
Plastyka kl.6    07.05.20r. 

Temat: Moda jako dziedzina sztuki użytkowej. Od Coco Chanel do Jacoba – 

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

Materiały dostępne również w MS Teams w zakładce zadania  

 
Moda to  sposób ubierania się, czesania i makijażu popularny w jakimś okresie lub miejscu. Jest to 
również jedna z dziedzin sztuki użytkowej zajmująca się tworzeniem wzorów ubioru przeznaczonych 
do powielania i naśladowania. Ich twórcami są kreatorzy (projektanci) mody - artyści. 
Projektant mody tworzy zarówno kolekcje użytkowe, jak i artystyczne w postaci wzorów ubrań, na 
podstawie których zostaną uszyte. Projektuje również dodatki do odzieży, np. torebki, biżuterię. Jego 
zadaniem jest również dobór odpowiednich tkanin i ich kolorystyki, nadzór etapów produkcji ubioru, 
przygotowanie katalogów kolekcji, a często również organizacja pokazów mody. Najwybitniejsi 
z kreatorów mody dyktują trendy, czyli kierunki rozwoju w sferze wyglądu, zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn, za którymi podąża wielu ludzi na całym świecie. 
Moda na przestrzeni lat – przykłady; 

 

Charles Frederick Worth, II poł. XIX wieku, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, USA,  

 

Christian Dior, "Bar" z kolekcji „New Look”, 1947, Museum of Modern Art, Nowy Jork, USA 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8
https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8#D4NDuBRA8_pl_main_concept_2
https://epodreczniki.pl/a/od-coco-chanel-do-jacoba---projektanci-mody/D4NDuBRA8#D4NDuBRA8_pl_main_concept_3


 

Pierre Cardin, 1968, i.pinimg.com, CC BY 3.0 

 

Gianni Versace, 1992, static1.squarespace 

 

 

        

Jean Paul Gaultier, 1994,    Marc Jacobs, 2016 

 

 



Zadanie - zapoznaj się ze słownikiem pojęć: 

Baby doll 

damski strój nocny i poranny, złożony z szerokiego i krótkiego szlafroczka oraz krótkich 

majteczek. 

Bitnicy 

nazwa nadana przedstawicielom zbuntowanej młodzieży amerykańskiej lat 50. Jego 

członkowie i zwolennicy głosili bunt przeciw otaczającemu światu, odrzucali tradycyjne 

normy mieszczańskie i krytykowali cywilizację Zachodu. 

Celebryta 

osoba popularna, często pojawiająca się w środkach masowego przekazu.pręty lub wąskie 

płytki wyrabiana z rogowych płyt wielorybów (fiszbinowców), używane od XVI do 

końca XIX w. do usztywniania gorsetów, staników i spódnic, czepców kobiecych oraz 

męskich nakryć głowy. 

Fiszbiny 

pręty lub wąskie płytki wyrabiane z rogowych płyt wielorybów (fiszbinowców), używane 

od XVI do końca XIX w. do usztywniania gorsetów, staników i spódnic, czepców kobiecych 

oraz męskich nakryć głowy. 

Gorset 

część bielizny damskiej usztywniona fiszbinami, noszona pod suknią w celu wysmuklenia 

talii (XVI w. – początek XX w.). 

Haute couture [czyt. ot kutur] 

Domy mody nadające kierunek bieżącej modzie. Także ekskluzywne, jednostkowe kreacje, 

pochodzące z pracowni uznanych projektantów, lansowane na sezonowych pokazach mody. 

Krynolina 

szeroka spódnica, pierwotnie w kształcie dzwonu, wykonana z tkaniny usztywnionej 

elastycznymi stalowymi obręczami, stosowana w latach 1840-1870. 

Moda 

sposób ubierania się, czesania i makijażu popularny w jakimś okresie lub miejscu. 

prêt-à-porter (pretaporte) 

ubiór gotowy, kupowany w sklepie. Także kolekcja ubiorów przeznaczonych do seryjnej 

produkcji fabrycznej, wykorzystująca linie lansowane przez haute couture. 

Sztuka użytkowa 

wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku o walorach artystycznych. 

Trend 

istniejący w danym momencie kierunek rozwoju w jakiejś dziedzinie. 

Turniura 

poduszka przywiązywana pod suknią na wysokości pośladków, noszona w XIX w. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zaprojektuj jeden strój (dla mężczyzny lub kobiety) na dowolną okazję 

 ( dowolną techniką)  – kolekcja wiosenna i prześlij na MS Teams na zakładke 

zadania do 29 maja. 

Dziękuję za przysłane prace i przypominam ,że osoby, które nie przyślą zaległej 

pracy – dekoracja wiosenna do 15 maja, to niestety otrzymają oceny – wiadomo  

jakie 

 

 

 
 

 


