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Męska szafa

W tej publikacji przedstawimy Ci 60 rzeczy,
z których będziesz w stanie złożyć co najmniej 100 różnorodnych zestawów ubrań.
Nie oznacza to jednak, że musisz je wszystkie kupić. Naszym celem było stworzenie
inspirującej pigułki, dającej sprawdzone
podstawy i wskazującej kierunek, w którym warto podążyć, kiedy będziesz tworzyć
swoją garderobę. Kwestia tego, jakich partnerów postanowisz zabrać w swoją stylową
podróż, zależy tylko od Ciebie.
Opierając się na doświadczeniu w pracy
z tysiącami osób, którym pomogliśmy znaleźć swój styl, wybraliśmy kryteria, jakimi
powinieneś się kierować w procesie budowania indywidualnej kapsułowej garderoby.

Dandycore
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Mówisz: moda męska
– myślisz elegancja? Błąd!
To tylko jedna z dostępnych opcji, a pozostałych jest
całkiem sporo. Jeśli lubisz męskość i powagę, jaką
zapewnia klasyczny, dobrze dopasowany garnitur,
to najlepszym wyborem będzie dla Ciebie styl
elegancki. Gdy wspomniany garnitur wydaje Ci się
zbyt sztywny, lepiej będzie, jeśli zwrócisz się ku tzw.
smart casualowi, którego podstawowymi elementami są sportowe marynarki, dziergane krawaty czy
bawełniane spodnie chino. Klasyczne ciemne dżinsy,
wysokie buty i prosty t-shirt to z kolei must-have dla
preferujących styl nieformalny (casual), który ma
różne oblicza. Wystarczy choćby wspomnieć o stylu
militarnym, workwear czy streetwear (więcej o nich
przeczytasz na stronie 18.).

1.

Znajdź swój klimat
Dandycore

Najlepiej jest wybrać styl, który najbardziej Ci się
podoba, w którym czujesz się swobodnie i który
pasuje do Twojego stylu życia. Nie oznacza to jednak,
że musisz trzymać się kurczowo tego raz wybranego.
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8 kroków do zbudowania stylu i indywidualnej kapsułowej garderoby

2. Szukaj inspiracji i wiedzy
Ubieramy się przecież od urodzenia, więc nie powinno być w tym niczego
skomplikowanego. A jednak dla wielu mężczyzn jest to niemały problem.
W przypadku dobrego stylu, tak jak i w innych dziedzinach, do wejścia na
wysoki poziom niezbędne są trzy czynniki: wiedza,
doświadczenie i czas. Budowanie własnego stylu to
maraton, a nie sprint. Jest to także wizerunkowa inwestycja, a jak wiadomo, żeby zainwestować dobrze,
trzeba wiedzieć, w co inwestować warto.
Jeszcze kilkanaście lat temu zdobywanie wiedzy z zakresu męskiego stylu było zadaniem dla odważnych
i wytrwałych. Dziś jest ona ogólnie dostępna – dzięki
Internetowi, książkom takim jak ta, którą teraz
trzymasz w ręku. Wystarczy stosunkowo niewielki
nakład czasu i wysiłku, by mieć ogólne pojęcie na
temat tego, co warte jest zainteresowania, a czego
na pewno się wystrzegać. W przypadku omawianego
tutaj tematu im więcej wiesz, tym lepiej dla Ciebie.
Oprócz zdobywania wiedzy bardzo ważne jest szukanie inspiracji z interesującej Cię stylistyki. Pomocne
są w tym wszelkiego rodzaju blogi, profile na Instagramie czy portfolia fotografów zajmujących się
męskim stylem. Opieranie się na wiedzy minimalizuje prawdopodobieństwo
popełnienia poważnych błędów, testowanie owej wiedzy w praktyce rozwija
stylistyczny zmysł.
Od razu jednak warto zaznaczyć, że cała zabawa jest wysoce uzależniająca.
Dlatego właśnie kiedy raz zagłębisz się w świat tkanin, fasonów i kolorów,
wtedy nie będzie już odwrotu. Żeby nie było, że nie ostrzegaliśmy.

“

Wystarczy stosunkowo niewielki
nakład czasu i wysiłku, by mieć
ogólne pojęcie na temat tego,
co warte jest zainteresowania,
a czego na pewno się wystrzegać.
Dandycore
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Dobrze skomponowana szafa nie
musi być duża, by dawać duże
stylistyczne możliwości. Z naszych
doświadczeń wynika, że w pełni
funkcjonalną garderobę można
spokojnie zawrzeć w zakresie
50–100 elementów. Jeśli stajesz
przed szafą pełną ubrań i mówisz
sobie: „Boże, znowu nie mam
się w co ubrać!”, to znak, że czas
zmienić taktykę.
Na gruncie garderoby słynna
zasada Pareta (zwana także zasadą
80/20) głosi, że 20% naszych
ubrań użytkujemy przez 80%
czasu, podczas gdy pozostałe 80%
elementów musi zazwyczaj nieco
poczekać na naszą uwagę. Czasami, poza momentem kupna, nie
doczeka się jej nigdy, pozostając
wyrzutem sumienia i symbolem
zmarnowanych pieniędzy.

3.
Dandycore

Całkowite odwrócenie tej proporcji wydaje się niezwykle trudne,
ale zhakowanie swojej szafy w ten
sposób, by jej większość stanowiły
rzeczy sprawdzone i pewne, nie
stanowi mission impossible.
Z tego powodu 60% Twojej
garderoby powinno składać się
z elementów, po które sięgasz najchętniej. Zastanów się, co sprawia,
że daną rzecz nosisz częściej niż
inne. Wygoda, łatwość zestawiania
z innymi, a może jej niepowtarzalny charakter? Ustalenie tych
kryteriów pozwoli Ci zminimalizować ryzyko wyrzucania
pieniędzy w błoto.

Określ, ile i jakich
rzeczy potrzebujesz
najbardziej
14

Pozostałe 40% to miejsce na rzeczy mniej użytkowane, ale takie,
które nadają Twojej garderobie
indywidualny charakter i są z Tobą
kojarzone. Może to być coś w Twoim ulubionym odcieniu fioletu czy
buty w stylu retro. Więcej na ten
temat powiemy nieco później.
Męska szafa

Każda ze stylistyk ma swoje żelazne podstawy, bez
których trudno ją sobie wyobrazić. W stylu formalnym będzie to klasyczny, wełniany, ciemnogranatowy garnitur. W smart casualu – sportowa marynarka,
w stylu nieformalnym zaś – ciemne klasyczne dżinsy.
Stały się one mocnymi podstawami ze względu na
swoją uniwersalność i użyteczność, dlatego warto
dać im szansę na gruncie własnej garderoby.

Kiedy jest się na początku swojej drogi do własnego
stylu, łatwo wpaść w spiralę zakupowego szaleństwa. Wtedy, zamiast budować solidne podstawy,
nabywasz coraz więcej rzeczy, każdy zakup wymusza kolejny, a możliwości jakoś dziwnym trafem nie
chcą rosnąć. Pewnie masz w swojej szafie rzeczy, na
które zdecydowałeś się ze względu na dużą przecenę, potrzebę chwili, namowę bliskiej osoby bądź
sprzedawcy. Przez ostatni rok nie miałeś ich na
sobie, ale liczysz, że w końcu nadarzy się okazja, by
zaprezentować się w nich światu. Mamy dla Ciebie
złą wiadomość: na 99% już tych rzeczy nie włożysz,
więc nie ma sensu trzymać ich w szafie.

Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę,
a przed wyruszeniem na zakupy należy koniecznie
zrobić listę poszukiwanych przez siebie rzeczy.
Taka lista pomoże nakierować Cię na konkretny cel
i zminimalizuje pokusę nabywania niepotrzebnych
rzeczy. Przypomnij sobie te wszystkie nieudane zakupy i zrozum, że nie chcesz chyba znowu wrzucać
swoich pieniędzy na dno szafy, prawda?

5. Pozbądź się
trupów z szafy
Spokojnie, sytuacja nie jest aż tak dramatyczna jak
u Szekspira! Chodzi o rzeczy, które już dawno, ze
względu na stopień eksploatacji, powinny zostać
odesłane na wieczny odpoczynek, ale nadal pozostają w użyciu. Bierze się to z tego, że mężczyźni
chorobliwie wręcz przywiązują się do ubrań, przez
co trudno jest im się rozstać z ulubionymi wysłużonymi butami czy przetartymi dżinsami, które jeszcze
„nadają się” do noszenia. Jeśli jednak chcesz wznieść
się na wyższy poziom wtajemniczenia i naprawdę kochasz te rzeczy, to pozwól im odejść. Ich czas dobiegł
końca i nie są w stanie spełniać swojej funkcji, jaką
jest kreowanie Twojego świadomego wizerunku.

6. Stwórz listę
potrzebnych ubrań
Zdobyłeś wiedzę, przejrzałeś mnóstwo inspiracji
i dokonałeś audytu swojej szafy. Kolejnym krokiem
jest wybór ubrań, które powinny zasilić Twoją
garderobę i wznieść ją na kolejny poziom stylu
i użyteczności.

Dandycore
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8 kroków do zbudowania stylu i indywidualnej kapsułowej garderoby

4. Nie kupuj
impulsywnie

7. Zadbaj o siebie
Coraz więcej mężczyzn ma świadomość, że dbanie o siebie
to naturalna sprawa i warto poświęcić na to czas i energię.
Twój wizerunek to nie tylko ubrania, które masz na sobie, lecz
także to, jak całościowo się prezentujesz. Nawet najlepszy
zestaw może zostać popsuty przez niezadbane dłonie czy
nieokiełznany zarost. Możesz nie zdawać sobie sprawy z tego,
jak z pozoru drobny wizerunkowy upgrade w postaci zmiany
fryzury czy poprawy kondycji skóry w salonie kosmetycznym
może całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegany.
Żebyśmy się dobrze zrozumieli: nie chodzi tutaj o to, by
godzinami przesiadywać w łazience czy salonie piękności, ale
o absolutne minimum wysiłku. Każdy stylowy mężczyzna to
zadbany mężczyzna.
PS 1: Kobiety też to zauważają. Trzeba pisać coś więcej?
PS 2: Nie ma PS 2, patrz PS 1.
Podstawy męskiej pielęgnacji znajdziesz w artykule na str. 98.

8. Rozmiar
ma znaczenie
Jest kilka grzechów głównych w modzie męskiej, ale gdybyśmy mieli wskazać największy, bez wahania wybralibyśmy noszenie złego rozmiaru.
Z jednej strony powszechną tendencją jest kupowanie
za dużych ubrań, by móc pod nie coś jeszcze wrzucić albo
zatuszować dodatkowe kilogramy. Z drugiej – są mężczyźni, którzy tak zachłysnęli się dopasowaniem typu slim,
że w swoich ciuchach ledwie są w stanie się ruszać. Każde
ubranie powinno być tak dopasowane, by podkreślać atuty
sylwetki noszącego i tuszować jej niedoskonałości, zapewniając przy tym komfort użytkowania. Ubranie w stylu
„na starszego brata” nie sprawi, że będziesz wyglądać
szczuplej, a zbyt ciasne uwydatni mankamenty sylwetki
i będzie wyglądać nieestetycznie. Wyważenie między stopniem dopasowania a komfortem użytkowania jest kluczem
do osiągnięcia odpowiedniego efektu.
O tym, jak powinny leżeć poszczególne rzeczy,
przeczytasz w artykule na str. 80.

Dandycore
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„
Moda może dodać
życiu uroku, pod
warunkiem, że nie
przecenisz jej roli,
nie zaczniesz wierzyć,
że rzeczy są kluczem
do szczęścia.

~ Tom Ford

60 rzeczy
Dandycore
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60 męskich klasyków. Dużo? Mało?
Nie nam oceniać. Wiemy jedno – decydując
się na zakup zaproponowanych przez nas
rzeczy, masz pewność, że twoja szafa
nigdy Cię nie zawiedzie. Jeśli pod wpływem
lektury zechcesz kupić pokazane w książce
rzeczy, to zapraszamy na:
bit.ly/DandycoreBazaProduktów
gdzie znajdziesz stale aktualizowaną
selekcję podobnych produktów dostępnych
w sklepach online.

Dandycore
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item no

001

Granatowa sportowa marynarka
Twoja najlepsza przyjaciółka. Możesz na nią liczyć w każdej sytuacji, gdyż nie ma chyba w modzie
męskiej bardziej uniwersalnego klasyka. Przy kupnie pierwszej marynarki tego typu warto
rozejrzeć się za modelem, który detalami znacząco będzie odróżniał się od tych stricte garniturowych. Chodzi tutaj m.in. o nakładane kieszenie, fakturowany, mniej formalny materiał czy brak
sztywnej konstrukcji. Warto zwracać się ku modelom wyposażonym w bardziej casualowe guziki.
Jeśli zaś konkretny model Ci się podoba, a co do guzików masz obiekcje, to ich wymiana
nie jest sprawą ani trudną, ani drogą.

Dandycore
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item no

Bordowa sportowa marynarka
Twój idealny zmiennik, kiedy chcesz dać oddech pierwszoplanowemu zawodnikowi. W przypadku
drugiej marynarki warto zdecydować się na inny kolor, ale nadal na tyle subtelny, by dobrze zestawiał się z pozostałymi elementami garderoby. Dobrym wyborem będzie także wzór (np. w wersji
melanżowej, tak jak w tym przypadku, bądź bardziej wyrazistej jak choćby krata windowpane).
Tak jak pierwsza, ta także powinna dać się nosić zarówno w sposób formalny jak i nieformalny.

Dandycore
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60 rzeczy

002

item no

003

Szary garnitur z wełnianej flaneli
Jest jedna cecha, która sprawia, że nieformalny garnitur niezaprzeczalnie stanowi świetną stylistyczną inwestycję – chodzi tu o możliwość rozkompletowywania. Kupując taki garnitur,
tak naprawdę otrzymujesz produkt z typu „3 w 1” – garnitur jako całość, sportową, nieformalną
marynarkę, jak i parę nieformalnych spodni. Jako całość sprawdzi się on podczas uroczystości
wymagających dość formalnego ubioru, a marynarka i spodnie, jako tzw. „separates”,
będą dobrze zestawiać się z innymi nieformalnymi elementami garderoby.

Dandycore
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item no

Granatowa nieformalna kamizelka
Kamizelka w klasycznym kroju, wykonana nie z formalnej, jednolitej wełny, ale z tkaniny nieco
bardziej casualowej, to świetna opcja dla tych, którzy cenią sobie niezobowiązującą elegancję.
Taka kamizelka świetnie gra w zestawieniach, gdzie jest warstwą pośrednią między płaszczem
lub marynarką a koszulą. Broni się także solo jako pełnoprawna warstwa wierzchnia. Wiele osób
zastanawia się, czy kamizelki z kontrastowymi, śliskimi plecami można nosić także w sposób bardziej swobodny. Jeśli tkanina zasadnicza ma nie do końca elegancki charakter, to raczej nie będzie
stanowić to problemu. Znalezienie na rodzimym rynku kamizelki wykonanej w całości z tkaniny zasadniczej jest dość trudne, choć coraz więcej marek decyduje się na włączenie ich do swojej oferty.
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60 rzeczy

004

item no

005

Biała koszula OCBD
OCBD to skrót od Oxford Cloth Button Down, co można przetłumaczyć jako „koszula z kołnierzem na guziki wykonana z bawełny o splocie koszykowym”. W przypadku tej koszuli biel zapewnia solidną bazę dla ekspozycji innych mocniejszych kolorów, tkanina gwarantuje przewiewność,
a znajdujące się przy kołnierzyku guziczki trzymają go w ryzach. To dzięki tym cechom koszula
OCBD stała się jednym z żelaznych punktów męskiej garderoby. Warto także dodać, że biała
koszula noszona z jeansami i skórzanymi półbutami to zestaw, który wśród kobiet stoi bardzo
wysoko w hierarchii atrakcyjności. Gdybyś miał w życiu wybrać tylko jedną koszulę,
to powinna to być właśnie ta.
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100 zestawów
Dandycore
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Z wybranych przez nas sześćdziesięciu
elementów będziesz w stanie złożyć co
najmniej sto zestawów. Wyobraź sobie
sytuację, w której spokojnie możesz nosić
te same rzeczy przez jedną trzecią roku,
bo w każdym zestawie wyglądają zupełnie inaczej. To jest właśnie siła kapsułowej
garderoby. Zaręczamy, że możliwości jest
o wiele więcej. My wybraliśmy dla Ciebie
te najciekawsze.
Wszystkie zestawy podzieliliśmy na pięć
głównych stylistyk. Zaczynając od najbardziej dandysowych, przechodząc do smart
casualowych, dalej poprzez casual i street
vibe, a kończąc na propozycjach dla
odważnych, które lekko wyłamują się
powszechnie przyjętym schematom.

Na półformalne
okazje

Dandycore

Na co dzień

Na randkę

Do szkoły
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Do pracy

Na imprezę
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set no

001
• zielona kurtka polowa (field jacket)
• szary garnitur z wełnianej flaneli
• bordowy golf
• brązowa torba codzienna
• brązowy zamszowy pasek
• brązowe zamszowe chukka boots

Warto wiedzieć:

Krawat swoją nazwę zawdzięcza chorwackim najemnikom, którzy walczyli po stronie Francuzów w wojnie
trzydziestoletniej. Nosili oni ozdobne chusty, które
uznaje się za prototypy współczesnych krawatów.

set no

002
• marynarka z wełnianej flaneli
• granatowa nieformalna kamizelka
• błękitna koszula
z kołnierzem włoskim
• bordowy krawat dziergany (knit)
• błękitna poszetka
• ciemnogranatowe dżinsy
• brązowe brogsy ze skóry licowej

Dandycore
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set no

100 zestawów - Smart Casual

023
• granatowa bomberka
• biała koszula OCBD
• granatowy sweter v-neck
• bordowe spodnie chino
• czarny pasek ze skóry licowej
• czarne sztyblety ze skóry licowej

set no

024
• sweter crewneck
z warkoczowym splotem
• półformalna koszula denimowa
• spodnie z wełnianej flaneli
• brązowe trampki ze skóry licowej
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set no

100 zestawów - Street Vibe

077
• granatowa bomberka
• ciemnoszary sweatshirt
• ciemnogranatowe dżinsy
• czarny plecak
• czarne płócienne trampki

set no

078
• czarna kurtka
skórzana typu cafe racer
• szara bluza z kapturem
• biały t-shirt z dekoltem okrągłym
• ciemnogranatowe dżinsy
• białe sportowe buty
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set no

100 zestawów - Dla odważnych

097
• zielona kurtka polowa (field jacket)
• czarny golf
• beżowe spodnie chino
• czarny plecak
• czarne sztyblety ze skóry licowej

set no

098
• beżowy trencz
• szara bluza z kapturem
• biały t-shirt z dekoltem okrągłym
• jasne dżinsy
• białe sportowe buty
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Spodobał
Ci się darmowy
fragment?
Wejdź na https://sklep.dandycore.pl/
i kup książkę już dzisiaj!

