
Temat: Nie szata zdobi człowieka 

To, co na zielono, przepisujemy  
do zeszytu w formie notatki. 

Klasa 6 



• Ubrani w wygodne spodnie, luźne T-shirty  
i sportowe buty z niedowierzaniem spoglądamy 
na dawne portrety. Niektóre stroje wyglądają, 
jakby trudno było w nich oddychać, nie mówiąc o 
poruszaniu się.  

• Czy kiedyś ludzie rzeczywiście na co dzień chodzili 
w ubraniach, w których pozowali malarzowi? 
Zazwyczaj były to stroje reprezentacyjne, 
najlepsze i najbardziej kosztowne, jakie mieli. 

• Strój podkreślał status uwiecznianej osoby,  
a niekiedy także piastowane przez nią stanowisko 
bądź funkcję społeczną – tak było w przypadku 
królów, hetmanów, biskupów itp. 



Katarzyna z Lubomirskich 
Ostrogska, 1597 

Diego Velázquez, Infantka 
Małgorzata Teresa w 
niebieskiej sukni, 1659 



• Moda pomiędzy XVI a XVIII wiekiem była 
szczególnie uciążliwa dla kobiet, które były 
jednak w stanie zrobić wiele, by być z nią  
w zgodzie. Stopniowo usztywniano opinające 
klatkę piersiową gorsety, a rozłożyste suknie 
układano na coraz bardziej rozbudowanych 
stelażach, zrobionych z drutu, wikliny lub kości 
z podniebienia wieloryba. Poruszania się nie 
ułatwiał zapewne wykrochmalony na sztywno 
ozdobny kołnierz (kryza). 



Francisco de Goya y Lucientes, 
Księżna Alba, 1797 

Élisabeth Vigée-Lebrun , 
Portret Marii Antoniny, 
ok. 1778 



• Niektórzy współcześni projektanci mody 
przyglądają się dawnym, niewygodnym,  
ale wytwornym ubiorom i szukają w nich 
inspiracji. Tego rodzaju moda, choć często 
bardzo wymyślna i zupełnie niepraktyczna, jest 
także dziedziną sztuki. Projektanci i ich 
współpracownicy tworzą niezwykłe, często 
ręcznie zdobione kreacje z drogich materiałów. 
Sygnowane logo danego domu mody, osiągają 
zawrotne ceny. Raczej nie znajdziemy ich w 
zwykłym sklepie z ubraniami. 



Dom Mody Dior, pokazy mody jesień-zima 2007/2008 



• W przeciwieństwie do hołdujących zagranicznym 
modom kobiet mężczyźni wybierali bardziej praktyczne 
ubiory, przynajmniej przed XVIII wiekiem.  

• Tradycyjny strój Polaka składał się z żupana (zapinanej 
na guziki długiej, dopasowanej szaty z wąskimi 
rękawami i niskim stojącym kołnierzem), kontusza 
(zakładanej na żupan szaty wierzchniej z rozciętymi na 
całej długości rękawami) lub ciepłej delii (luźnego 
płaszcza podbitego futrem) oraz kołpaka (futrzanej 
czapki). Elementem dekoracyjnym był pas kontuszowy, 
kilkakrotnie owijany wokół talii.  

• O zamożności właściciela świadczył materiał, z jakiego 
wykonano poszczególne elementy stroju. Tkaniny z 
dodatkiem jedwabnej, srebrnej lub złotej nici były 
znacznie droższe od wełnianych i płóciennych. 



 



• Ważnym elementem wyglądu stała się pod koniec 
XVII wieku peruka. Modę na takie nakrycie głowy 
wprowadził wspominany już francuski król Ludwik 
XIV.  

• Początkowo sztuczne fryzury były niewielkie, 
układane w pukle luźno opadające na ramiona. 
Dosyć szybko stały się symbolem powagi i 
autorytetu, a co za tym idzie – nieodłącznym 
elementem stroju. Robiono je z włosów ludzkich 
lub końskich – te drugie były tańsze, a 
jednocześnie bardziej wytrzymałe.  

• Pod koniec XVIII wieku królowa Maria Antonina 
zapoczątkowała kobiecą modę na wysokie 
fantazyjne kompozycje umocowane na 
drucianych stelażach.  



XVIII-wieczne peruki 
i skomplikowane 
nakrycia głowy 

• Hyacinthe Rigaud, 
Ludwik XIV, 1701 



• Na początku XX wieku do splendoru minionych 
epok nawiązywał Antoni Cierplikowski, zwany 
Antoine'em – wybitny fryzjer kreator pochodzący 
z Polski, a mieszkający w Paryżu.  

• W swoich salonach piękności strzygł i czesał 
najbardziej znane kobiety tamtych czasów –  
od słynnych aktorek Hollywood po królowe. 
Fryzjerstwo podniósł do rangi sztuki.  

• Jako pierwszy w historii ściął damskie włosy  
na krótko, nie bał się eksperymentów  
z koloryzacją i utrwalaniem skomplikowanych, 
niemal rzeźbiarskich kompozycji.  



Antoni Cierplikowski, 
kreacja aktorki Cécile 

Sorel, fotografia w 
Muzeum 

Włókiennictwa w 
Łodzi, dział odzieży,  

XX wiek 

 Asya Kozina, 
Baroque paper 
wigs (czyt. barok 
pejper łigs, czyli 
barokowe peruki z 
papieru), 2015 



• Dziękuję za uwagę. 

• Kolejna praca już za tydzień. 

 

• Pozdrawiam Agnieszka Matusiak 


