
Verkkokurssi 
Luento 

1950-luvun yleispiirteitä 



Luennon sisältö 

• Tällä luennolla käydään läpi tiivistetysti 
1950-luvun pääpiirteet ja pukeutumisen 
silhuetit. 

• Tavoite on, että ymmärrät 1950-luvun 
yleisen ilmapiirin ja sen, mikä oli leimallista 
tälle vuosikymmenelle. 



1950-luvun yleispiirteitä 
• 1950-luvun ilmapiiriä leimasi nousukausi, 

ihmiset halusivat taas toipua sodan muistoista 
ja jatkaa elämää työtä tehden 

• Nuorisokulttuuri sai alkunsa 50-luvulla, 
nuorisomuoti sellaisena, kuin me sen nykyään 
käsitämme sai alkunsa 

• Nuoriso kävi myös töissä ja sai omaa rahaa, 
jolloin heistä tuli oma kuluttajaryhmänsä 

• Tämä avasi aivan uudet markkinat ja nuorisolle 
tuli omia tuotteita ja asioita kuten rock’n’roll 
musiikki, farkut, oma muoti jne 



1950-luvun yleispiirteitä 

• Amerikkalainen kulttuuri nousi 
populaarikulttuurin edelläkävijäksi, 
Euroopassa edelleen Pariisi oli tärkeä 
muotikaupunki (Chanelin uusi paluu, Dior) 

• Nainen oli yleensä kotirouvana ja piti huolta 
kodista ja lapsista. Mies kävi töissä ja elätti 
perheen. 

• Pin-Up kuvissa naiset kuvattiinkin usein juuri 
kotiaskareita tekevänä, mutta paljon oli myös 
rohkeita alusvaate- ja rantakuvia.  

 
 



Nuorisosta tuli oma kuluttajaryhmänsä, ja he viettivät aikaansa esim. dinereissä. 



Erilaiset kodinkoneet tulivat naisten avuksi keittiössä ja esim. televisio yleistyi kodeissa 



1950-luvun yleispiirteitä - muoti 
• 40-luvulla oli kärsitty materiaalipulasta myös 

vaatekankaissa, ja muodissa oli sotilaalliset silhuetit 
ja kapeat hameet 

• 1950-luvun muotia määrittelevät suuntaviivat 
vedettiin Pariisissa 1947, kun Christian Dior 
marssitti muotinäytöksen lavalle mallit 
kellomekoissa 

• Diorin lanseeraama tyyli, joka sai nimekseen New 
Look, oli jotain ihan muuta kuin muoti siihen asti 
oli ollut: leveitä helmoja, joissa ei kangasta säästelty, 
korsetti palautettiin takaisin muotiin, 
tiimalasivartalo oli uusi naisvartalon ihanne 



1950-luvun yleispiirteitä - muoti 

• Tämä uusi silhuetti sai naiset haltioihinsa, sillä 
se oli aivan erilaista kuin 40-luvun pulamuoti 
ja vapautti heidät lopullisesti sodan sääntelystä 
ja ankeudesta avaten oven parempaan 
tulevaisuuteen. 

• Vihdoin oli lupa nauttia elämästä, elää hieman 
tuhlaillen ja kuluttaa rahaa, korostaa itseään 
vaatteilla ja meikeillä ja olla aidosti naisellinen 
ja turhamainenkin. Muoti antoi siihen nyt 
luvan. 
 



Uusi silhuetti:  
- Pyöristetty olkapää 
- Kapea vyötärö 
- Korostettu lantio 
- Kellohame 



Silhuetteja Diorin mallistosta 1957 



Naisten muoti, 
nuorisomuoti. 



1950-luvun yleispiirteitä -muoti 

• Alusvaatetus: 
– Teräväkärkiset bullet-malliset liivit tulevat muotiin ja 

naisten rinnat saavat suurta huomiota muutenkin 
– Korsetti palautui muotiin New Lookin myötä, sillä 

tiimalasivartalo oli muotia ja korsetilla saadaan aikaan 
kapea vyötärö 

– Brigitte Bardotten myötä bikini yleistyy rantavaatteena 
– Juuri alusvaate on se, joka määrittää sen miten vaate 

istuu ja millaiseksi silhuetti piirtyy. Korsetin ja bullet-
liivien aikaansaama silhuetti on hyvin leimallinen juuri 
1950-luvun muodissa. 

 



Jayne Mansfield. 
Bullet-liivit neuleen  
alla ovat vaikuttava näky! 



50-luvun kaavalla tehty  
Bullet-malliset rintaliivit 
What Katie Didiltä. 
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