
Tekst kuratorski. Dział wystawy: Moda i fotografia 

Zmiany w pojmowaniu roli pracującej, niezależnej kobiety, szczególnie w miastach, 

wywołały radykalny przełom w modzie niemal z sezonu na sezon. „Nowa kobieta” 

ubierała się w cekinowe sukienki z pierzastym boa lub szmizjerki. Głowę zdobiła 

szeroką przepaską, kapeluszem la cloche [la klosz] lub ekstrawaganckimi 

przybraniami. Sukienki były krótsze, a dotychczasowe upięcia zostały zastąpione 

fryzurami typu bob. Ponieważ kobiety zaczęły eksponować łydki, a nawet kolana, 

coraz więcej wagi przywiązywano do eleganckich pończoch. Panowie nosili garnitury 

ze spodniami o szerszych nogawkach. Nie żałowali sobie pomady do włosów. 

Niektóre kobiety, w ramach wyrażania swojej emancypacji, wybierały męski strój. 

Obiektów do oglądania – i do fotografowania – przybywało. W czasopismach o modzie 

miejsce rysunków stopniowo zajmowały zdjęcia, a coraz liczniejsi fotografowie 

specjalizowali się w fotografii modowej. Początkowo portretowano panie z 

towarzystwa i gwiazdy filmowe w ich własnych strojach, z czasem jednak zaczęto 

wykorzystywać zawodowe modelki. Coraz więcej sesji modowych wykonywano w 

plenerze zamiast w studiu, skutecznie eksperymentując w nurcie Nowego Widzenia.  

Audiodeskrypcja zdjęcia z działu Moda i fotografia. Tytuł: Skok przez kałużę 

Autor: Friedrich Seidenstücker  

Miejsce i czas powstania: Berlin, około 1930 roku 

Z kolekcji: Stiftung F.C. Gundlach, Hamburg 

Fotografia czarno-biała 

Wymiary: szerokość – 12 centymetrów; wysokość – 17 centymetrów 

Deszczowy letni dzień. Ulica w mieście. Na pierwszym planie maszerują dziarsko dwie 

młode kobiety. Jedna z nich przeskakuje właśnie przez kałużę. W głębi - kilkanaście 

kobiet i mężczyzn. Niektórzy chronią się pod parasolami, inni mokną bez nich. W tle 

wznosi się kilkupiętrowa kamienica. 



Kobieta po lewej stronie trzyma w prawej ręce ciemną wypchaną teczkę. W lewej -  

rozłożony parasol. Została uchwycona w ruchu, w trakcie kolejnego kroku. Ma około 

trzydziestu lat. Na głowie nosi niewielki toczek. To rodzaj kapelusza z bardzo wąskim 

rondem. Na okrągłej twarzy maluje się skupienie. Kobieta patrzy pod nogi. Ma pulchną 

sylwetkę. Ubrana jest w jasną sukienkę do kolan. Sukienka ma kwadratowy dekolt, 

krótkie rękawy z falbanką. Do linii szerokich bioder jest prosta. Poniżej zaczyna się 

część marszczona. Spod niej wyłaniają się kształtne nogi w jasnych cienkich 

pończochach. Kobieta nosi ciemne półbuty na niewielkim obcasie. Prawa stopa unosi 

się właśnie w kolejnym kroku, tuż nad kałużą. 

Kobieta po prawej stronie przeskakuje wesoło przez kałużę. Ma około trzydziestu lat. 

Jej lekko falujące włosy ścięte są na krótko. Kończą się poniżej uszu. Pucołowata 

kobieta patrzy w dół z lekkim uśmiechem. Pod jej jasną sukienką w subtelny wzór 

zaznacza się jędrny biust. Sukienka ma trójkątny dekolt, bardzo krótkie rękawy, pasek 

zawiązany na kokardę. Od tej linii zaczyna się część rozszerzana, z paroma 

falbanami. Sięga nieco powyżej kolan. Kobieta ma ugięte ręce. W lewej trzyma 

niewielką torebkę. Na zgrabnych nogach kobieta nosi jasne cienkie pończochy i 

ciemne buty na małym obcasie. Obie stopy unoszą się właśnie w dużym rozkroku nad 

brukowaną ulicą i rozlaną kałużą. Jej powierzchnię mącą krople deszczu. 

Zza kobiet wyłania się częściowo mężczyzna w szarej marynarce i kobieta w ciemnym 

płaszczu z parasolem w ręce. 

Artysta wielokrotnie wykorzystywał w swoich fotografiach motyw postaci kobiecych 

skaczących przez kałużę. Sceny te ukazują typ tak zwanej „nowej kobiety“, śmiało 

przemierzającej ulice dużego miasta.    
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