
Kładące się cieniem wspomnienie I wojny światowej i pobrzękujący szklaneczkami

whisky panowie w nienagannych strojach, z włosami lśniącymi od brylantyny – a

wszystko to w surowym anturażu mglistych i brudnych ulic Birmingham. Ten

niepowtarzalny klimat lat 20. udało się odtworzyć twórcom serialu „Peaky Blinders” z

zegarmistrzowską niemal precyzją. Fascynuje nie tylko sama historia, ale także

charakterystyczne dla ówczesnej epoki stroje. Podpowiadamy zatem, co zrobić, by

odtworzyć wizerunek przywódcy tytułowego gangu Thomasa Shelby’ego i dodać mu

współczesnego sznytu.

Z rozkazu Peaky Blinders! – czyli lata 20. i 30. na

ekranie i w modzie

Brytyjski serial „Peaky Blinders” to pod wieloma względami imponująca produkcja.

Na tak spektakularny sukces miało wpływ wiele czynników, wśród których można

wymienić charakteryzację i kostiumy. Twórcy postawili na wierne odtworzenie

ówczesnej mody, co okazało się strzałem w dziesiątkę.

Czym zatem charakteryzowały się noszone w okresie międzywojennym stroje? W

przypadku mężczyzn to przede wszystkim elegancja i szyk z lekką nutą nonszalancji.

Podstawą stroju był perfekcyjnie skrojony trzyczęściowy garnitur. Ubiór utrzymany

był w stonowanych barwach; królowały ciemne kolory, deseń zaś ograniczał się do

subtelnych pasków lub delikatnej jodełki.

Warstwę spodnią stanowiła (koniecznie nienagannie czysta!) koszula z

charakterystycznym zaokrąglonym kołnierzykiem. Podobnie jak mankiety w takich

koszulach, tak i kołnierzyk był odpinany, co pozwalało na łatwe utrzymanie czystości.

Dopełnieniem stroju był krawat, choć buntowniczy bracia Shelby najczęściej

rezygnowali z tego elementu garderoby. Nigdy jednak nie zapominali o nieodłącznym

nakryciu głowy. Znakiem rozpoznawczym członków gangu był kaszkiet.

Nie można także nie wspomnieć o wypastowanych na wysoki połysk trzewikach. Buty

powinny być zawsze czyste i wykonane ze skóry. Warstwę wierzchnią ubioru stanowił

natomiast klasyczny płaszcz – długi, w ciemnych kolorach i z szerokimi klapami.

Kaszkiety, garnitury, płaszcze – jak serial wpłynął na

współczesną modę?

Tuż po emisji serialu dało się zauważyć wzmożone zainteresowanie klasycznymi

częściami garderoby. Współcześni mężczyźni próbowali odtworzyć niepowtarzalny



styl, kojarzący się z braćmi z Birmingham. Okazało się, że elegancja i szyk to coś, co

nigdy nie wychodzi z mody. Klasyczne garnitury, płaszcze i kaszkiety znów

opanowały ulice – zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Produkcja serialowa przysporzyła

pracy także fryzjerom (czy raczej barberom). Powróciła bowiem moda na lśniące,

gładko zaczesane włosy z podgolonymi bokami.

Szczególnym zainteresowaniem wśród miłośników mody męskiej cieszą się jednak

kaszkiety dla panów.

Jest to dość wymagający element garderoby; nie współgra bowiem z przypadkowo

zestawionymi ubraniami. Niemniej umiejętne dopasowanie kaszkietu do reszty stroju

z pewnością pozwoli uzyskać niepowtarzalny efekt.

Kaszkiety były niegdyś noszone przez robotników i małych chłopców. Częściej

wybierano uniwersalne kapelusze (chodzenie z gołą głową było wówczas poczytywane

jako nietakt). Jako nakrycie głowy w stylu retro wróciły do łask wraz z pojawieniem

się na ekranie braci Shelby, którzy nigdy się z nimi nie rozstawali. Ściskając w garści

kaszkiet bezlitośnie okaleczali nim twarze wrogów – w daszku zaszywali bowiem

żyletki.

Co ciekawe – twórca serialu stworzył własną markę odzieżową, której idea opiera się

właśnie na stylizacjach rodem z „Peaky Blinders”.

Ubierz się jak Tommy Shelby

Biorąc pod uwagę popularność serialu i wyjątkowy klimat, który kostiumografowie

stworzyli na ekranie, nie dziwi fakt, że coraz większa rzesza współczesnych mężczyzn

sięga po klasyczne stroje. Elegancki gangster z Birmingham zdetronizował

niechlujnego hipstera.

Nienagannie ułożona fryzura, gładko ogolona twarz i dobrej jakości ubrania – to

podstawa, bez której nie obejdzie się stylizacja na lata 20. Z pewnością konieczne

będzie zaopatrzenie się w klasyczny płaszcz – takie okrycie potrafi sporo kosztować,

lecz z drugiej strony stanowi inwestycję na wiele lat. Warto zatem wybierać dobrej

jakości materiały. Coraz większą popularnością cieszy się usługa szycia płaszcza na

miarę u najlepszych krawców. Podobnie rzecz ma się z garniturem (koniecznie

trzyczęściowym) – musi być wykonany z doskonałej jakości materiału i idealnie

skrojony.

Ciężko natomiast znaleźć oryginalną koszulę z zaokrąglonym kołnierzykiem.

Wystarczy jednak dobrać taliowany model i wąski krawat – takie zestawienie również

doskonale wpisuje się w omawiany trend.

https://www.sterkowski.pl/73-kaszkiet


Kaszkiet również powinien cechować się doskonałą jakością materiału i wykonania –

najlepiej, aby nakrycie głowy wykonane było z materiału, zwanego Harris Tweedem

(100% wełny), z potnikiem i podszewką z bawełny.

Z biżuterii dopuszczalny jest tylko elegancki zegarek.

Na koniec nie wolno zapomnieć o idealnie wypastowanym obuwiu i można poczuć się

jak serialowy Tommy Shelby – zawsze pełen klasy, uroku i elegancji.


