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Мета і завдання. Мета роботи полягає в дослідженні стилю пін-ап для можливості 
створення колекції жіночого одягу. Для досягнення поставленої мети було вирішено завдання 
аналізу особливостей стилю пін-ап та огляду референсів на основі обраної теми у сучасній 
стилізації. 

Об'єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є художньо-композиційні 
ознаки стилю пін-ап 1950-х рр. Предметом дослідження є елементи стилю пін-ап у модному 
сьогоденному одязі. 

Результати дослідження. Стиль пін-ап ніколи не втрачав своєї популярності. У 
більшості це п'ятдесяті роки, блондинки, пишні спідниці і бюст, панчохи, легковажність — в 
загальному, Америка в кращому вигляді. Те, що в п'ятдесяті роки минулого століття вважалося 
еротичним, в наш час можна назвати дуже навіть скромним. Проте, жінка — пін-ап поєднує в 
собі настільки важливі якості, як чуттєвість, скромність, м'якість, ніжність і сексуальність. 
Напевно, саме тому подібний образ користується величезною популярністю. 

Сьогодні даний стиль набуває друге дихання. Сучасна мода дуже різноманітна, а вінтаж 
вважається гідним уваги та поваги. Взуття, вінтажні сумки, старовинна біжутерія, окуляри, 
прикраси для волосся, пишні сукні, візерунки в "клітинку", завищена талія — все це знову стає 
популярним. Сучасний напрямок пін-апу розвивається з блискавичною швидкістю. Художники з 
усіх куточків світу вносять свій внесок в загальний стиль пін-ап, створюючи неповторні шедеври 
цього мистецтва. Відомими ілюстраторами-засновниками сучасного pin-up стилю є Білл Рендалу, 
Джил Елвгрін, Едвард Д'Анкона, Ерл Моран, Едвард Рунчі, Фернандо Вісенте. Всі художники не 
просто зображують красиву дівчину на плакаті, а створюють цілий образ, ретельно продумуючи 
його деталі: одяг, взуття, аксесуари, навколишнє оточення. 

Останнім часом стиль пін-ап просочився і в моду. Обтислі наряди, високі підбори, 
визивне декольте, максимум оголеного тіла — все це стосується цього напрямку. Найгарячіші 
новинки сезону — це багато складок, горошок і червоно-чорні кольори. Незалежні дизайнери 
відроджують деякі елементи стилю. Наприклад, класичний задній шов, бантик чи стрічка на 
панчохах. Зазвичай стилісти радять використовувати спідницю або шорти в одязі в стилі пін-ап. 
Для завершення образу буде достатньо підібрати правильне взуття — чорні туфлі. Особливість 
стилю в тому, що окремо представлені елементи не поєднуються між собою внаслідок того, що 
речі яскраві, насичені. 

Висновки. Таким чином, сучасна версія стилю пін-ап в одязі — це те ж сукні яскравого 
забарвлення з пишною спідницею, але без бретелей. У сучасному пін-ап стилі збереглися всі 
основні складові образу пін-апівської дівчини: стрілки, красиві локони, закручені чубчики, 
клітчасті сорочки, короткі шорти, пишні сукні з глибоким декольте і пов'язка на голові. Виявлені 
особливості стилю пін-ап надають можливість створення цікавих та яскравих колекцій жіночого 
одягу. 
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