζ ζοθθμβέξ πμο ημκ 
μδήβδζακ ζηδκ ημνοθή.  Η ζοκεπήξ ακαγήηδζ ή ημο 
βζα “θν έζηζεξ” ζδέεξ ημκ μδήβδζακ ζε δδι ζμονβίεξ 
πμο ει πκέμκηακ απυ δζαθμνεηζημφξ ημιείξ υπςξ  δ 
ζζημνία ηαζ μ ηζκδι αημβνάθμξ. Η ζοκενβαζία ημο 
ι ε ημκ επζπεζνδιαηία Pierre Berge είπε ςξ  
απμηέθεζι α ηδκ επέηηαζ δ ηςκ ηαηαζηδι άηςκ ημο 
ζ ε μθυηθδνμ ημκ ηυζι μ.  

Έπμκηαξ ςξ  πδβή έι πκεοζδξ ημοξ Loulou de la 
Falaise, Catherine Deneuve, Andy Warhol ηαζ 
Rudolf Nureyev, δδι ζμφνβδζε ημι ρ ά αθθά ηαζ 
ηθαζζζηά εκδφι αηα, ακμίβμκηαξ ημ δνυι μ βζα κα 
ημκ αημθμοεήζμο κ μζ ι εηαβεκέζηενμζ ζπεδζαζηέξ 
ηςκ επυι εκςκ δεηαεηζχκ. Σμ ηονζυηενμ ημο 
επίηεοβια είκαζ ημ βοκαζηείμ ημζημφι ζ, πμο 
ει θακίζηδηε ηαηά ηαζνμφξ ζε δζάθμνεξ 
παναθθαβέξ ηυζμ βζα ημ ηαεδιεν ζκυ υζμ ηαζ βζα ημ 
αναδζκυ κηφζζι μ (Δζηυκα 7.1). 

Έκαξ απυ ημοξ ι εβαθφηενμοξ ακηαβςκζζηέξ ημο 
Yves Saint Laurent ήηακ μ Pierre Gardin. Ήηακ 
απυ ημοξ πνχημοξ ζπεδζαζηέξ μ μπμίμξ ζοκδφαζε 
ηα ι ίκζ θμνέι αηα ι ε ι αηνζά παθηυ, δίκμκηαξ ζηζξ 

Δικόνα 7.1  Yves Saint Laurent, (1975) 
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βοκαίηεξ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοκδοάζμοκ ηαζ ηα δφμ ι ήηδ. Υνδζζι μπμζχκηαξ οθάζι αηα 
υπςξ  ι μκυπνςι α γένζεσ πθεηηά δδι ζμονβμφζε έκημκα βεςι εηνζηά ζπήι αηα βζα ημοκίη, 
θμνέι αηα ηαζ ημζημφι ζα. Ο Pierre Gardin πανέι εζκε πζζηυξ ζηδκ παναδμζζαηή ναπηζηή, 
δίκμκηαξ έι θαζδ  ζηα αηνζαή ημρίι αηα ηαζ ζηα ορ δθήξ πμζυηδηαξ οθάζι αηα δίκμκηαξ 
πανάθθδθα έκα έεκζη φθμξ. Σμ 1977 θάκζανε ι ζα κέα ζεζνά νμφπςκ δ μπμία ήηακ ηάηζ 
εκδζάι εζμ ζε ο ρ δθή ναπηζηή ηαζ έημζιμ έκδοι α. 

Γφμ αηυι α ζ πεδζαζηέξ πμο έηακακ ηδκ ει θάκζζή ημοξ ηδκ πενίμδμ αοηή ήηακ δ Sonia 
Rykiel ηαζ μ Karl Lagerfeld. Η πνχηδ άκμζλε ηδ δζηή ηδξ ι πμοηίη ημ 1968 ηαζ ήηακ ι ία 
ζπεδζάζηνζα πμο έι εζκε πζζηή ζηδκ άκεζδ ηςκ νμφπςκ ηαζ απέννζρε ημκ οπεναμθζηυ 
ζημθζζι υ αοηχκ. Ο Γενι ακυξ Karl Lagerfeld λεηίκδζε κα ζοκενβάγεηαζ ημ 1953 ι ε ημκ 
μίημ Chloe ηαζ ι έπνζ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ λεπχν ζζε ι ε ηα ζπέδζά ημο. Ο Lagerfeld 
βκχν ζγε πςξ  μζ κέεξ βοκαίηεξ έανζζηακ ηδκ ορ δθή ναπηζηή αανεηή ηαζ αηνζαή ηαζ βζα αοηυ 
δδι ζμονβμφζε ζδζαίηενα έημζια εκδφι αηα, ηα μπμία ήηακ θε δκά ζε  ζπέζδ ι ε αοηήκ. 
Υνδζζι μπμζμφζε θαι πενά πνχι αηα ζηα οθάζι αηά ημο οπμζηδνίγμκηαξ ημ νεηνυ ηίκδι α 
ηαζ ημ Art Deco.  

Δικόνα 7.2  Pierre Gardin, (1974) 
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ηα ι έζα  ηδξ δεηαεηίαξ πμθθμί Ιάπςκεξ  ζπεδζαζηέξ έηακακ ηδκ ει θάκζζή ημοξ ζημ Πανίζ ζ, 
πανμοζζάγμκηαξ ζπέδζα ηαζ πνχι αηα πμο ζοκδφαγακ ηδκ Ιαπςκζηή ημοθημφνα ι ε ηδ Γφζδ.  
Κάπμζμζ απυ αοημφξ ήηακ μζ Hanae Mori, Kenzo Takada, Kansai Yamamoto ηαζ Issey 
Miyake ηαζ επδνέαζ ακ ιε ημ δζηυ ημοξ ηνυπμ ηδκ ι υδα ηδξ επμπήξ.  

Απυ ημοξ πζμ ζδιακ ηζημφξ ήηακ μ Kenzo Takada, μ μπμίμξ έθηαζε ζημ Πανίζ ζ ημ 1965 ηαζ 
ςξ  ημ 1970 είπε ζδνφζεζ ηδ δζηή ημο επςκο ι ία βκςζ ηή ςξ  “Jungle JAP”. Έκαξ αηυι α 
ζδιακ ηζηυξ Ιάπςκ αξ ζπεδζαζηήξ ήηακ μ Kansai Yamamoto, μ μπμίμξ ίδνοζε ημ δζηυ ημο 
μίημ ημ 1971. Σα νμφπα ημο είπακ δναι αηζηυ φθμξ ζε γςκηακά πνχι αηα ηαζ ήηακ 
ζοκοθαζι έκα ι ε ηδκ παναδμζζαηή Ιαπςκζηή θμνεζζά. Οζ εκηοπςζ ζαηέξ ζοθθμβέξ ημο 
έβζκακ ζδζαζηένςξ δδι μθζθείξ ηδ δεηαεηία ημο 1970, ζοκδοάγμκηαξ ηα θαι πενά ζαηέκ ι ε ημ 
δένι α.  

Έςξ  ηα ι έζα  ηδξ δεηαεηίαξ δ ζηαθζηή αζμιδπακία ηδξ ι υδαξ άκεζγε. Με ηζξ ηαζκμηυι εξ 
ηεπκζηέξ ηαηαζηεοήξ εκδοι άηςκ πμο είπακ μζ ζπεδζαζηέξ ηδξ ηαζ ι ε ηδκ ηέθεζα 
επζπεζνδιαηζηυηδηά ημοξ ήηακ απεζθή βζα ημ Πανίζ ζ. Ο ακηαβςκζζι υξ βζα ημ ηέκηνμ ηδξ 
ζηαθζηήξ ι υδαξ ι εηαλφ ηδξ Ρχι δξ, ηδξ Φθςν εκηίαξ ηαζ ημο Μζθάκμ έθδλε ι ε κζηδηή ημ 
Μζθάκμ, ηαεχ ξ ήηακ ηαθφηενα μνβακςι έκμ βζα ει πμνζηέξ ζοκαθθαβέξ ι ε ημκ οπυθμζπμ 
ηυζι μ. Οζ Ιηαθμί είπακ ημ πθεμκέηηδι α ηδξ παναβςβήξ πμθοηεθχκ οθαζι άηςκ υπςξ  ημ 
ι εηάλζ, ημ θζκυ, ημ ιαθθί ηαζ θοζζηά ημ παβημζι ίςξ  βκςζ ηυ δένι α ημοξ.  

Ήηακ ι ζα ζδζαίηενα παναβςβζηή πενίμδμξ ηαηά ηδκ μπμία ει θακίζηδηακ μκυιαηα υπςξ  μ 
Valentino, δ Mila Schon ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ Giorgio Armani ηαζ μ Gianni Versace πμο 
ζοκέπζζακ κα ηονζανπμφκ ηαζ ζηζξ επυι εκεξ δεηαεηίεξ. Ο Valentino ήηακ μ ηονίανπμξ ηδξ 
βεκζάξ ημο. Άκμζλε ημ δζηυ ημο μίημ ζηδ Ρχι δ ημ 1959 ηαζ έβζκε παβημζι ίς ξ βκςζ ηυξ ι ε 

Δικόνα 7.3 Ιάπωλεο ζρεδηαζηέο, Γεθαεηία ηνπ 1970 
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ηδκ ζδζαίηενδ θεοηή ζοθθμβή ημο ημ 1968. Ακάι εζα  ζηδ δεηαεηία ημο 1960 ηαζ ημο 1970, 
ηα ζδζαίηενα ηαζ ελεγδηδι έκα ζπέδζά ημο πνμζέθηοζακ δζάζδιμο ξ πεθάηεξ υπςξ  δ 
Jacqueline Onassis, δ Elizabeth Taylor ηαζ δ Αοημηνάηεζνα ημο Ινάκ (Δζηυκα 7.4). Οζ 
ι πμοηίη έημζιμο εκδφι αημξ ι ε ημ υκμι ά ημο, δ πνχηδ εη ηςκ μπμίςκ  άκμζλε ημ 1969, 
βνήβμνα ελαπθχε δηακ ζε υθδ ηδκ Δονχπδ , ηδκ Αι ενζηή ηαζ ηδκ Ιαπςκία.  

Μεηά ηδκ Ιηαθία, ηαζ δ Αιενζ ηή πνμζπ άεδζε κα ακαδείλεζ ημοξ δζημφξ ηδξ ζπεδζαζηέξ. Με 
ηέκηνμ ηδ Νέα Τυνη δ ακέδεζλε ζπεδζαζηέξ υπςξ  μ Calvin 
Klein, μ Geoffrey Beene ηαζ μ Halston. Ο ζδιακ ηζηυηενμξ 
απυ αοημφξ ήηακ μ Calvin Klein, μ μπμίμξ ίδνοζε ηδ δζηή 
ημο εηαζνία εημίιμο εκδφι αημξ ημ 1968. Γδι ζμφνβδζε  
ζοθθμβέξ ζηζξ μπμίεξ πάκηνεοε ημ ηθαζζζηυ νμφπμ ι ε ημ 
ημι ρ υ ηαεδιεν ζκυ ηαζ βζα ημ θυβμ αοηυ είπε θακαηζηέξ 
μπαδμφξ, ηζξ ενβαγυι εκεξ βοκαίηεξ. Υνδζζι μπμζμφζε  
οθάζι αηα υπςξ  ημ ηαζι ίν, ημ ζμοέκη ηαζ ορ δθήξ 
πμζυηδηαξ ι αθθί ζε μοδέηενμοξ ηαζ βήζκμοξ πνςι αηζζι μφξ 
ηαζ ημ πνχι α πμο ημκ ηαεζένς ζε ήηακ ημ ηαθέ.  

Δικόνα 7.4  Valentino, (1969) 

Δικόνα 7.5  ρέδηα ηνπ Calvin Klein ζηε Vogue, (1970) 
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ε ακηίεεζδ  ι ε ημκ Calvin Klein ηαζ ημ ι ζκζιαθζζηζηυ ζηοθ ημο ει θακίζηδηε ζημ 
πνμζηήκζμ μ Ralph Lauren, μ μπμίμξ επακέθενε ηζξ 
παναδυζεζξ. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 
δακείζηδηε ζημζπεία απυ ημ ανεηακζηυ κηφζζι μ 
πνμζεθηφμκηαξ έηζζ ημ αι ενζηακζηυ ημζκυ. Σμ 1968 
ίδνοζε ημκ μίημ Polo Fashions ςξ  ι ζα λεπςν ζζηή 
επζπείνδζδ  πμο αζπμθήεδηε ι υκμ ιε ημ ακδνζηυ κηφζζι μ.  

 

ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ηα blue jeans έβζκακ δ 
ημζκή παβηυζι ζα εκδοι αζία βζα ηδ κεμθαία. Γζα πμθθμφξ 
κέμοξ άκδνεξ ηαζ βοκαίηεξ ακά ημκ ηυζι μ ήηακ 
ζδιακ ηζηυ κα θμνμφκ jeans υπςξ  Levi’s, Lee ηαζ 
Wrangler (Δζηυκα 7.7) ηαζ αοηά κα είκαζ πεηνμπθοι έκα, 

λεες νζαζιέκα  ηαζ 
λεααι ι έκα. Οζ 
ι εβαθφηενμζ ζε δθζηία 
άκενςπμζ ηα επέθεβακ 
βζα  ηδκ άκεζδ  ηαζ ηδκ 
πναηηζηυηδηα πμο 
πνμζέθ ενακ. Μζα 
ηάζδ ηδξ επμπήξ ήηακ 
δ δζαηυζι δζδ  ηςκ 
jeans απυ ημοξ 
ηαηυπμοξ ημοξ ι ε ηδ 
ι μκαδζηυηδηα ηαζ ημ 
βμφζημ ημο ηαεεκυξ  
απυ αοημφξ.  
 
Σα πακηεθυκζα 
ηαι πάκα εηείκδ ηδκ 
πενίμδμ έβζκακ μ 
ζφι ι απμξ ημο ηάεε 
άκδνα πμο αημθμο-
εμφζε ηδ ι υδα. Η 
ακδνζηή έκδοζδ ηδξ 
επμπήξ επδνεάζηδηε 
απυ ηδκ pop 
ημοθημφνα ηαζ ημοξ 
δδι μθζθείξ ηναβμοδζ-
ζηέξ ηαζ δεμπμζμφξ 
πμο ηδκ έηακακ 

παβημζι ίς ξ βκςζ ηή, υπςξ  μ Mick Jagger ηαζ μ David Bowie. Σμ 1969 έκαξ αηυι α απυ 
ημοξ δζάζδιμο ξ πμο επδνέαζε ηδκ ακδνζηή ι υδα ήηακ μ Bob Dylan. Μέπνζ ηα ι έζα  ηδξ 
δεηαεηίαξ μζ βναι ι έξ ζηδκ ακδνζηή έκδοζδ άνπζζακ κα αθθάγμοκ. Σα πακηεθυκζα ηαι πάκεξ 

Δικόνα 7.6  Ralph Lauren, (1968) 

Δικόνα 7.7  Γηαθήκηζε jeans, (1970) 
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άνπζζακ κα πάκμοκ έδαθμξ ηαζ ηδ εέζδ ημοξ πήνακ πζμ άκεηα εκδφι αηα ι ε πζέηεξ ηαζ 
παθανέξ βναι ι έξ. ηδκ Ιηαθία μ Giorgio Armani έπαζλε ζδιακ ηζηυ νυθμ ζ ε υθδ αοηήκ ηδκ 
αθθαβή πανμοζζάγμκηαξ ηδκ πνχηδ ημο ακδνζηή ζ οθθμβή έημζιμο εκδφι αημξ ημ 1974. 

Σμ Λμκδίκμ αημθμφεδζε  ημ πανάδεζβια ηδξ Ιηαθίαξ ηαζ ηδξ Αιενζ ηήξ πνμςε χκηαξ ημοξ 
δζημφξ ημο ζπεδζαζηέξ, μζ μπμίμζ επδνεάζηδηακ απυ ηδκ Op Art. Ο ζηςηζέγ μξ Bill Gibb, ημ 
1971 λεηίκδζε ηδ δζηή ημο επζπείνδζδ  πνμςε χκηαξ ηδ ζηςηζέγ ζηδ πανάδμζδ πμο είπε απυ 
ηδκ μζημβέκεζά ημο ηαζ δδι ζμφνβδζε ημ θυν ει α ηςκ Highland. πεδίαγε πναηηζηά 
ηαεδιεν ζκά εκδφι αηα ι ε οθάζι αηα υπςξ  ζηςηζέ γζημ ημοΐκη ηαζ ηανηάκ ηαεχ ξ ηαζ ι αηνζέξ 
ηανυ θ μφζηεξ, μζ μπμίεξ ήηακ ααζζζ ι έκεξ ζημ παναδμζζαηυ ζηςηζέ γζημ ηζθη.  

 

Μζα κέα ζπεδζάζ ηνζα πμο επίζδξ έηακε ηδκ ει θάκζζδ ηδξ ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ήηακ δ 
Laura Ashley.  

ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970 ι ζα κέα ηάζδ ήνεε κα ηανάλεζ ηα κενά ηδξ δζεεκμφξ 
ι υδαξ, ι ε έκα ζηοθ ζημηεζκυ, επδνεαζι έκμ απυ εζηυκεξ αίαξ ηαζ ακανπίαξ, βκςζ ηυ ςξ  
Punk. 

Δικόνα 7.8  Bill Gibb, (1971) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1976-1988 

ε ακηίεεζδ ι ε ηδκ πνμδβμφι εκδ δεηαεηία, δ δεηαεηία ημο 1980 εες νείηαζ πςξ  ήηακ ι ζα 
πενίμδμξ αζζζμδμλίαξ ηαζ αηι ήξ, ημοθάπζζημκ ι έπνζ ημκ Οηηχανζμ ημο 1987 ηαζ ηδκ 
ηαηάννεοζδ ημο πνδια ηζζηδνίμο. Βέααζα μ υπμζμξ ανκδηζζι υξ οπήνπε αοηήκ ηδκ πενίμδμ 
είπε ςξ  απμηέθεζι α αηναίεξ πμθζηζζηζηέξ ελεθίλεζξ ηαζ δ ηονζυηενδ απυ αοηέξ ήηακ δ 
ει θάκζζδ ηδξ punk ημοθημφναξ. Σμ punk δδι ζμονβήεδηε ζημ Λμκδίκμ ημ ηαθμηαίνζ ημο 
1976 απυ μι άδεξ άκενβςκ κέςκ ηαζ θμζηδηχκ, ηονίς ξ απυ ζπμθέξ ηαθχκ ηεπκχκ , ηαζ δ 
έκδοζδ ηςκ μπαδχκ ημο απμηεθμφκηακ ηονίς ξ απυ δενι άηζκα νμφπα ηαζ δδι ζμονβίεξ απυ 
ηαμοηζμφη. Δκχ ημ punk λεηίκδζε απυ ηδκ Αββθία ηαζ είπε έκεενι μοξ οπμζηδνζηηέξ υπςξ  
βηνμοπ ζακ ημοξ Sex Pistols, ζηδ ζοκέπεζα ει θακίζηδηακ ηαζ πμθθμί αηυι α δζάζδιμζ ζηδκ 
Αιενζ ηή πμο αημθμφεδζακ αοηυ ημ ζηοθ υπςξ  μ Iggy Pop ηαζ μ Lou Reed, ηαζ ηεθζηά 
ηονζάνπδζε ζε μθυηθδ νδ ηδκ Αι ενζηή, ηδκ Δονχπδ  ηαεχ ξ ηαζ ηδκ Ιαπςκία.  

Δικόνα 8.1  Punk, (1976) 

Σμ punk ήηακ έκα ακανπζηυ, ι δδεκζζηζηυ ζηοθ πμο έηακε ηδκ ει θάκζζδ ημο ι ε ζημπυ κα 
πνμηαθέζεζ ζμη ζημκ ηυζι μ. ε ακηίεεζδ ι ε ηα πμθφπνςι α, πανμφι εκα νμφπα πμο 
θμνμφζακ μζ Hippies, ημ κηφζζι μ υζςκ αημθμοεμφζακ ηδκ punk ημοθημφνα ήηακ ηονίς ξ 
νμφπα πμο ηονζανπμφζε ημ ι αφνμ πνχι α. Σα νμφπα ημοξ ήηακ θηζαβιέκα  απυ ημοξ ίδζμοξ ή 
αβμναζι έκα δεφηενμ πένζ ηαζ ζηίγμκηάξ ηα ζε δζάθμνα ζδιεία ήεεθακ κα δείλμοκ ηδ 
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δζαθμνεηζηυηδηά ημοξ. Σμ κηφζζι μ ηαζ βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ βζα ηζξ βοκαίηεξ απμηεθμφκηακ 
απυ ζηεκά ι αφνα πακηεθυκζα, δενι άηζκα ι πμοθάκ πμο είπακ πάκς αθοζίδ εξ ηαζ ι εηαθθζηά 
ζημζπεία ηαζ ι πυηεξ Doctor Martens. Γζα ηζξ βοκαίηεξ οπήνπακ επίζδξ μζ ι ίκζ θμφζηεξ, ηα 
ια φνα δζπηοςηά  ηαθζυ κ ηαζ μζ βυαεξ ζηζθέημ, ηαζ επίζδξ,  ηαζ βζα ηα δφμ θφθα ηα 
πακηεθυκζα πμο έκςκ ακ ηα βυκαηα ι ε θςν ίδεξ οθάζι αημξ. Όπςξ  ήηακ θοζζηυ ηαζ εκχ δεκ 
λεηίκδζε έηζζ δ ζδέα, ηαεχ ξ ηα πνυκζα πενκμφζακ ημ punk ει πμνεοι αημπμζήεδηε ηαζ 
ζηαδζαηά πνμπχν δζε ζε ι αγζηή πανάβςβ δ ηαεχξ  εζζήθεε ηαζ ζηδκ ορ δθή ναπηζηή. Σμ 
1977 δ Zandra Rhodes δδι ζμφνβδζε ι ζα ζοθθμβή πμο πνμχε δζε έκα γένζεσ ζηζζι έκμ 
θυν ει α, δζαημζι δι έκμ ι ε ηανθ ζά, αθοζίδεξ ηαζ ηοπαία ημπμεεηδι έκα δζαι άκηζα (Δζηυκα 
8.2). 

 

ημκ ημιέα ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1970, έηακακ ηδκ ει θάκζζή 
ημοξ ηνεζξ ηάζεζξ. Η πνχηδ ζηδκ Αιενζ ηή, πμο μζ ζπεδζαζηέξ δζέπνερ ακ ζημ ηαεδιεν ζκυ 
κηφζζι μ ηαζ ζηα ζπμν εκδφι αηα, δ δεφηενδ ζηδκ Δονχπδ  πμο μζ ζπεδζαζηέξ 
δδι ζμονβμφζακ πμθοηεθή, παναι οεέκζα αναδζκά θμνέι αηα ζοκδοάγμκηάξ ηα ι ε δζάθμνα 
ζηοθ υπςξ  ημ έεκζη, ημ νμοζηίη ηαζ ημ νεηνυ, ηαζ δ ηνίηδ ηάζδ ζ ημ Πανίζ ζ, πζμ 
ζοβηεηνζι έκα, υπμο μζ Ιάπςκεξ  ζπεδζαζηέξ δδι ζμονβμφζακ ζοθθμβέξ ι ε νμφπα πμο άθδ κακ 
ημ ζχ ι α παθανυ. Πανυθμ πμο μζ ζπεδζαζηέξ ζοκέπζζακ κα δδι ζμονβμφκ μθμηθδνςι έκα 
θμοη βζα ημοξ πεθάηεξ ημοξ, μζ άκενςπμζ λεηίκδζακ κα ζοκδοάγμοκ απυ ι υκμζ ημοξ 
ημι ι άηζα ορ δθήξ ναπηζηήξ ι ε ημι ι άηζα έεκζη πμο έανζζηακ μζ ίδζμζ ι υκμ ηαζ ι υκμ βζα κα 
δδι ζμονβήζμοκ έκα ζδζαίηενμ ηαζ ι μκαδζηυ ζηοθ. Μέζα ζηδ δεηαεηία ημο 1980 
δδι ζμονβήεδηε δ ηάζ δ ηα νμφπα κα δείπκμοκ ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ημο ηαεεκυξ. 
Γδι ζμονβήεδηακ αλεζμοάν πμο ζοκοθάζηδ ηακ ι ε ημκ πθμφημ υπςξ  μζ δζάζδιεξ  ι έπνζ ηαζ 
ζήιενα ηζάκηεξ Louis Vuitton, ηα ημζι ήι αηα ημο μίημο Chanel ηαζ πμθθά αηυι α. Η επμπή 
αοηή ακέδεζλε επίζδξ ηαζ ηδκ ακάβηδ ημο πχν μο βζα ζπεδζαζηέξ ακδνζηχ κ ζοθθμβχκ ηαζ 
βζα αοηυ ημ θυβμ μ Kenzo, ημ 1983 δδι ζμφνβδζε ζο θθμβή απμηθεζζηζηά βζα άκδνεξ.  

Δικόνα 8.2  Zandra Rhodes, 1977) 
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Σμ Λμκδίκμ βζα αηυι α ι ζα θμνά έδεζλε υηζ ι πμνεί κα βίκεζ ημ επίηεκηνμ ηδξ ι υδαξ βζα ημοξ 
κέμοξ. Σμ 1981 δ Vivienne Westwood ηαζ μ Malcolm McLaren, ι εηά ημ ηαηάζηδι α πμο 
άκμζλακ, δ πνχηδ πανμοζίαζε ηδκ πνχη δ ηδξ ζοθθμβή, δ μπμία είπε επδνεαζηεί απυ ημοξ 
πεζναηέξ ηαζ απμηεθμφκηακ απυ αζφι ι εηνα ι πθμογάηζα, πμοηάι ζζα ζακ αοηά ηςκ 
πεζναηχκ ηαζ ι πυηεξ. Αοηή δ ηίκδζή ηδξ πνμζέ θηοζε αβμναζηέξ πμο αημθμοεμφζακ ηδκ 
ορ δθή ι υδα ηαεχ ξ ηαζ μκυιαηα ηδξ ι μοζζηήξ, υπςξ  μ Boy George ηαζ μ David Bowie. 
ηδκ επυι εκδ ζοθθμβή ηδξ, δ Vivienne Westwood, βζα ημ θε ζκυπςν μ-πεζι χκα  1982-1983 
πανμοζίαζε έκ α ι εβάθμ ζαηέκ ζηδευδεζι μ, θμνει έκμ πάκς  απυ ηδκ ιπ θμφγα (Δζηυκα 8.3). 
Σμ 1982 δ Westwood ι ε ημκ McLaren άκμζλακ ηαζ δεφηενμ ηαηάζηδι α, αθθά ημ 1983 
ζηαι άηδζα κ κα ζοκενβάγμκηαζ ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ δ Vivienne Westwood άνπζζε κα 
αζπμθείηαζ ι υκμ ιε ηδκ ορ δθή ναπηζηή.  

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, ι ζα κέα βεκζά Ιαπχκςκ ζπεδζαζηχκ έπαζλακ 
ζδιακ ηζηυ νυθμ ζηδ δζεεκή ανέκα ηδξ ι υδαξ. Κάπμζμζ απυ αοημφξ ήηακ δ Rei Kawabubo, μ 
Yohji Yamamoto ηαζ μ Issey Miyake, μζ μπμίμζ λεηίκδζακ κα πανμοζζάγμοκ ηζξ ζοθθμβέξ 
ημοξ ζημ Πανίζζ. Ήηακ ημ 1980 πμο μ ζπεδζαζηήξ Issey Miyake απμθάζζζε κα δχζεζ ζηα 

Δικόνα 8.3  Vivienne Westwood, (1982) 
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ζπέδζά ημο έκακ πζμ ι μκηένκμ παναηηήνα ηαζ βζα αοηυ ημ θυβμ πνδζζι μπμίδζε ηαζκμηυι α 
κέα οθζηά ηαζ έδςζε κέεξ βναι ι έξ ζηα νμφπα ημο. Ο Issey Miyake ήηακ ηονίς ξ βκςζ ηυξ 
βζα ηα άκεηα, μνβακζηά νμφπα πμο ηαηαζηεφαγε, ηα μπμία ζοκδφαγακ ηδκ πναηηζηυηδηα ι ε 
ηδκ άκεζδ . Η ζπεδζάζηνζα Rei Kawabubo ενβάζηδηε βζα ηδκ εηαζνία Comme de Garconstν 
(1981). Οζ πνχηεξ ζοθθμβέξ πμο ζπεδίαζε ήηακ ει πκεοζι έκεξ απυ ηδκ ζαπςκζηή εκδοι αζία 
βζα ηδκ ενβαζί α, ζηδκ μπμία ηονζανπμφζε ημ ι αφνμ πνχι α (Δζηυκα 8.4). Η θζθμζμθ ία ηδξ 
ήηακ κα ζ πεδζάγεζ νμφπα βζα δοκαι ζηέξ βοκαίηεξ πμο ήεεθακ κα πνμζεθ ηφζμοκ ημοξ άκδνεξ 
βζα ημ ι οαθυ ημοξ ηαζ υπζ βζα ημ ζχ ι α ημοξ. Έκαξ άθθμξ ζπεδζαζηήξ πμο λεηίκδζε ηδκ 
ηανζένα ημο ζημ Πανίζ ζ εηείκδ ηδκ επμπή ήηακ μ Yohji Yamamoto. πεδίαγε εκδφι αηα ζε 
ι εβάθα ι εβέεδ, έηζζ χζ ηε κα είκαζ άκεηα βζα ημοξ πεθάηεξ ημο, ι ε αζφι ι εηνα ημρίι αηα, 
ζδζαίηενμοξ βζαηάδεξ ηαεχ ξ ηαζ ηζέπεξ ηαζ ημ ηονίανπμ πνχι α ζηζξ ζοθθμβέξ ημο ήηακ 
επίζδξ ημ ιαφνμ.  

Δικόνα 8.4  Rei Kawwbubo, (1981) 
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Δκχ μζ Ιάπςκεξ  ζπεδζαζηέξ ηαζκμημι μφζακ ι ε 
ηα ζδζαίηενα ζπέδζά ημοξ, ζημ Πανίζ ζ μζ μίημζ 
ι υδαξ ζοκέπζζακ κα ελαζημφκ ηδκ ηθαζζζηή 
ναπηζηή. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ηάπμζμζ κέμζ 
ζπεδζαζηέξ έηακακ ηδκ ει θάκζζή ημοξ, υπςξ  μ 
Jean-Paul Gaultier. Πνζκ πανμοζζάζεζ ηδκ 
πνχηδ ημο ζοθθμβή είπε ζοκενβαζηεί ι ε ημκ 
Gardin ηαζ ημκ Patou. Έκα ζδζαίηενμ 
παναηηδνζζηζηυ ζηζξ δδι ζμονβίεξ ημο ήηακ μζ 
ακμζπηέξ πθάηεξ. Σμ 1985 ζηδ ζοθθμβή ημο βζα 
Άκμζλδ - Καθμηαίνζ, ηνάαδλε ηδκ πνμζμπή ημο 
ημζκμφ δδι ζμονβχκηαξ θμφζηεξ βζα άκδνεξ, πμο 
ζηδκ μοζία ήηακ οθάζι αηα πμο ηάθοπηακ ηα 
πακηεθυκζα πμο θμνμφζακ απυ ι έζα  (Δζηυκα 
8.5).  

 

Σμ 1983 μ Karl Lagerfeld ακέθααε ηα 
δκία ημο μίημο Chanel ηαζ 
δμοθεφμκηαξ ηα ήδδ οπάνπμκηα ζπέδζά 
ηδξ, ηα ελέθζλε δίκμκηάξ ημοξ έκα πζμ 
ι μκηένκμ παναηηήνα (Δζηυκα 8.6). Σμ 
1987 έκαξ κέμξ μίημξ άκμζλε ζημ 
Πανίζ ζ ηαζ μ Christian Lacroix 
πανμοζίαζε ηδκ πνχηδ  ημο ζοθθμβή 
ηαζ εζζήβαβε ι ία κέα ζεζνά έημζιμο 
εκδφι αημξ, δ μπμία ήηακ επδνεαζι έκδ 
απυ ηα παζδζηά ημο πνυκζα ηαζ ηδκ 
πανάδμζδ. 

ηδκ Ιηαθία, δ ι υδα άκεζγε ηαζ μζ 
ηαηαζ ηεοαζηέξ εκδοι άηςκ δδι ζμον-
βμφζακ ζεζνέξ εημίι μο εκδφι αημξ βζα 
υθδ ηδκ Δονχπδ  αηυι α ηαζ βζα ημ 
Πανίζ ζ. Μενζηά μκυιαηα πμο 
λεπχν ζζακ ήηακ μ Armani, μ Versace 
ηαζ μ Moschino. Σμ 1981 μ Armani 
δδι ζμφνβδζε ηδ ζεζνά Armani Jeans 
ηαεχ ξ ηαζ θζκά ημζημφι ζα πμο 
απεοεφκμκηακ ηαζ ζηα δφμ θφθα. Ο 
ζπεδζαζηήξ Gianni Versace ήηακ 
επδνεαζι έκμξ απυ ηδκ ηεπκμθμβία ηαζ 
βζα αοηυ ημ θυβμ δδι ζμφνβδζε αναδζκά 
θμνέι αηα ι ε θεπημιέν εζεξ απυ 
αθμοι ίκζμ (Δζηυκα 8.7). Έκα κέμ 

Δικόνα 8.5  Jean-Paul Gaultier, (1985) 

Δικόνα 8.6  Karl Lagerfeld, (1983) 
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ηαθέκημ πμο ει θακίζηδηε εηείκδ ηδκ πενίμδμ ήηακ μ Franco Moschino, μ μπμίμξ 
δδι ζμφνβδζε ηδκ πνχηδ ημο ζοθθμβή ημ 1983 (Δζηυκα 8.8). 

 

 

ηδκ Αιενζ ηή δφμ ζπεδζάζηνζεξ, δ 
Donna Karan ηαζ δ Norma Kamali, 
δζέπνερ ακ ζημκ ημι έα ηδξ ι υδαξ ηδ 
δεηαεηία ημο 1980. Η Donna Karan 
λεηίκδζε ηδκ ηανζένα ηδξ 
ακαθαι αάκμκηαξ ημκ μίημ ηδξ 
Anne Klein ημ 1974. Έβζκε βκςζ ηή 
βζα ημ κεμτμνηέγζημ ζηοθ ηδξ, πμο 
ζοκδφαγε νμφπα ζδακζηά βζα ημ 
βναθείμ αθθά ηαζ ζδζαίηενα ημι ρ ά 
βζα ημ ανάδο. Σμ 1985 πανμοζίαζε 
ηδκ πνχηδ ηδξ πνμζς πζηή 
ζοθθμβή, πμο απμηεθμφκηακ απυ 
νμφπα βζα ηζξ ενβαγυι εκεξ βοκαίηεξ 
υπςξ  θανδζά παθηυ, θμφζηεξ ηαζ 
ι πθμφγεξ βζα ημ βναθε ίμ ηαζ ηα 
πνχι αηα πμο πνδζζι μπμζμφζε ήηακ 
ημ ι αφνμ, ημ θεοηυ ηαζ βεκζηά ηα 
μοδέηενα πνχι αηα (Δζηυκα 8.9).  

Η Norma Kamali ζε ακηίεεζδ ι ε 
ηδκ Karan ζπεδίαγε εκδφι αηα ι ε 
έκα πζμ κεακζηυ φθμξ. Δίπε έκα 
πθμφζζμ πεθαημθυβζμ απυ δζά-
ζδιμο ξ ηαζ έβζκε βκςζ ηή βζα ημ 
παθηυ “ππλόζαθν” πμο δδι ζμφνβδζε ηαζ ηα ηαοηά ζμνηξ. Η ι υδα ζηδ Νέα Τυνη δ ζοκέπζγε 
κα ακείγεζ ςξ  ηζξ 19 Οηηςανί μο 1987, υπμο δ παβηυζι ζα μζημκμιί α βζα αηυι α ι ζα θμνά 
ηανάπηδηε απυ ημ ηναπ ημο πνδι αηζζηδνίμο. Όθδ αοηή δ ηαηάζηαζδ επέθενε αθθαβέξ ζημ 
ει πυνζμ ηαζ θοζζηά ζημκ ημιέα ηδξ ι υδαξ.  

Δικόνα 8.7  Gianni Versace, 1984 

Δικόνα 8.7  Gianni Versace, (1984) 

Δικόνα 8.9  Donna Karan, (1985) 

Δικόνα 8.8  Moschino, (1983) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 1989-1999 

ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990 ηαζ ηαεχ ξ δ ημζκςκζηή γςή ηςκ ακενχ πςκ είπε ανπίζεζ 
κα πενζμνίγεηαζ ηαζ δ μζημκμιί α είπε ανπίζεζ κα έπεζ πνμαθήι αηα, μζ πςθ ήζεζξ ζηδκ ορ δθή 
ναπηζηή είπακ ανπίζεζ ηζ αοηέξ κα ι εζχκμκηαζ ζδιακ ηζηά. Όπςξ  ηαζ ημ 1960, μζ ζπεδζαζηέξ 
ήεεθακ κα ακαδείλμοκ ηδκ μζημθμβζηή ημοξ ζοκείδδζδ. Η αοεεκηζηυηδηα έβζκε ημ κέμ ζ ήι α 
ηαηαηεεέκ ηαζ δζάθμνα ζηοθ οπμημοθημφναξ ηαεχ ξ ηαζ έεκζη παναδμζζαηέξ θμνεζζέξ 
απμηέθεζακ ζ δι ακηζηέξ επζννμέξ βζα ηδ ι υδα. Απυ ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ μζ ζοθθμβέξ 
λεηίκδζακ κα έπμοκ επζννμέξ απυ δζάθμνεξ οπμημοθημφνεξ ηαζ απυ ημ πανεθευκ. Μενζηά 
παναδείβια ηα είκαζ ημ Hippie style απυ ημοξ Dolce & Cabbana, ημ B-Boy and Surf απυ ημκ 
Karl Lagerfeld βζα ημκ μίημ Chanel, ημ Ragga απυ ημκ Calvin Klein, ηα Teddy Boys ηαζ 
Mods απυ ημκ Paul Smith ηαζ, έεκζη ζηοθ απυ ημκ Jean-Paul Gaultier. 

ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημ Punk ηαζ ημ Hippie θμοη ζοκδοάζηδηακ ηαζ δδι ζμονβήεδηε 
έκα κέμ ζηοθ ημ Grunge. Ήηακ έκα ζηοθ πμο ζοκδφαγε πμθθά πνχι αηα ζημ μπμίμ ηα νμφπα 
ήηακ είηε πεζνμπμίδηα ή δεφηενμ πένζ, ηα θμνμφζακ ζε ζηνχζ εζξ ηαζ ζοκδοάγμκηακ ι ε 
ζηναηζςηζηέξ ι πυηεξ. Ξεηίκδζε απυ ηα ηα ζοβηνμηήι αηα ηδξ ζηδκήξ ημο Seattle υπςξ  μζ 
Nirvana ηαζ μζ Pearl Jam ηαζ δδι ζμονβήεδηε ηονίς ξ απυ ακηίδναζδ ζ ηδκ ημζκςκία ηδξ 
πνμδβμφι εκδξ δεηαεηίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ μπμίαξ ηα άημια επεδείηκοακ ηζρπξή 
επηζπκία γηα πξνζ ωπηθή εμέιημε . Σμ ζηοθ αοηυ ήηακ ηονίς ξ δζαδεδμιέκμ ζηζξ Η.Π.Α. ηαζ 
απεοεοκυηακ ζε έκα πζμ κεακζηυ ημζκυ. πεδζαζ ηέξ υπςξ  δ Anna Sui ηαζ μ Mark Jacobs 
ζοκέπζζακ κα απεοεφκμκηαζ ζε αοηυ ημ κεακζηυ ημζκυ εκχ δ Donna Karan ηαζ μ Ralph 
Lauren ημο έδςζακ  ι ζα πζμ ηθαζζζηή ι μνθή. ηδκ Αββθία ζημζπεία απυ ημ Grunge φθμξ 
ζοκδοάζηδηακ ι ε ημ κηφζζι μ ηδξ πυθδξ ηαζ εζζπχνδζα κ ζηδ αζμιδπακία ηδξ ι υδαξ. 
Κακέκα αέααζα απυ αοηά ηα ζηοθ δεκ ήηακ επζηοπδι έκμ ζημκ ημιέα  ηδξ ορ δθήξ ναπηζηήξ 
ηαεχ ξ μζ ηαηακαθςηέξ, ηςκ μπμίςκ μ ηνυπμξ γςή ξ απαζημφζε ι ζα πζμ επίζ δι δ έκδοζδ, δεκ 
ήηακ δζαηεεεζι έκμζ κα πθδνχζ μοκ αδνά βζα αοηυ ημ ζηοθ πμο ήηακ ζα κ κα είπε αβμναζηεί 
απυ ι αβαγί ι ε νμφπα απυ δεφηενμ πένζ. 

Δικόνα 9.1  Pearl Jam, (1990) 
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Η ηεπκμθμβζηή ακάπηολδ ηαζ μ εκεμοζζαζιυξ  βζα ημ ι έθθμκ ήηακ δ αθμν ι ή βζα κα οπάνλεζ 
έκα κέμ ζηοθ ι ε ηδκ μκμιαζία  cyber. Διπκ εφζηδηε απυ ημ Punk, ηδκ επζζηδι μκζηή 
θακηαζία ηαζ ηδκ εζημκζηή πναβιαηζηυηδηα, ηαεχξ  ηαζ ι ζα κέα βεκζά παναηηήνςκ ηυι ζη. 
Υνδζζι μπμζμφζακ οθζηά ηαηαζηεοήξ ηάπμζα απυ ηα μπμία δεκ είπακ πνδζζι μπμζδεεί λακά 
ζημκ ημιέα ηδξ ι υδαξ, υπςξ  fleece, οθάζι αηα απυ ι ζηνμσκεξ ηαζ neoprene. Δπίζδξ,  
ει πκεφζηδηε απυ ημ θάζηζπμ, ημ PVC ηαζ ημ δένι α ηαεχ ξ ηαζ απυ ζπμν νμφπα ηαζ 
παπμφηζζα. Όθα αοηά ηα οθζηά ηαζ ζηοθ ηαίνζαλακ ζηδκ ορ δθή ι υδα ηαεχ ξ ηαζ ζημ 
ηαεδιεν ζκυ κηφζζι μ. 

Δικόνα 9.2  Nirvana κε Grunge Look, (1993) 
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Ο Gianni Versace ζοκέπζζε κα ηονζανπεί ζηδκ ακδνζηή ηαζ βοκαζηεία έκδοζδ, έπμκηαξ ζημ 
πεθαημθυβζυ ημο, ημοξ πθμοζζυηενμοξ ακενχπμο ξ ημο ηυζι μο, δοζηοπχ ξ υι ςξ  ημκ Ιμφθζμ 
ημο 1997 δμθμθμκήεδηε ηαζ ηα δκία ηδξ επζπείνδζήξ ημο ακέθααε δ αδεθθή ημο Donatella. 
ημ Μζθάκμ, ι εηά ημ εάκαημ 
ημο Moschino ει θακίζηδηε έκα 
ηαθακημφπμ δίδοι μ ζπεδζαζηχκ  
μζ Dolce & Gabbana πμο 
απμηεθμφκηακ απυ ημκ 
Domenico Dolce ηαζ ημκ 
Stefano Cabbana, μζ μπμίμζ 
έδςζακ  ι ζα κέα πκμή ζηδ ι υδα 
ημο Μζθάκμο ι ε ηα πμθοηεθή 
ζπέδζά ημοξ. Δπδνεάζηδηακ 
ζδιακ ηζηά απυ ημ εενι υ 
νμι ακηζζι υ ηδξ κυηζαξ Ιηαθίαξ 
ηαεχ ξ ηαζ απυ ηζξ ηαζκίεξ ημο 
Roberto Rossellini ηαζ 
Luchimo Visconti υπςξ  ηαζ 
απυ ηδ ενδζη εοηζηή έκδοζδ. 
Υαναηηδνζζηζηή ήηακ δ ζοθ-
θμβή ημοξ βζα ημοξ άκδνεξ ημ 
ηαθμηαίνζ ημο 1994, πμο 
απέδςζε θυν μ ηζιήξ ζημοξ 
αηυθμοεμοξ ημο Hare Krisna 
ζοκδοάγμκηαξ ηδ θεοηή 
αεθδηζηή θακέθα ι ε ημ ηα 
sarongs (ηφπμξ θμφζηαξ πμο 
θμνμφζακ ζηδκ Μαθαζζία). 

ημ Πανίζ ζ ει θακίζηδηακ κέα ηαθέκηα υπςξ  μ Βέθβμξ Martin Margiela, μ μπμίμξ λεηίκδζε  
ηδκ ηανζένα ημο δμοθεφμκηαξ ςξ  αμδευξ ημο Jean–Paul Gaultier ηαζ πανμοζίαζε ηδκ 
πνχηδ ημο ζοθθμβή ζ ημ Πανίζ ζ ημ 1989. Ο Margiela ζοκδφαζε ηδκ ορ δθή ναπηζηή ηαζ ηα 
θεπημιεν ή ηεθεζχι αηα ι ε έκα φθμξ αηαλίαξ. Σα νμφπα ημο θαίκμκηακ κα έπμοκ ζηζζι έκα 
ι ακίηζα, λεθηζζι έκεξ άηνεξ, ελςηενζηέξ ναθέξ ηαζ εηηεεεζιέκεξ θυδν εξ. Η Ann 
Demeulemeester είκαζ ι ζα αηυι α ζ πεδζάζηνζα πμο λεπχν ζζε πανμοζζάγμκηαξ ηδ ζοθθμβή 
ηδξ ημ 1992 ζημ Πανίζ ζ ηαζ υπςξ  ηαζ μ Margiele πνδζζι μπμζμφζε ι ζα ι μκυπνςι δ παθέηα. 
Σα νμφπα ηδξ είπακ πμθθέξ ζηνχζ εζξ ηαζ ήηακ ηαηαζ ηεοαζι έκα απυ ορ δθήξ πμζυηδηαξ 
οθάζι αηα ηαζ ι ενζηέξ θμνέξ πνδζζι μπμζμφζε αζ οκήεζζηεξ οθάκζεζξ ηαζ θεπημιέν εζεξ απυ 
παθηυ. 

Η ζπεδζάζηνζα Vivienne Westwood ζοκέπζζε κα δμοθεφεζ πάκς ζηδκ παναδμζζαηή 
ανεηακζηή ναπηζηή ηαζ ηα ζζημνζηά ζ ηοθ ι ε έκα ζοκδοαζι υ αζέαεζαξ ηαζ επζηήδεοζδξ. Σμ 
Μάνηζμ ημο 1998 ζημ Μζθάκμ πανμοζίαζε ηδκ “Anglomania” πμο ήηακ ι ζα πζμ θε δκή 
εηδμπή ηςκ πζμ επζηοπδι έκςκ ζπ εδίςκ ηδ ξ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1970.  

Δικόνα 9.3  Dolce & Cabbana, (1995) 
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Δηείκδ ηδκ επμπή έκα κέμ υκμια πμο έηακε εκηφπςζ δ ζημ πχν μ ηδξ ι υδαξ ήηακ μ 
Alexander McQueen. Σμ Φεανμοάνζμ ημο 1993 πανμοζίαζε ηδκ πνχηδ ημο ζοθθμβή υπμο 
θςημβναθίεξ απυ ηδκ ηαζκία Taxi Driver ηοπχεδη ακ πάκς ζε παθηυ ηαζ ηθμξ θμφζηεξ, 
ζοκδοάζηδηακ ι ε ι αφνα πμοηάι ζζα απυ ζζθυκ ι ε πμθφ ι αηνζά ι ακίηζα. Ο McQueen ημκ 
Ιακμοάνζμ ημο 1997 έδεζλε ηδκ πνχηδ  ημο ορ δθήξ ναπηζηήξ ζοθθμβή βζα ημκ μίημ Givenchy 
δ μπμία ήηακ ει πκεοζι έκδ απυ ηδκ εθθδκζηή ι οεμθμβία ηαζ απμηεθμφκηακ απυ 
ελεγδηδι έκα ζζθυκ θμνέι αηα πμο εφι ζγακ εθθδκίδεξ εεέξ ηαζ θμνέι αηα πμο εφι ζγακ 
ι μκμιάπμ απυ θαι πενυ δένι α ζε πνχι α πνοζμφ. Μεηέπεζηα ζοθθμβέξ ημο πενζεθάι αακακ 
ι αηνζά παθηυ ηαζ πνςι αηζζηά δένια ηα θζδζμφ. Ο McQueen ζπεδίαγε πέκηε ζοθθμβέξ ηάεε 
ζεγυκ. Οζ ηέζζενζξ απυ αοηέξ ήηακ βζα ημκ μίημ Givenchy ηαζ δ ι ία πνμζςπζη ή ημο. ε 

ηάεε ι ία απυ αοηέξ ζοκδφαγε επζηοπδι έκα ηδ ι μκαδζηή ημο δδι ζμονβζηυηδηα ι ε ηδκ 
ηεπκμθμβζηή ημο ελεζδίηεοζδ ηαζ υθα αοηά είπακ ηδκ ηαθφηενδ ει πμνζηή απήπδζ δ ζημκ 
ηυζι μ ηδξ ι υδαξ. 

Δικόνα 9.4  Vivienne Westwood, (1995) 
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Πανυθμ πμο υθα αοηά ηα πνυκζα ηονζανπμφζε δ ορ δθή ναπηζηή, ημ έημζιμ έκδοι α 
πανμοζίαζε ι ζα αολακυιεκδ  πμνεία ζηα ι έζα  ηδξ δεηαεηίαξ '90. ηδκ Αιενζ ηή αι έζς ξ 
ακηαπμηνίεδηακ ζε αοηήκ ηδκ ακάβηδ ηδξ αβμνάξ ηαζ λεηίκδζακ κα πανάβμοκ κέεξ ζεζνέξ 
ηαζ κα ι εηαηνέπμοκ ηζξ ήδδ οπάνπμοζεξ ακάθμβα ι ε ηζξ ηνέπμοζεξ πενζζηάζεζξ. Ο Ralph 
Lauren δδι ζμφνβδζε εηείκδ ηδκ επμπή πενζζζ υηενεξ απυ είημζζ ζεζνέξ νμφπςκ ηαζ δ 
Donna Karan ηδ ζεζνά DKNY, δ μπμία ήηακ ανπζηά ζπμν ηαζ ζηδ ζοκέπεζα επεηηάεδηε ηαζ 
ζημ επίζδιμ κηφζζι μ. Ο Calvin Klein αημθμφεδζ ε ημ ίδζμ πανάδεζβια ηαζ βκχν ζζε ι εβάθδ 
επζηοπία ι ε ηδ κεακζηή, απθή, ζπμν ζοθθμβή ημο. Σμ 1994 επίζδξ,μ Tommy Hilfiger 
πανμοζίαζε ιζ α ζοθθμβή απυ ακδνζηά εκδφι αηα. 

Σδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ημο 20μο αζχκα δ ι υδα επδνεάζηδηε ζδ ι ακηζηά απυ ηζξ 
πνμδβμφι εκεξ δεηαεηίεξ. ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ επζηνάηδζε  ημ ζηοθ ης κ δεηαεηζχκ '60 
ηαζ '70. ηα ι έζα  ηδξ ει θακίζηδηακ ζημζπεία ηδξ δεηαεηίαξ ημο '80 υπςξ  ημκζζι έκμζ χι μζ. 
Αοηυ πμο ηονζάνπδζε ζηζξ ζοθθμβέξ πμο πανμοζζάζηδηακ βζα ημ θε ζκυπςν μ-πεζι χκα  
1998-1999 ήηακ ηα ι ζκζι αθζζηζηά, ζε  μοδέηενμοξ ηυκμοξ νμφπα, ηα ι μοκηά ζπέδζα ζε 
ακηίεεζδ ημο bohemian φθμοξ πμο είπε έκημκμοξ πνςι αηζζι μφξ. Σα οθάζι αηα πμο 
πνδζζι μπμζμφζακ ήηακ ημ ζμοέη, ημ δένι α, ημ ηαζι ίν, δ βμφκα (αθδεζκή-ρ εφηζηδ), ηα 
ελςηζηά θηενά ηαζ ηα ηεκηδι έκα ημοίκη. Δπίζδξ,  άθθα οθζηά πμο πνδζζι μπμζήεδηακ ήηακ δ 
πμθφ ηαθήξ πμζυηδηαξ δακηέθα, ηα αναπκμΰθακηα πθεηηά, δ μνβάκηγα ηαζ ημ ζζθυκ, ηα 
μπμία ζοκήες ξ ηα πνδζζι μπμζμφζακ ζε ζηνχ ζεζξ ηαζ πζμ ελεγδηδι έκα υπςξ  ηα ι εηαθθζηά 
ζημζπεία ηαζ μζ αθοζίδεξ. 

Δικόνα 9.5  Alexander McQueen  
      γηα ηνλ νίθν  Givenchy, (1997) 

Δικόνα 9.5  Donna Karan, 1985 

Δικόνα 9.6  Γαι ι ηθή Vogue Alexander McQueen  
                        γηα ηνλ νίθν Givenchy, (1997) 
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ημ ηέθμξ ημο 20μο αζχκα ημ Πανίζ ζ, ημ Μζθάκμ, δ Νέα Τυνη δ ηαζ ημ Λμκδίκμ πανέι εζκακ 
μζ ι εβαθφηενεξ πνςηεφμοζεξ ηδξ ι υδαξ, ζηζξ μπμίεξ μζ ζπεδζαζηέξ απυ υθμκ ημκ ηυζι μ 
πήβαζκακ βζα κα αθήζμοκ ημ ζηίβια  ημοξ. Πανυθμ πμο ημ Πανίζ ζ ήηακ δ πζμ δδι μθζθήξ 
ημπμεεζί α, δ αζμιδπακία ημο δεκ απμηεθμφκηακ πθέμκ απυ Γάθθμοξ αθθά απυ υθεξ ηζξ 
εεκζηυηδηεξ. Η ι υδα ζοκεπίζηδηε κα είκαζ δ πζμ άι εζδ ι μνθή παναβςβήξ πμθζηζζιμφ, δ 
μπμία ήηακ ζοκοθαζι έκδ ι ε ηζξ ημζκςκζηυ-μζημκμιζηέξ ηαζ ηεπκμθμβζηέξ ελεθίλεζξ. 
Δπακαζηαηζηέξ ελεθίλεζξ ζηα οθζηά ηαζ ηα οθάζι αηα δζεφνοκακ ηα υνζα ζ ηα πνχι αηα, ηδκ 
οθή ηαζ ημοξ ηνυπμοξ ηαηαζηεοήξ. Νέαξ ηεπκμθμβίαξ οθάζι αηα ζοκδφαγακ θοζζηέξ ίκεξ 
ι ε ημ βοαθί, ημ ι έηαθθμ ηαζ ημκ άκεναηα βζα κα δδι ζμονβήζμοκ εθαθν ά οανίδζα, κέεξ 
επζζηνχζεζξ ζηα οθάζι αηα, υπςξ  δ ζζθζηυκδ ηαζ ηεναι ζηέξ ίκεξ πμο ι πμνμφζακ κα 
πνδζζι μπμζήζμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα.  

Ο αζχκαξ ηεθεζχκεζ ι ε ηα ι υδα κα ακαπηφζζεηαζ ναβδαία ζε υθμοξ ημοξ ημιείξ. Πθέμκ μζ 
ζπεδζαζηέξ δεκ απεοεφκμκηαζ ζε ι ζα πθμφζζα ηαζ ηθεζζηή ηάζηα, αθθά ζε υθεξ ηζξ 
ημζκςκζηέξ ηάλεζξ. 

Δικόνα 9.7  Ακεξηθάληθε Vogue, Donna Karan, (1995) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 
Η ΠΔΡΙΟΓΟ 2000 - 2014 

Η ι υδα ημκ 21μ αζχκα ηζκείηαζ ζε βνήβμνμοξ νοει μφξ, ημ ημζκυ ηδξ πθέμκ είκαζ απένακημ 
ηαζ αοηυ έπεζ ζο ι αεί ελαζηίαξ ηδξ ακάπηολδξ ημο δζαδζηηφμο ηαζ ηδξ δζαεέζζι δξ πθέμκ 
αβμνάξ ι έζα  απυ αοηυ. Σμ δζαδίηηομ επζηνέπεζ ζημκ ηυζι μ άι εζδ πνυζα αζδ ζηζξ 
ηεθεοηαίεξ επζδείλεζξ ηαζ ηδκ αβμνά πνμσυκηςκ ι ε έκα ηθζη. Δηηυξ απυ ηα ήδδ βκςζ ηά 
ηέκηνα ηδξ ι υδαξ υπςξ  ημ Πανίζ ζ, ημ Λμκδίκμ, ημ Μζθάκμ ηαζ ηδ Νέα Τυνη δ 
δδι ζμονβήεδηακ ηαζ ηάπμζα ηαζκμφνζα υπςξ  ημ Νέμ Γεθπί, δ Mumbai, ημ Hong Kong ηαζ 
ημ Πεηίκμ. Μζα ηάζδ  ηδξ επμπήξ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ δζάθμνεξ δζαζδιυηδ ηεξ 
δδι ζμφνβδζακ πνμζς πζηέξ ζοθθμβέξ δίκμκηαξ ζ οκήες ξ ημ υκμιά ημοξ. Ονζζι έκεξ απυ 
αοηέξ είκαζ δ Victoria Beckham, δ Jennifer Lopez, δ Sarah Jessica Parker ηαζ δ Kate Moss.  

ηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ δ παι δθμφ ηυζημοξ “ι υδα” έβζκε απμδεηηή απυ ημκ ηφπμ ηαζ 
πθέμκ ήηακ επζηνεπηυ κα ζοκδοάγεζξ αηνζαά ημι ι άηζα ι ε πζμ θε δκά. Οζ αθοζίδεξ 
ηαηαζηδι άηςκ ακαβκχν ζζακ ηδκ ακάβηδ δδι ζμονβίαξ νμφπςκ  ηα μπμία κα ζο ι ααδίγμοκ ι ε 
ηδ ι υδα αθθά κα είκαζ επίζδξ μζημκμιζηά. Μζα απυ αοηέξ ηζξ εηαζνίεξ είκαζ δ ZARA (Δζηυκα 
10.1) πμο έεεζε ορ δθά ημκ πήπδ ζηδ θζακζηή πχθ δζδ. Μέπνζ ημ 2008 είπε 4.000 
ηαηαζηήι αηα ζε πάκς απυ 60 πχν εξ λεπενκχκηαξ ηαζ ηδ GAP ςξ  δ ι εβαθφηενδ αθοζίδα  
θζακζηήξ πχθ δζδξ. Η επζπείνδζδ  οπμζηδνίγεζ υηζ ι υκμ ηέζζενζξ εαδμι άδεξ πνεζάγμκηαζ βζα 
κα πενάζεζ έκα νμφπμ απυ ηδκ ζδέα ζημ ζηίηζμ ηαζ ηεθζηά ζηα νάθζα ημο ηαηαζηήι αημξ. 
Άθθεξ εηαζνίεξ, αημθμοεχκηαξ ημ πανάδεζβια ημο ZARA, υπςξ  ημ H&M πμο ι εηαλφ 2004-
2009 ζοκενβάζηδηε ι ε ημνοθαίμοξ ζπεδζαζηέξ ακάι εζα  ημοξ μ Karl Lagerfeld, δ Stella 
McCartney ηαζ μ Roberto Cavalli (Δζηυκα 10.2). To 2008 δ εηαζνία θάκζανε ι ζα αηνζαή 
ζοθθμβή, δ μπμία παναηηδνίζ ηδηε απυ ημι ρ ά ζπέδζα, ηδκ COS. Κάπμζα άθθα 
ηαηαζηήι αηα πμο είπακ ακμδζηή πμνεία ήηακ ημ Mango, ημ Uniglo ηαζ ημ Monsoon.  

 

ηζξ ανπέξ ημο εζημζημφ πνχημο αζχκα δομ ι εβάθεξ εηαζνίεξ ι ε αεθδηζηά είδδ, δ Nike ηαζ 
δ Adidas έθενακ επακάζ ηαζδ ζημ πχν μ ηδξ ι υδαξ. Γζα κα πνμςε ήζμοκ ηα πνμσυκηα ημοξ 
πνμζέθα αακ ηαζ ζοκενβάζηδηακ ι ε βκςζ ημφξ ζπεδζαζηέξ. Υαναηηδνζζηζηυ πανάδεζβια δ 
ζοκενβαζία ηδξ Αdidas ι ε ηδ ζπεδζάζηνζα Stella McCartney. Πανάθθδθα δ Nike έςξ  
ζήιενα κηφκεζ αεθδηέξ ι εβάθμο αεθδκεημφξ ι ε ηα αεθδηζηά ηδξ νμφπα ηαζ έηζζ ηάκεζ 

Δικόνα 10.1  Γηαθήκηζε Zara 
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άι εζδ δζαθήι ζζδ. Σεκίζηεξ υπςξ  μ Andre Agassi ηαζ μ Rafael Nadal είκαζ δφμ απυ ημοξ 
πζμ βκςζ ημφξ αεθδηέξ πμο ζε ηάεε αβχκα  δεκ απμπςν ίγμκηαζ ηα νμφπα ηδξ Nike.  

Μζα άθθδ ηάζδ πμο έηακε ηδκ ει θάκζζδ ηδξ ι εηά ημ 2000 είκαζ αοηή ηδξ Vintage 
ημοθημφναξ. Απμηθεζζηζηέξ ι πμοηίη ι ε νμφπα παθαζυηενςκ πνυκςκ ηαζ δδι ζμονβίεξ 
βκςζ ηχκ ζπεδζαζηχ κ λεηίκδζακ κα ακμίβμοκ δ ι ζα ι εηά ηδκ άθθδ. Cameron Silver ζημ Los 
Angeles, Didier Ludot ζημ Πανίζ ζ ηαζ Keny Valenti ζηδ Νέα Τυνη δ είκαζ ι ενζηά απυ ηα 
πζμ βκςζ ηά Vintage ι αβαγζά ζε μθυηθδνμ ημκ ηυζι μ. Γζάθμνα πμθοηαηαζηήι αηα 
λεηίκδζακ κα πς θμφκ ηαζ αοηά εκδφι αηα Vintage (νμφπα απυ δεφηενμ πένζ). Μενζηά απυ 
αοηά ήηακ ημ Liberty ζ ημ Λμκδίκμ, Printermps ζημ Πανίζ ζ ηαζ ημ Topshop επίζδξ ζημ 
Λμκδίκμ. Σμ κα θμνάεζ ηάπμζμξ νμφπα απυ δεφηενμ πένζ ζήιαζκ ε πανάθθδθα βζα ημοξ 
ηαηακαθςηέξ ζεααζι υξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. 

Η ι υδα απυ ημ 2010 ές ξ ζήιενα παναηηδνίγεηαζ ηονίς ξ απυ ηδκ ακααίςζ δ παθαζυηενςκ 
δεηαεηζχκ ηαζ απυ ηδκ ακααίς ζδ παθαζχκ ημι ι αηζχκ απυ δζάθμνεξ πενζυδμοξ ηδξ ι υδαξ. 
ηζξ ανπέξ ημο 2010 μζ κέμζ επδνεάζηδηακ ζ δι ακηζηά ζημ κηφζζι μ απυ ηδ δεηαεηία ημο 
1980 υπμο επακήθεακ ζηδ ι υδα ηάζεζξ υπςξ  ηα πνχι αηα κέμκ. Άθθεξ επζννμέξ πμο 
οπενίζποζακ ιεηά ημ 2010 είκαζ δ ακααίς ζδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1990.  

ε βεκζηέξ βναι ι έξ παναηδνείηαζ υηζ μζ κέμζ ηδξ Λαηζκζηήξ Αιενζ ηήξ πανέι εζκακ πζζημί 
ζηδ ι υδα ηςκ δοηζηχκ πςν χκ ηαζ δφζημθα αζ πάγμκηαζ ηα κέα ζηοθ ηαζ ηζξ ηάζεζξ ζ ε 
ακηίεεζδ ι ε αοημφξ πμο δζαι έκμοκ ζηδκ Δονχπδ  ηαζ ζηδκ Αιενζ ηή.  

Μενζημί απυ ημοξ ζπεδζαζηέξ πμο ζοκεπίγμοκ κα έπμοκ ακμδζηή πμνεία ηαζ κα εηπθήζζμο κ 
ημκ ηυζι μ ηάεε πνυκμ ι ε ηάηζ ηαζκμφνζμ είκαζ μζ Nicolas Ghesquière, Miuccia Prada, Frida 
Giannini, Marc Jacobs, Phoebe Philoand ηαζ μ Karl Lagerfeld.  

Δικόνα 10.2  Γηαθήκηζε H&M 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Ghesqui%C3%A8re
http://en.wikipedia.org/wiki/Miuccia_Prada
http://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Giannini
http://en.wikipedia.org/wiki/Frida_Giannini
http://en.wikipedia.org/wiki/Marc_Jacobs
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoebe_Philo
http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lagerfeld
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To 2012-2013 ι ζα κέα ηάζδ απυ ημ πανεθευκ έηακε ηδκ ει θάκζζδ ηδξ: ημ θεοηυ ζε 
ζοκδοαζι υ ι ε ημ ι αφνμ. Μμκηέθα υπςξ  δ Kate Μoss ηαζ δ Cara Delavigne έηακακ 
ει θακίζεζξ θμνχκηαξ απμηθεζζηζηά αοηά ηα πνχι αηα. Η ι ζκζιαθζζηζηή αοηή ηάζδ  
ακηζηαηέζηδζε ηα θς ηεζκά ηαζ θαι πενά πνχ ι αηα ηδξ πνμδβμφι εκδξ δεηαεηίαξ kai 
πενζεθάι αακε ζ πέδζα υπςξ  θεοηέξ ηαπανκηίκεξ ι ε ι αφνα ι ακίηζα, παθηυ ι ε αζπνυι αονα 
ι μηίαα (houndstooth coats), ι αφνεξ ι πθμφγεξ ι ε ηοπχι αηα ζε ζπήι α κεηνμηεθαθήξ ή 
ζηαονμφξ ηαζ δζάθμνα ηεκηήι αηα απυ ηνοζηάθθμοξ. Έβζκε επίζδξ δδι μθζθήξ δ ηάζδ ημο 
κα κηφκμκηαζ μζ βοκαίηεξ ι ε ι αηνζέξ ι αφνεξ ημοαθέηεξ ζε επίζδιε ξ πενζζηάζεζξ 
ζοκδοάγμκηαξ ηδ ζοβηεηνζι έκδ ει θάκζζδ ι ε ι εβάθα ημζι ήι αηα ηαζ βάκηζα έςξ  ημ ι ήημξ 
ηςκ χι ςκ.  

Μζα άθθδ ηάζδ ηδξ ι υδαξ πμο πανμοζζάζηδηε ι εηά ηδκ άκμζλδ ημο 2013 ηαζ ημ 2014 είκαζ 
δ ακααίς ζδ ημο Grunge κηοζίι αημξ ζηδκ Δονχπδ  ηδκ Αοζηναθία ηαζ ηδκ Αιενζ ηή. Σδκ 
ανπή έηακε μ ζπεδζαζηήξ Steve Peppe μ μπμίμξ είκαζ βκςζ ηυξ βζα ηζξ δδι ζμονβίεξ ημο βζα 
ηδκ ηναβμοδίζηνζα ηδξ πμπ ζ ηδκήξ Lady Gaga. Σμ λέν Grunge ζηοθ πενζθαι αάκεζ 
πακηεθυκζα Chino (ίζζα βναι ι ή), πακςθ υνζα απυ ηανηάκ (ζημηζέγζημ φθαζι α), 
ι μκυπνςι α πμοθυαεν ζε δζάθμνα πνχι αηα ηαζ θανδζά βναι ι ή (crewneck), ηα 
ζηναηζςηζηά πακηεθυκζα ι ε ηζξ ι εβάθεξ ηζέπεξ ζημ φρ μξ ηςκ βμθχ κ (combat trousers), ηα 
αεθδηζηά παπμφηζζα chucks (allstar converse), ζηναηζςηζηέξ αναφθεξ, δ εηαζνία Σimberland 

Δικόνα 10.3  Μνληέιν κε total black ι νπθ 
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ι ε ηα βκςζ ηά ι πμηάηζα, ηα ηανυ πμοηάι ζζα, δ παναθθαβή, ηα Nike αεθδηζηά πανυι μζα ι ε 
αοηά ηδξ δεηαεηίαξ ημο 90, ηα ηαπέθα ημο baseball. Όθα αοηά ζοκδέμκηαζ ι ε ηδ ει θάκζζδ 
ηςκ hipster ι ζα βεκζά κέςκ πμο είκαζ επδνεαζι έκμζ απυ ηδκ οπμημοθημφνα ηςκ 
“ζπαζίηθςκ ” πμο κηφκμκηαζ ι ε νμφπα απυ δεφηενμ πένζ.  

ε ακηίεεζδ  ι ε ημοξ άζηαημοξ Hipsters ημο πανυκημξ ένπεηαζ ημ peppy έκα πζμ ηθαζ ζζηυ 
ζηοθ θενι έκμ απυ ηδκ ηανδζά ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950 ημ μπμίμ λεηίκδζε απυ ηδκ Αιενζ ηή 
ηαζ απυ ηδκ Αββθία. Σα ζημζπεία πμο παναηηδνίγμοκ ημ ηεθεοηαίμ αοηυ φθμξ είκαζ: ηα 
καοηζηά παπμφηζζα ηδξ εηαζνίαξ sperry top sider, ηα πμοηάι ζζα ηαζ μζ ι πθμφγεξ ι ε 
πμθθαπθέξ ζηνχζ εζξ οθαζι άηςκ, ηα πθεηηά πμοθυαεν ζε ακμζπηυπνςι μοξ πνςι αηζζι μφξ, 
μζ ι αηνζέξ πθεηηέξ γαηέηεξ, ηα oxford πμοηάι ζζα, ηα νζβέ polo ι πθμογάηζα, ηα πνςι αηζζηά 
ηγίκ ηαζ ηα ζαηάηζα ημο baseball , ηα ι αφνα ηαθζυκ, μζ ι παθανίκεξ ηαζ ηα παπμφηζζα keds, 
ηα πνςι αηζζηά ημθάκ ηαζ μζ ιπυηεξ hunter ηαζ ugg. 

ηδκ ορ δθή ναπηζηή, ζηδκ εαδμι άδα ι υδαξ ημο Μζθάκμ ημ 2014, πανμοζίαζα κ ηζξ 
ζοθθμβέξ ημοξ ι ενζηά απυ ηα πζμ βκςζ ηά μκυι αηα παβημζι ίς ξ ζημ πχν μ ηδξ ι υδαξ. Ο 
Gζorgio Armani (Δζηυκα 10.5) ηαζ μ Salvatore Ferragamo ηζκήεδηακ ζε απθέξ βναι ι έξ ζε  
ακηίεεζδ ι ε ηζξ εκηοπς ζζαηέξ πμθφπνςι εξ ζοθθμβέξ ηςκ ζηαθζηχκ μίηςκ Phillip Plain, 
Moschino ηαζ Dolce&Gabbana. Δκηοπςζ ζαηέξ ήηακ μζ δδι ζμονβίεξ ημο ζπεδζαζηή Peter 
Dundas βζα ημκ μίημ Emilio Pucci (Δζηυκα 10.6) μ μπμίμξ πνδζζι μπμίδζε βζα πνχηδ  θμνά 
πνχι αηα ζε ηαθέ ηαζ chocolat ζηα δζάζδια prints ημο μίημο. Ο Roberto Cavalli ηυκζζε υηζ 
δ ζοθθμβή ημο είκαζ ει πκεοζι έκδ απυ ηδ δοκαι ζηή πμθοάζπμθδ βοκαίηα ηδξ 
ηαεδιεν ζκυηδηαξ πμο ημ ανάδο ακαγδηά ι ζα δυζδ  glamour. Λεοηυ, ι αφνμ ηαζ βηνζ είκαζ ηα 

Δικόνα 10.4  Peppy ι νπθ, (2014) 
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πνχι αηα πμο ηονζάνπδζακ ζηδ ζοθθμβή ημο ι ε έκημκδ ηδ βμφκα ηαζ ηα εκηοπςζ ζαηά 
θμνέι αηα. Έκα παναηηδνζζηζηυ ημι ι άηζ πμο είδαι ε ζε  πμθθέξ ζοθθμβέξ μίηςκ (Alexander 
Wang, Nina Ricci) ζε δ ζάθμνεξ παναθθαβέξ ήηακ ημ shirtdress έκα πμοηάι ζζμ – θυν ει α. 

 

Απυ ημ 2008 ηαζ ι εηά δ ζηθδνή πναβιαηζηυηδηα παβημζι ίς ξ ζηδκ μζημκμιί α έπεζ 
επδνεάζεζ ζδιακ ηζηά ηαζ ημ πχν μ ηδξ ι υδαξ. Σμ πεθαημθυβζμ ι εβάθς κ μίηςκ ορ δθήξ 
ναπηζηήξ ι εζχεδηε ζδια κηζηά θυβς ηςκ αηνζαχκ δδι ζμονβζχκ ι ε απμηέθεζι α πμθθμί απυ 
αοημφξ κα μδδβδεμφκ ζ ηαδζαηά ζηδ πνες ημπία ηαζ ηεθζηά ζημ ηθείζζι μ. Κάπμζμζ απυ 
αοημφξ ημοξ μίημοξ πμο είδακ ημ ηέθμξ κα ηαηαθε άκεζ ι εηά ημ 2008 είκαζ μζ Christian 
Lacroix, Gianfranco Ferre, Yamamoto ηαζ Escada.  

ε αοημφξ ημοξ δοζι εκείξ ηαζνμφξ πμθθά πνςημζέθ ζδα πενζμδζηχκ ακαθένεδ ηακ 
ζοζηδι αηζηά ζημ ηθείζζι μ δζαθυν ςκ μίηςκ ιυδα ξ ή αηυι α ηαζ ζηδκ αθθαβή ζδζμηηδζίαξ.  

Οζ εζηαζίεξ ηςκ πνμδβμοι έκςκ εηχκ υηζ ι έπνζ ζήιενα  μζ άκενςπμζ εα κηφκμκηακ 
απμηθεζζηζηά ι ε θμοημονζζηζηυ ζηοθ ηαζ απυ νμι πμηζηέξ ι δπακέξ έπεζακ έλς ηαεχ ξ δ 
ι υδα οπέζηδ ι δδαι ζκέξ αθθαβέξ.  

Δικόνα 10.5  Gηorgio Armani, (2014) 
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Μεηά ημ Β' Παβηυζι ζμ Πυθει μ δζάθμνεξ οπμημοθημφνεξ επδνέαζα κ ηδ ι υδα. Σμ πζμ 
ζδιακ ηζηυ υι ςξ  είκαζ δ ηαπεία δζάδμζδ  ηςκ δζαθυν ςκ ηάζες κ ηδξ ι υδαξ ακά ημκ ηυζι μ 
ηαεχ ξ πθέμκ εκημπίγμκηαζ ηαζ δζαδίδμκηαζ ι ε ναβδαίμοξ νοει μφξ. Ακ εέθεζ ηάπμζμξ κα 
παναηηδνίζ εζ ηδ ι υδα ημο 21μο αζχκα πνέπεζ κα παναηδνήζεζ υηζ είκαζ ηαεανά πθέμκ 
πθμοναθζζηζηή, επδνεαζ ι έκδ απυ δζαθυν μοξ πμθζηζζιμφξ ηαζ ηζκείηαζ ηυζμ βνήβμνα πμο 
ημ εηηεκηνζηυ βίκεηε ζ οκδεζζι έκμ. ηδκ πθέμκ νζγμζπαζηζηή ι υδα ημ ζφκεδι α ηδξ 
πενζυδμο αοηήξ είκαζ “Όλα ταιριάζουν”. 

 

Δικόνα 10.6  Emilio Pucci, (2014) 
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