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Útdráttur 
Haute couture er einstakt fyrirbrigði í tískuheiminum sem hefur ekki enn yfirgefið 

kastljós tískusýningarpalla Parísarborgar þrátt fyrir að hafa átt undir högg að sækja 

síðan undir lok sjöunda áratugarins. Talið er að aðeins 200 konur gætu verið eftir í 

heiminum í dag sem enn kaupa hinar dýru, sérsaumuðu haute couture flíkur en hátt 

verðið skýrist meðal annars af því handbragði sem notað hefur verið við gerð haute 

couture frá því á dögum föður haute couture – enska kjólameistarans Charles 

Frederick Worth. Haute couture getur ekki talist arðsamur „iðnaður“ og þeim 

tískuhúsum hefur stöðugt fækkað sem teljast fullgildir meðlimir haute couture. Því 

má velta fyrir sér hlutverki og gildi haute couture í dag. Er haute couture meira en 

bara skrautsýning? 

 Haute couture virðist hafa mikið auglýsingagildi fyrir aðrar ódýrari og 

aðgengilegri vörur haute couture tískuhúsanna – svo sem prêt-à-porter, ilmvötn og 

snyrtivörur. Ímynd haute couture smitast yfir á aðrar vörulínur og vegur það upp á 

móti því tapi sem haute couture veldur tískuhúsunum. Haute couture er þó líka 

mikilvægt vegna hinnar sérhæfðu handverkskunnáttu sem gæti átt á hættu að tapast 

með öllu fækki enn frekar í hópi haute couture tískuhúsa. Önnur hugsanleg ástæða 

fyrir því að halda verndarhendi yfir þessum sérstaka heimi gæti verið sú að haute 

couture er líklega eitt síðasta vígi munaðarvarningsins innan tískuheimsins í dag. 

 Hvert svo sem gildi haute couture kann að vera þá getur enginn velkst í vafa 

um að á haute couture eru margir mismunandi fletir.  
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Inngangur 
Við lifum á tímum þar sem tíska1 einkennist af alheimsvæðingu, fjöldaframleiðslu, 

óhóflegri neysluhyggju og miklum hraða – á tímum þar sem tískan er drifin áfram af 

kapítalískri trú á gróða og meiri gróða. Sem nemandi í fatahönnun hef ég alltaf haft 

áhuga á þeim hlutum tískuheimsins sem aðeins að hluta til (eða alls ekki) virðast falla 

undir áðurnefnd viðmið – og þá sérstaklega fyrirbrigðinu „haute couture“2 eins og það 

er skilgreint í dag3 – og finnst þeir hlutar athyglisverðir sökum þess að á einhvern hátt 

halda þeir enn velli. 

 

 Þótt haute couture hafi átt undir högg að sækja frá því undir lok sjöunda 

áratugarins og þrátt fyrir margar, að því er virðist, ótímabærar ,,dánartilkynningar“, 

hefur haute couture ekki enn yfirgefið kastljós tískusýningarpallanna. Einhvern 

veginn hefur haute couture tekist að viðhalda aðdráttarafli sínu og laðar, enn þann dag 

í dag, að sér nýja hönnuði og viðskiptavini þrátt fyrir að vera, að því er virðist, á skjön 

við aðra hluta tískuheimsins og ríkjandi rökvísi innan hans. Hvert er gildi haute 

couture í dag? Haute couture hlýtur að vera meira en, að því er séð verður, 

tilgangslaus (tilgangslaus í þeim skilningi að hún hún er ekki arðsöm) skrautsýning 

fyrst haute couture fyrirfinnst ennþá. Þarf fatahönnun sem starfsgrein á haute couture 

að halda? 

 Hér að neðan hyggst ég kanna og ræða innri virkni haute couture og styðja 

niðurstöður mínar með þeim heimildum sem til eru um efnið í því skyni að svara þeim 

spurningum sem settar eru fram hér að ofan. Sökum þess hve flókið fyrirbæri tíska er 

mun ég ekki velta fyrir mér hugtakinu „tíska“ og eðli hennar. Greinargerð að þessari 

                                                        
1 Með orðinu tíska er í þessu samhengi átt við fatnað og fylgihluti. 
2 „Haute couture“ hefur oftast verið þýtt á íslensku sem „hátíska“. Í Tíska aldanna er að auki stungið 
upp á þýðingunni „hágæða listsaumur“ (Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna: Fatnaður og textíll – 
byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, Reykjavík, 2005, bls. 210) en „haute couture“ er 
franska og þýðir beinlínis hágæða eða æðri saumur (á ensku er til að mynda algengt að útskýra „haute 
couture“ sem „high sewing“). Hins vegar má deila um réttmæti þýðingarinnar „hátíska“ og segja hana 
misvísandi þar eð þýðingin gæti skilist á þann veg að um „æðstu tísku“ væri að ræða þegar í raun er 
með orðinu „haute“ verið að vísa til þess hvernig staðið er að gerð  „haute couture“ fatnaðar (þ.e. 
saumaskaps) en ekki gildi tískunnar sjálfrar (þótt „haute couture“ hafi á fyrri tímum sannarlega verið 
æðsta fyrirmynd innan tískuheimsins – æðst innan tískunnar – sannkölluð hátíska). Auk þess mætti 
benda á að um staðbundið franskt fyrirbrigði er að ræða sem er notað sem nokkurs konar vörumerki á 
heimsvísu. Af þessum sökum tel ég réttast að nota „haute couture“ í stað hugsanlegrar íslenskrar 
þýðingar. 
3 Ég skrifa „í dag“ þar sem mikilvægi haute couture innan tískuiðnaðarins er breytt frá því sem var 
fyrir meira en fimm áratugum síðan. 
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lengd getur aldrei orðið tæmandi. Ég kýs því að takmarka umfjöllun mína sem mest 

við samtímann og ætla ég hvorki að ræða uppbyggingu tískuheimsins né sögu 

tískunnar nema upp að því marki sem nauðsynlegt er samhengisins vegna. Eins verða 

einstökum hönnuðum ekki gerð skil og engir dómar lagðir á verk þeirra eða framlag 

til sögu haute couture. 

  Á eftir stuttri kynningu á sögulegum bakgrunni haute couture sem og 

skilgreiningu á fyrirbrigðinu mun ég gera viðskiptavinum þessa sérstaka hluta 

tískuheimsins skil, sem aftur á móti leiðir að spurningunni um gildi haute couture. Þar 

sem söguleg þróun haute couture hefur haft áhrif á gildi haute couture mun ég gera 

þeirri þróun stuttlega skil áður en ég sný mér að því hvaða gildi haute couture hefur 

fyrir tískuiðnaðinn í dag. Sé gildi haute couture komið á hreint getur það gefið góða 

vísbendingu um mikilvægi haute couture fyrir tískuiðnaðinn og gefið einhverja 

hugmynd um hvort haute couture sé þörf. Undir lokin velti ég fyrir mér sérstöðu 

haute couture í þeim tilgangi að gera betri grein fyrir því hvernig hægt væri að 

réttlæta tilvist þessa fyrirbrigðis. 

 

Sögulegur bakgrunnur og fyrirkomulag haute couture  
Enski kjólameistarinn Charles Frederick Worth er oft kallaður faðir haute couture og 

þar af leiðandi hinn fyrsti „couturier“.4 (Sjá mynd 1, bls. 12) Eftir að hafa opnað eigin 

tískuhús í París og klætt konur á borð við Eugénie keisaraynju, eiginkonu Napóleons 

III, stofnaði Worth samtök, Chambre Syndicale de la Couture Parisienne5, árið 1868. 

Hvatinn að stofnun samtakanna var meðal annars sá að kynna haute couture og að 

berjast gegn framleiðslu á ólöglegum eftirlíkingum af sköpunarverkum haute couture 

tískuhúsanna.6 Worth var á margan hátt frumkvöðull á starfsvettvangi sínum. Hann 

varð fyrstur til að sýna sköpunarverk sín á sýningarstúlkum og setja upp sýningu – 
                                                        
4 „Couturier“ er franskt orð sem langoftast er notað yfir þá fatahönnuði sem hanna haute couture fatnað 
(þótt starfsheitið „haute couturier“ sé einnig notað) og mætti því þýða sem „hátískuhönnuður“ í 
samræmi við íslensku þýðinguna á haute couture. Hér tel ég aftur réttast að nota franska starfsheitið 
„couturier“ í stað mögulegrar þýðingar þess yfir á íslensku (en svo er einnig gert í enskum textum) til 
þess að bjaga ekki merkingu. 
5 Í dag heita þessi hagsmunasamtök haute couture tískuhúsanna Chambre Syndicale de la Haute 
Couture (oft kölluð Chambre Syndicale til styttingar). Samtökin eru hluti stærri samtaka er nefnast 
Féderation Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créatures de Mode, sem 
aftur á móti falla undir Chambre de commerce et d’industrie de Paris (franska viðskiptaráðuneytið). 
Heimasíðan Mode à Paris, Féderation Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 
Créatures de Mode, sótt 3. janúar 2012, http://www.modeaparis.com 
6 Alexandra Palmer, „Inside Paris Haute Couture“, The Golden Age of Couture: Paris and London 
1947-57, Claire Wilcox ritstj., V&A Publishing, London, 2008, bls. 64. 
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eins konar forvera þeirra íburðarmiklu tískusýninga er við þekkjum í dag. Sú hönnun 

sem hann sýndi var hans eigin – duttlungar viðskiptavinanna réðu ekki alfarið ferðinni 

í hönnunarferlinu eins og áður – og með því að taka upp „þann sið að merkja flíkur 

sínar eins og væru þær listaverk“7 stuðlaði Worth þannig að ákveðnum 

áherslubreytingum. Worth og hans líkir voru ekki lengur „aðeins“ taldir til 

handverksmanna heldur töldust þeir til couturiers. Eitt mikilvægasta framlag Worth til 

tískunnar fram á okkar daga var, að mati C. Seeling höfundar bókarinnar Fashion: 

The century of the designer, hvernig hann „kynnti til sögunnar viðvarandi þátt 

breytinga“ með því að sýna nýja fatalínu árlega.8 „Eftir daga Worth hafa couturiers 

notið fordæmalausrar virðingar“.9 

 Frá því á dögum Worths hefur París ávallt verið miðpunktur haute couture. 

„Það er í París eða það er hvergi,“ á Lucien Lelong, þáverandi forseti Chambre 

Syndicale að hafa sagt þegar uppi voru áform um að færa miðstöð haute couture til 

Berlínar eða Vínarborgar á árum seinni heimsstyrjaldarinnar.10 Að starfrækja 

vinnustofu (fr. „atelier“) í París þar sem starfa að minnsta kosti 15 manns er eitt þeirra 

skilyrða, sett af Chambre Syndicale, sem tískuhús verða að uppfylla til þess að geta 

kallað sköpunarverk sín haute couture (og auglýst þau sem slík). Auk þess verður 

haute couture tískuhús að kynna nýja fatalínu sem samanstendur af að minnsta kosti 

35 nýjum alklæðnuðum (bæði dag- og kvöldklæðnaði) á tískusýningum sem haldnar 

eru tvisvar á ári (í janúar og júlí) á sérstakri haute couture tískuviku, skipulagðri af 

Féderation Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des 

Créatures de Mode.11 

Lög og reglugerðir samtakanna leggja líka áherslu á að sérpöntunum 

viðskiptavina sé sinnt og að mátun skuli fara fram að minnsta kosti einu sinni.12 Fáist 

                                                        
 
8 („...adopting the practise of signing his garments as if they were works of art.“) Charlotte Seeling, 
Fashion: The century of the designer 1900-1999, Könemann, United Kingdom, 2000, bls. 15. 
9 („From Worth’s day on, couturiers enjoyed unprecedented prestige.“) Gilles Lipovetsky, The empire 
of fashion: Dressing modern democracy, Catherine Porter þýddi, Princeton University Press, Princeton, 
1994, bls. 66. 
10 („It is in Paris or it is nowhere.“) Vitnað í D. Veillon (D. Veillon, Fashion under the Occupation, 
Oxford, 2002, bls. 86) í Claire Wilcox, „Introduction“, The Golden Age of Couture, bls. 14. 
11 Heimildum ber ekki saman um þær kröfur sem gerðar eru um bæði fjölda „sköpunarverka“ sem og 
starfsfólks. Þannig segir til að mynda í greininni „Toujours Couture“ að haute couture tískuhús þurfi að 
hafa að lágmarki 20 manns í vinnu á vinnustofum sínum í París og sýna að minnsta kosti 25 alklæðnaði 
tvisvar á ári. Claire B. Shaeffer, Couture sewing techniques: Revised and updated, The Taunton Press, 
Newtown, 2011, bls. 8; Amy Fine Collins, „Toujours Couture“, Vanity Fair, september 2009, sótt 27. 
desember 2011, http://www.vanityfair.com/style/features/2009/09/couture200909; Heimasíðan Mode à 
Paris. 
12 Claire B. Shaeffer, Couture sewing techniques: Revised and updated, bls. 8. 
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samþykki hjá samtökunum fyrir því að tískuhús megi kalla fatalínur sínar haute 

couture er það samþykki í raun aðeins tímabundið þar sem listinn yfir meðlimi haute 

couture er endurskoðaður árlega.13 Heitið (vörumerkið) „haute couture“ er þannig 

verndað og því stjórnað með lögum.14 Gera verður ráð fyrir því að þau lög og reglur 

er varða haute couture og sem samtökin sjá um að samþykkja og framfylgja 

endurspegli hversu mikið Frökkum hefur alltaf verið í mun um að vernda þennan 

hluta tískuiðnaðarins – bæði sökum efnahagslegs og táknræns mikilvægis fyrir 

Frakkland og franska tískuiðnaðinn í heild.15  

  

Haute couture er óneitanlega einhver mesti (ef ekki hinn mesti) munaður innan 

tískuheimsins. Hið langa ferli, frá skissu til fullgerðrar flíkur, getur auðveldlega 

krafist nokkurra hundruða vinnustunda16 og endurspeglast það þess vegna bæði í háu 

verði og litlu framboði á haute couture flíkum. Gæðin og handbragð það sem notað er 

í haute couture eiga sér engan líkan innan tískuheimsins. Eins og heitið sjálft, haute 

couture, gefur til kynna fer mikill meirihluti saumaskaparins fram „í höndunum“. 

Haute couture tískuhús hafa ekki eingöngu klæðskera og kjólameistara á sínum 

snærum – aðrar og engu minna mikilvægar handiðnir sem notaðar eru við gerð haute 

couture fatnaðar eru, svo dæmi séu tekin, útsaumur, hanskasaumur, hattagerð og 

fjaðravinna. Hluti af aðdráttarafli haute couture er auðvitað sú staðreynd að haute 

couture er ekki á allra færi. Flíkurnar haldast einstakar meðal annars vegna þeirrar 

tímafreku tækni er notuð er við gerð þeirra (og sem ekki verður að jafnaði gerð í vél) 

en slíkt torveldar framleiðslu eftirlíkinga.17 (Sjá mynd 2, bls. 12) 

 

                                                        
13 Meðlimir haute couture eru ýmist fullgildir meðlimir, erlendir fulltrúar eða gestameðlimir. 
Heimasíðan Mode à Paris. 
14 Heimasíðan Mode à Paris. 
15 Franskur tísku- og munaðarvöruiðnaður stendur á bakvið um 5% af allri iðnaðarframleiðslu í 
Frakklandi. Þótt haute couture sé vissulega óverulegur hluti af þessum 5% þá sýna þessar tölur, svo 
ekki verður um villst, hversu mikilvægur innlendur tískuiðnaður er fyrir franskt efnahagslíf og útskýra 
að hluta hvers vegna leitast er við að vernda þessa starfsemi (til dæmis með því að bjóða þeim 
couturiers styrki sem nota frönsk efni). „Fashion’s favourite“, The Economist, 4. mars 2004, sótt 1. júní 
2011, http://www.economist.com/node/2458075?story_id=E1_NQVRDSV 
16 Claire B. Shaeffer, sérfræðingur í haute couture saumaaðferðum, nefnir í bók sinni að það geti tekið 
70 til 90 klukkustundir fyrir fjóra til átta starfsmenn að klára „einfaldan hvunndagskjól“. Claire B. 
Shaeffer, Couture sewing techniques, bls. 7. Gerð hinnar sígildu Chanel dragtar tekur hins vegar 150 
klukkustundir. Hamish Bowles, „Handmade’s tale“, í Vogue (US), október 2008, sótt 13. janúar 2012, 
http://www.vogue.com/magazine/article/haute-coutures-workroomsbr-handmades-tale/#1 
17 Loïc Prigent, leikstjóri, The day before, le jour d’avant: Jean Paul Gaultier: A documentary by Loïc 
Prigent, heimildarmynd, Arte Éditions, France, 2010. 
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Viðskiptavinir 
Haute couture fatnaður er ekki ódýr. Haute couture flík getur kostað frá 20 þúsund 

dollurum (verð á haute couture blússu) og allt upp í 500 þúsund dollara (til dæmis 

ríkulega útsaumaður kvöldkjóll). Það segir sig sjálft að haute couture er aðeins á færi 

hinna vellauðugu og allt eru það konur þar sem heitið haute couture er aðeins notað 

yfir kvenfatnað. Eða eins og fyrrum stýra hjá Yves Saint Laurent tískuhúsinu svaraði, 

aðspurð um það hverjar keyptu haute couture: „Það er sú frú sem, ætli hún sér að 

kaupa bíl, kaupir besta bílinn. Ætli hún sér að kaupa húsgögn, kaupir hún alvöru 

húsgögn. Og ef hún vill undursamlega dragt þá fer hún til þeirra er geta útvegað henni 

slíka dragt.“18 

  

Sérfræðingum kemur ekki saman um heildarfjölda viðskiptavina haute couture á 

heimsvísu í dag. The Economist áætlar að haute couture viðskiptavinir séu í dag 

aðeins um 2000 talsins19 á meðan Erik Mortensen, fyrrum yfirhönnuður La Maison 

Pierre Balmain, sagði, á ákveðnum tímapunkti, að í raun væri fjöldi viðskiptavina 

aðeins um 600.20 Aldur heimilda gæti útskýrt þennan talnamismun (þótt benda mætti 

á að samkvæmt Kinmoth21 – tiltölulega nýrri heimild – séu aðeins um 200 

viðskiptavinir eftir í heiminum) en slíkur rökstuðningur er hæpinn þar sem öllum 

heimildum kemur saman um að fækkað hafi í hópi haute couture viðskiptavina á 

undanförnum áratugum.22 Sumir viðskiptavina haute couture eru tryggir kúnnar sem 

snúa aftur með viðskipti sín ár eftir ár meðan aðrir versla haute couture aðeins einu 

sinni. Þannig er mismunandi skilgreining á haute couture viðskiptavini mun líklegri 

ástæða fyrir þessu ósæmræmi í tölum. Eftir sem áður er ljóst að fáar konur eru eftir í 

heiminum í dag sem kunna að meta haute couture, sem hafa efni á að kaupa haute 

couture og síðast en ekki síst – vilja kaupa haute couture. (Sjá myndir 3-7, bls. 13, og 

myndir 8-11, bls. 14) 

                                                        
18 („It is a lady that if she buys a car, she’ll get the best car. If she goes to buy furniture, she’ll buy the 
real thing. And if she wants a wonderful suit, she’ll go to the best that can provide her for it [sic].“) 
Margy Kinmoth, leikstjóri, The secret world of haute couture, heimildarmynd, British Broadcasting 
Corporation (BBC), United Kingdom, 2007. 
19 „Fashion’s favourite“. 
20 Lone Bastholm, Erik: En bog om Erik Mortensen, Gyldendal, Kaupmannahöfn, 2001. 
21 Margy Kinmoth, The secret world of haute couture. 
22 Á síðustu árum hefur efnahagsvöxtur í Asíu og Mið-Austurlöndum leitt til smávægilegrar fjölgunar 
viðskiptavina. Samt sem áður hefur raunverulegum viðskiptavinum haute couture fækkað síðan 
blómaskeiði haute couture lauk. William Langley, „Haute couture: Making a loss is the height of 
fashion“, The Telegraph, 11. júlí 2010, sótt 11. nóvember 2011, http://fashion.telegraph.co.uk/news-
features/TMG7883236/Haute-couture-Making-a-loss-is-the-height-of-fashion.html 
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Haute couture tískuhúsin eru fræg fyrir þagmælsku sína þegar kemur að samskiptum 

við viðskiptavinina. Bæði Karl Lagerfeld, yfirhönnuður hjá Chanel, og John Galliano, 

fyrrum yfirhönnuður hjá Dior, segja samskipti sín við viðskiptavinina einna líkust 

samskiptum sjúklings og læknis.23 Þjónusta sú er haute couture húsin veita 

viðskiptavinum sínum er, líkt og handbragð það er notast er við í haute couture, ólík 

öllu öðru er þekkist innan annarra hluta tískuheimsins. Það telst ekki óalgengt fyrir 

haute couture tískuhús að senda sköpunarverk sín í einkaþotu í fylgd lykilstarfsmanna 

aðeins til að máta eina staka flík á viðskiptavin sem býr hinum megin á hnettinum. 

Teljist viðskiptavinir til fastakúnna ákveðins haute couture tískuhúss er ekki ólíklegt 

að á saumastofum þess húss finnist saumagínur er hafa nákvæm mál viðkomandi 

fastakúnna. (Sjá myndir 12 og 13, bls. 15) Viðskiptavinirnir eru jafnorðvarir 

starfsfólki haute couture tískuhúsanna. Einn þeirra kallar haute couture meira að 

segja „einkaklúbb.“24 

 

Gildi haute couture 
Þegar ræða á gildi haute couture (það sama gildir raunar einnig þegar ræða á  „gildi“ 

almennt) getur verið gagnlegt að huga að afstöðu neytenda, þar sem einhvers konar 

gildi er yfirleitt forsenda fyrir kaupum á varningi. Hvaða gildi hefur haute couture 

fyrir þá neytendur er haute couture flíkur kaupa? Hvers vegna að kaupa 28 þúsund 

dollara dragt – hvað þá kjól fyrir 100 þúsund dollara? Hvaða gildi hefur haute couture 

fyrir meðlimi „einkaklúbbsins“? 

 

Einkenni „haute couture heilkennisins“ 
Orð og líkingar á borð við „létt,“ „önnur húð“ og „eins og veira“ koma oft upp í 

viðtölum við haute couture unnendur og viðskiptavini.25 „Þau eru engu öðru lík,“ er 

haft eftir Daphne Guinness, ötulum haute couture safnara26 og annar frægur 

velgjörðarmaður haute couture, Bethy Lagardère, fullyrðir að „allar konur dreymi um 

                                                        
23 Margy Kinmoth, The secret world of haute couture. 
24 Ibid. 
25 Chrissie Iley, „Big spender“, The Guardian, 30. mars 2007, sótt 30. október 2011,  
http://www.guardian.co.uk/; Margy Kinmoth, The secret world of haute couture. 
26 („They feel like nothing else.“) Margy Kinmoth, The secret world of haute couture. 
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haute couture.“27 Athyglisvert er að skoða hve margir meðlimir „einkaklúbbsins“ 

líkja aðdáun sinni á haute couture við veiru eða þráhyggju sem oftar en ekki heltekur 

þær við fyrstu kynni af fyrirbrigðinu. Allar deila þessar konur ýtrustu aðdáun á 

hönnuðunum sjálfum og sköpunarverkum þeirra – að ónefndu óaðfinnanlegu 

handverkinu. Fyrir þessum konum er hönnuðurinn í senn ljóðskáld, myndhöggvari og 

listmálari. 

 

Einlægustu aðdáendur haute couture líta á haute couture flíkur sem listform sem hægt 

er að klæðast og þess vegna fjárfesta þær í haute couture flíkum á sama hátt og þær 

myndu ella fjárfesta í málverki eftir Monet eða Picasso.28 Hvort list og haute couture 

séu jafngild – eða frekar, hvort haute couture sé list – er umdeilanlegt en í umræðunni 

um gildi haute couture þykja mér þeir þættir er list og haute couture eiga 

sameiginlega mestu máli skipta. 

 

Á sama hátt og pensilstrokan kemur upp um listmálarann, ber haute couture flík vitni 

um handbragð það og það stílbragð sem er sérkennandi fyrir hvern hönnuð fyrir sig. 

Og á sama hátt og list, virðist haute couture ögra hverfulu eðli tískunnar með því 

endast umfram eina árstíð (ólíkt flestu öðru í tískuheiminum).29 Eins og haute couture 

unnandinn Becca Cason Thrash segir í viðtali við blaðamanninn Chrissie Iley: „Þú 

kaupir flík og klæðist henni í Houston, síðan klæðist þú henni aftur í New York, því 

næst London og París þar á eftir. Síðan leggur þú hana til hliðar í nokkur ár og svo 

tekur þú hana aftur fram og hún er aftur sem ný.“30 

 

Í haute couture skiptir máli sá þáttur er snýr að fjöldaframleiðslu – eða réttara sagt, 

vöntun þar á. Þótt haute couture tískuhús kunni að sýna haute couture fatalínu sína á 

                                                        
27 („All women dream of haute couture.“) Loïc Prigent, The day before, le jour d’avant. 
28 Dyggur haute couture viðskiptavinur vísar til haute couture safns síns sem „framlengingar á 
málverkasafni sínu.“ Margy Kinmoth, The secret world of haute couture. 
29 Lipovetsky lýsir því raunar yfir að haute couture, sem ekki lengur er í fylkingarbroddi innan 
tískuheimsins, geri nú fátt annað en að „endurgera eigið „eilífa“ vörumerki með gerð verka er bera vott 
um meistaralega framkvæmd, snilli og óréttlætanlega fagurfræði [...] er tekur hverfulum veruleika 
sjálfrar tískunnar fram.“ („[...] reproduces its own “eternal” trademark by creating masterpieces of 
execution, prowess, and aesthetic gratuitousness [...] transcending the ephemeral reality of fashion 
itself.“) Gilles Lipovetsky, The empire of fashion, bls. 90.  
30 („You buy a piece, you wear it in Houston, then you wear it again in New York, then London, then 
Paris. Then you put it away for a couple of years, then you pull it out and it’s all new again.“) Chrissie 
Iley, „Big spender“. 
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sýningarpöllum Parísarborgar, líkt og einnig á við um „prêt-à-porter“31 fatnað, þá 

verða þær flíkur er pantaðar eru úr haute couture línunni gerðar eftir pöntun/máli (e. 

„made-to-measure“) og aðeins örfá eintök gerð af hverri flík ef nokkur.32 Hönnun 

hverrar flíkur er að einhverju leyti aðlöguð til að passa sem best vaxtarlagi og 

persónulegum stíl viðkomandi viðskiptavinar. (Sjá mynd 14, bls. 15) 

Í bók sinni, Fashion: A Philosophy, fjallar heimspekingurinn Lars Svendsen 

um það hvernig skortur skapar gildi (eða verðmæti) og skrifar að „til þess að eitthvað 

sé mjög verðmætt er brýnt að aðrir eigi það ekki.“33 Sú staðreynd að haute couture er 

ekki á allra færi og aðeins fyrir útvalda er stór þáttur í samspili ólíkra hluta haute 

couture „iðnaðarins“34 og eykur gildi afurðanna. Það að klæðast haute couture er 

óneitanlega hápunktur „flíkunarneyslu“35 í klæðnaði og hið æðsta stöðutákn, ef slíkur 

er ásetningur viðskiptavinanna. Af viðtölum við nokkra af þeim sárafáu einstaklingum 

sem í dag geta talist til hörðustu viðskiptavina haute couture að dæma hallast ég samt 

sem áður frekar að því að álíta að fyrir þessum konum standi haute couture fyrir gæði, 

handbragð og einstaklingsbundna tjáningu frekar en að vera leið til að sýna eigið 

ríkidæmi.36 

 

Loks mætti benda á að gildi haute couture endurspeglast í þeirri staðreynd að 

einkasöfn einstaklinga á haute couture eru að lokum oft gefin til almenningssafna, að  

því gefnu að flíkurnar séu í góðu ásigkomulagi. Þetta er ef til vill best útskýrt með  
                                                        
31 „Prêt-à-porter“ er franskt heiti og útleggst á ensku „ready-to-wear“ sem þýða mætti á íslensku sem 
„fjöldaframleiddur fatnaður“ eða „tilbúinn fatnaður“. Í Tíska aldanna notast höfundur við þýðinguna 
„sérhæfð fjöldaframleiðsla“ en einnig hef ég séð „prêt-à-porter“ þýtt á íslensku sem „beint-af-slánni“. 
Til að gæta samræmis verður franska heitið prêt-à-porter notað í stað „ready-to-wear“, eða íslenskra 
þýðinga á því, í þessum texta. Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna, bls. 210. 
32 Þannig segir í greininni „Handmade’s tale“ að á meðan 10 til 15 geti pantað sömu Chanel dragt selji 
Christian Lacroix aðeins eitt eintak af hverjum kvöldkjól í hverju landi fyrir sig. Hamish Bowles, 
„Handmade’s tale“. 
33 („For anything to have a high value it is imperative that others do not have it.“) Lars Svendsen, 
Fashion: A philosophy, J. Irons þýddi, Reaktion Books Ltd., London, 2006, bls. 50. 
34 Ekki er um eiginlegan iðnað, í algengasta skilningi þess orðs, að ræða. 
35 „Flíkunarneysla“ er íslensk þýðing  á hugtakinu „conspicuous consumption“ (sjá Hagfræðiorðasafn : 
íslenskt-enskt, enskt-íslenskt orðasafn um hagfræði, viðskiptafræði og skyldar greinar, Orðanefnd 
Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga tók saman, Brynhildur Benediktsdóttir, Jónína Margrét 
Guðnadóttir og Kirstín Þ. Flygenring ritstj., Rit Íslenskrar málnefndar 12, Íslensk málnefnd, Reykjavík, 
2000, bls. 257) sem komið er frá félags- og hagfræðingnum Thorstein Veblen og vísar til „þörf fólks til 
þess að sjá til þess að áberandi sönnun fyrir getu þess til þess að hafa efni á munaðarvörum sé sýnileg.“ 
(„[...] people’s desire to provide prominent visible evidence of their ability to afford luxury goods.“) 
Michael R. Solomon og Nancy J. Rabolt, Consumer Behavior: In Fashion, Prentice Hall, Upper Saddle 
River, 2004, bls. 240. 
36 High style: Betsy Bloomingdale and the haute couture, heimildarmynd, FIDM Museum & Galleries, 
Los Angeles, 2009, sótt 20. október 2011, http://fidmmuseum.org/exhibitions/past/fashion/high-style-
betsy-bloomingdale-and-the-haute-couture/; Margy Kinmoth, The secret world of haute couture; Loïc 
Prigent, The day before, le jour d’avant. 
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(til vinstri) mynd 1: Brúðarkjóll hannaður 
af Charles Frederick Worth árið 
1879/1880. 
 

 
 

mynd 2: Starfsfólk á vinnustofu Dior tískuhússins. 
 



  13 

 
 

(efri röð til vinstri) mynd 3: Becca Cason Thrash í jakka úr haute couture fatalínu 
Christian Lacroix fyrir vor 2007. 

(efri röð til hægri) mynd 4: Frá haute couture tískusýningu Christian Lacroix fyrir 
vor 2007. 

 

 
 

(neðri röð til vinstri) mynd 5: Frá haute couture tískusýningu Christian Lacroix fyrir 
vor 2006. 

(neðri röð fyrir miðju) mynd 6: Judith Corrente ásamt dóttur sinni, Corrente 
Schankler. Báðar eru þær klæddar í haute couture. 

(neðri röð til hægri) mynd 7: Frá haute couture tískusýningu Christian Lacroix fyrir 
vor 2008. 
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(efri röð til vinstri) mynd 8: Suzanne Saperstein í haute couture alklæðnaði frá Jean 
Paul Gaultier. 

(efri röð til hægri) mynd 9: Frá haute couture tískusýningu Jean Paul Gaultier fyrir 
vor 2009. 

 

 
 

(neðri röð til vinstri) mynd 10: Sheikha Mozah bint Nasser Al Missned í Chanel haute 
couture. 

(neðri röð til hægri) mynd 11: Frá haute couture tískusýningu Chanel fyrir vor 2011. 
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(að ofan til vinstri) mynd 12: Gínur með málum viðskiptavina Dior tískuhússins. 
(að ofan til hægri) mynd 13: Bætt er utan á gínurnar til þess að líkja eftir ólíku 

vaxtarlagi viðskiptavina. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mynd 14: Hér sést vel hvernig sama 
haute couture flíkin (Jeanne Lanvin, 
1924/1925) hefur verið löguð að 
vaxtarlagi og óskum tveggja ólíkra 
viðskiptavina. 
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orðum Nan Kempner en flíkur úr fataskápi hennar voru viðfangsefni sýningar í 

Metropolitan Museum of Art í New York árið 2006: „Eiginmanni mínum, Tommy, 

finnst þetta bráðfyndið því hann var vanur að líta á þetta sem bruðl og nú kemur í ljós 

að ég var listaverkasafnari.“37 

 

Breytt mikilvægi haute couture í seinni tíð 
Sjöundi áratugurinn markaði ákveðin endalok hvað varðaði uppbyggingu 

tískukerfisins. Til þess að komast að markverðri niðurstöðu um hugsanlegt gildi haute 

couture fyrir tískuiðnaðinn í dag er mikilvægt að gera sér grein fyrir þeim 

megináhrifum sem þessar breytingar höfðu í för með sér fyrir haute couture. 

 Fram að sjöunda áratug tuttugustu aldar hafði það sem nýjast og ferskast var í 

tísku hvers tíma orðið til innan haute couture og þaðan „lekið niður“ (e. „trickled 

down“38) stigskipt kerfi tískuheimsins uns það náði til hinna almennu borgara. Haute 

couture tískuhúsin blómstruðu og seldu hönnun sína til deildaskiptra stórverslana sem 

gerðu eftirlíkingar og seldu. (Sjá myndir 15 og 16, bls. 26) Margir þættir, svo sem 

tilurð og þróun prêt-à-porter fatnaðar, unglingamenningar sem og tilkoma 

miðstéttarinnar, urðu til þess að steypa haute couture úr stóli.39 Sem dæmi mætti taka 

að þegar æska varð ímynd hins fullkomna og eftirbreytniverða í samfélaginu þýddi 

það að fólk sneri baki við haute couture sem þótti standa fyrir munaðarvöru „gamla 

tímans.“40 Þótt prêt-à-porter  fatnaður hefði vissulega verið til fyrir 1960 var hann 

hvorki mjög frumlegur né hæfði hann efri stéttum en um leið og gæði og frumleiki 

prêt-à-porter fatnaðar jukust varð hann meira en einungis útþynntar eftirlíkingar af 

sköpunarverkum haute couture tískuhúsanna.41 Að kaupa haute couture fatnað á 

tíföldu verði hágæða prêt-à-porter fatnaðar var ekki lengur jafnaugljóst val og áður. 

                                                        
37 („My husband, Tommy, thinks it’s hysterical, because he used to think it was an extravagance, and 
now it turns out that I was an art collector.“) „Nan Kempner: American chic“, af heimasíðu The 
Metropolitan Museum of Art, ártal vantar, sótt 10. júní 2011, 
http://www.metmusum.org/special/Nan_kempner/more.asp  
38 Með „trickle-down“ er, í sambandi við tísku, gert ráð fyir að „nýjungar verði til í efstu lögum 
samfélagsins og þaðan dreifist þær niður á við þar sem lægri stéttir reyni að komast hærra í 
þjóðfélagsstiganum þótt alltaf verði þær einu skrefi á eftir.“ („[...] where innovation takes place at a 
higher level and then spreads downwards because the lower social classes strive to move upwards, 
which results in their always being one step behind.“) Lars Svendsen, Fashion, bls. 39. 
39 Gilles Lipovetsky, The empire of fashion, bls. 90-102. 
40 Ibid., bls. 100. 
41 Diana Crane, Fashion and its social agendas: Class, gender, and identity in clothing, The University 
of Chicage Press, Chicago, 2000, bls. 137; Gilles Lipovetsky, The empire of fashion. 
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 Þetta breytta mikilvægi haute couture innan stigveldis tískunnar leiddi til 

smærri markhóps.42 Haute couture tískuhúsin hófu að framleiða eigin prêt-à-porter 

fatalínur sem smám saman fóru að skila meiri arði en haute couture fatalínurnar. Yves 

Saint Laurent tískuhúsið hóf til að mynda sölu á prêt-à-porter fatnaði árið 1967.43 

Innan við sex árum síðar, á sama tíma og tískuhúsið tapaði 700 þúsund dollurum 

árlega á haute couture starfsemi sinni, hagnaðist það um 24 milljónir dollara á 

smásölu prêt-à-porter fatnaðar.44 Sum haute couture hús hættu alfarið rekstri eða 

skiptu haute couture út fyrir prêt-à-porter.45  

 

Gildi haute couture frá sjónarhóli tískuiðnaðarins 
Eitt skal vera ljóst – haute couture „iðnaðurinn“ einn og sér er í dag, hversu undarlega 

sem það kann að hljóma, ekki gróðavænlegur.46 Eina húsið sem segist þéna á haute 

couture línum sínum er Chanel47 og svo virðist sem haute couture tískuhúsum sé 

einungis ætlað að vera rekin með tapi. 

 Haute couture fatnaður er einhver dýrasti fatnaður sem peningar geta keypt. 

Haute couture flíkur eru einnig einhverjar dýrustu flíkur sem gerðar eru þegar allt er 

tekið með í reikninginn – efni, kostnaður við rekstur vinnustofanna (fr. „atelier“), 

hinar fjölmörgu vinnustundir sem það tekur að sníða og setja saman hverja flík að 

ógleymdum launakostnaði.48 Þegar lína hefur verið sýnd á tískuviku geta einstaklingar 

lagt inn pöntun og fjöldi pantana sem haute couture hús fær geta verið frá nokkrum 

tugum upp í nokkur hundruð, eftir því hvaða hús um ræðir. Samt sem áður, enda þótt 

öll tískuhúsin séu pöntunum fegin, kæra fæst þeirra sig um að fá of margar – eða eins 

og Hilary Alexander bendir á: „Of margir viðskiptavinir koma í veg fyrir hagnað.“49 

                                                        
42 Á sjötta áratugnum taldi sá hópur er keypti haute couture 200 þúsund konur á heimsvísu. Dana 
Thomas, Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre, Allen Lane, London, 2007, bls. 29. 
43 Claire Wilcox ritstj., The Golden Age of Couture, bls. 208. 
44 Lou Taylor, „The Hilfiger Factor and the Flexible Commercial World of Couture“, The Fashion 
Business: Theory, Practice, Nicola White og Ian Griffiths ritstj., Image, Berg, Oxford, 2000, bls. 130.  
45 Samkvæmt Claire Shaeffer fækkaði haute couture tískuhúsum úr 53 í 21 talsins frá því á blómaskeiði 
haute couture eftir seinni heimsstyrjöldina þar til í byrjun árs 1993. Claire B. Shaeffer, Couture sewing 
techniques: Revised and updated, bls.16. Af lista yfir þátttakendur á haute couture tískuvikunni fyrir 
vor/sumar 2012 að dæma eru í dag 12 fullgildir meðlimir haute couture. Heimasíðan Mode à Paris. 
46 William Langley, „Haute couture“. 
47 Margy Kinmoth, The secret world of haute couture. 
48 Hilary Alexander, „Paris haute couture: Too many customers spoil the profits“, The Telegraph, 27. 
janúar 2005, sótt 4. desember 2011, http://fashion.telegraph.co.uk/columns/hilary-
alexander/TMG3337807/Paris-haute-couture-Too-many-customers-spoil-the-profits.html 
49 Ibid. 



  18 

Gerð haute couture flíkur tekur, að meðaltali, 150 klukkustundir50 sem kostar 

tískuhúsið bæði dýra og sérhæfða verkkunnáttu sem og dýrmætan tíma. 

 Við fyrstu sýn virðist haute couture ekki ganga upp. Varla eru tískuhúsin að 

leggja það á sig að sækjast eftir hinum virta haute couture stimpli til þess eins að sýna 

fatalínur ætlaðar afar fámennum hópi viðskiptavina? Er það kannski eingöngu vegna 

virðingarinnar sem því fylgir? Er það eingöngu táknrænt eða er það eingöngu til þess 

að geta sýnt fram á framúrskarandi verkkunnáttu? 

 

Þegar upp er staðið ráðast haute couture tískuhúsin hvorki í gerð haute couture lína 

vegna virðingarinnar, af táknrænum ástæðum né vegna hins listræna handbragðs. 

Haute couture virðist í dag snúast um að skapa eftirvæntingu og eftirspurn eftir öðrum 

og ódýrari vörum sem framleiddar eru í nafni sama tískuhúss. Samkvæmt Right Angle 

Group verður til fréttaumfjöllun að andvirði sjö milljóna dollara í bandarískum 

tískutímaritum einum og sér í tengslum við tuttugu mínútna langa haute couture 

tískusýningu sem kostað getur allt að 500 þúsund dollara.51 Haute couture dagsins í 

dag þjónar þannig, í grundvallaratriðum, sem ókeypis auglýsing fyrir aðrar vörulínur 

haute couture tískuhússins – eins og prêt-à-porter, ilmvötn52 og aukahluti – sem eru 

bæði aðgengilegri og á viðráðanlegra verði en munaðarvaran haute couture.53 (Sjá 

mynd 17, bls. 26) 

Haute couture fatalína er fullkomið dæmi um anda haute couture tískuhúss – 

hún inniheldur óefnislegan „kjarna“ þess. Haute couture fatalínan er þannig 

áþreifanlegt dæmi um ímynd haute couture tískuhússins sem síðan smitar út frá sér og 

færist yfir á aðrar vörulínur og gefur þeim hlutdeild í aðdráttarafli haute couture (í 

augum viðskiptavinarins) þótt þær kosti einungis brot af verði haute couture 

fatalínunnar.54 „Gildi þeirrar ímyndar er couture gefur okkur hlýtur að vega upp á 

                                                        
50 Viðskiptavinur getur þurft að bíða í fjóra mánuði frá því að pöntun er gerð þar til hún er kláruð. 
Chrissie Iley, „Big spender“. 
51 „Fashion’s Favourite“. 
52 Ekki skal vanmeta ágóðann af sölu ilmvatns. Til dæmis seljast tvær flöskur af Chanel No.5 
ilmvatninu einhvers staðar í heiminum á hverri mínútu og hagnaðarhlutfall af sölu ilmvatnsins er heil 
40%. Dana Thomas, Deluxe, bls. 144. 
53 Margy Kinmoth, The secret world of haute couture. 
54 J’adore kallast ilmvatn sem framleitt er undir merkjum hins franska haute couture tískuhúss Dior. 
Um ilmvatnið stendur á heimasíðu Dior undir fyrirsögninni „A HAUTE COUTURE PERFUME“: 
„Fegurð efniviðarins, fágun og nákvæmni samsetningarinnnar; allt við J’adore minnir á hið skapandi 
ferli þegar haute couture síðkjóll er búinn til.“ („The beauty of the materials, the refinement and rigour 
of the composition; everything about J’adore evokes the creative process of crafting a Haute-Couture 
gown.“) Heimasíða J’adore ilmvatnsins, Parfums Christian Dior, sótt 9. janúar 2012, 
http://www.dior.com/beauty/gbr/en/minisite/fragrance/jadore_2011/tf501-20.html 
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móti þeim fjármunum sem við töpum. Sjáðu þá athygli er fatalínurnar hljóta. Það er 

þarna sem tekið er eftir manni,“ segir forstjóri LVMH munaðarvörusamsteypunnar, 

sem meðal annars á bæði Dior og Givenchy tískuhúsin.55 (Sjá myndir 18-20, bls. 27) 

Því má þannig halda fram að þótt „trickle-down“ kenningin eigi, í dag, ekki við um 

það hvernig ný form breiðast út innan stigskipts kerfis tískuheimsins (til dæmis 

hvernig prêt-à-porter sótti innblástur til haute couture) þá er hún enn í fullu gildi 

hvað varðar ímynd haute couture. Sú staðreynd að sá blær er umlykur haute couture 

er notaður í auglýsingaskyni sannar að haute couture hefur enn eitthvert gildi. Hins 

vegar velti ég því fyrir mér hvort haute couture sé þannig orðið einungis leið að settu 

marki frekar en markmið í sjálfu sér.  

 Á sama hátt og á hverjum peningi eru tvær hliðar, eru tvær hliðar á haute 

couture: sú hlið er snýr að viðskiptum og sú hlið er snýr að sköpun. Couturier myndi 

seint fallast á ummæli Svendsen sem uppnefnir haute couture „auglýsingu með 

listrænan metnað.“56 Í huga couturier er gildi haute couture skýrt – haute couture er 

fyrst og fremst tilraunastofa og haute couture fatalína er tækifæri til þess að leysa 

sköpunargáfu hönnuðarins úr læðingi. Jean Paul Gaultier, yfirhönnuður tískuhúss sem 

ber hans eigið nafn og verið hefur fullgildur meðlimur haute couture síðan 199957, 

segir haute couture þannig aðallega vera rannsókn: „Leit að fullkomnun. Er hún til, 

þurfum við á henni að halda? Ég veit það ekki.“58 

 

Er þörf á haute couture? 
Nú ætti að vera nokkuð ljóst að haute couture iðnaðurinn einn og sér er hvorki 

ábatasamur né gróðavænlegur. Fjöldi þeirra viðskiptavina er kaupa haute couture er 

óstöðugur og svo er nú komið að mikilvægi haute couture virðist frekar felast í því að 

reka erinda annarra og ódýrari vörulína fremur en að koma nýjungum inn í heim 

tískunnar. Pierre Bergé, fyrrum meðeigandi Yves Saint Laurent, gengur svo langt að 

kalla haute couture brandara59 og prêt-à-porter virðist hinn augljósi arftaki haute 

couture. 

                                                        
55 („Set against the money we lose has to be the value of the image couture gives us. Look at the 
attention the collections attract. It is where you get noticed.“) William Langley, „Haute couture“. 
56 „Advertising with artistic ambitions.“ Lars Svendsen, Fashion, bls. 155. 
57 Claire Wilcox, „The Legacy of Couture“, The Golden Age of Couture, bls. 209. 
58 („A quest for perfection. Does it exist, do we need it? I don’t know.“) Loïc Prigent, The day before, 
le jour d’avant. 
59 William Langley, „Haute couture“. 
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 Líkt og Gaultier spyr ég sjálfa mig þess hvort tískuheimurinn hafi þörf fyrir 

þessa „leit að fullkomnun“? Þurfum við á haute couture að halda og ef svo er, af 

hverju? Hvernig er hugsanlega hægt að réttlæta tilvist haute couture?  

 

Á tímum vélvæðingar er handverk það sem notað er við gerð haute couture í 

grundvallaratriðum það sem skilur haute couture frá öðrum hlutum tískuheimsins – 

það sem gerir haute couture einstakt (og um leið verðmætt). (Sjá myndir 21-23, bls. 

28). Munurinn á eitt þúsund dollara hágæða prêt-à-porter blússu og 20 þúsund dollara 

haute couture blússu liggur, þegar öllu er á botninn hvolft, í handbragðinu: haute 

couture blússan er af meiri gæðum þar sem efnisval og frágangur eru betri auk þess 

sem hún mátast betur (þar sem hún er sérsniðin) og hið tímafreka eðli þeirra aðferða 

sem notaðar eru, er meðal þess sem gerir flíkurnar eftirsóknarverðar sökum þess 

hversu einstakar þær eru.60 Án hins listræna handbragðs væri haute couture ekki 

haute couture og ef þau fáu haute couture tískuhús sem enn eru í rekstri í dag myndu 

endanlega leggja upp laupana myndu hin sérhæfðu verkstæði fylgja í kjölfarið. 

Tölurnar tala sínu máli. Maison Lemarié, verkstæði sem sérhæfir sig í meðhöndlun 

fjaðra (fr. „plumassier“) og sinnir enn haute couture tískuhúsum á borð við Chanel og 

Dior, var komið á fót árið 1880. Um 1900 voru fleiri en 300 sams konar verkstæði í 

Parísarborg einni. 60 árum seinna, eða um 1960, var fjöldi þeirra komin niður í 50. Nú 

er svo komið að Maison Lemarié er eina verkstæði sinnar tegundar sem eftir er í öllu 

Frakklandi.61 Haute couture tískuhúsin skilja að tilvist þeirra er undir hinum sérhæfðu 

verkstæðum komin og þess vegna hafa þau gripið til þess ráðs að kaupa hin ýmsu 

verkstæði í því skyni að halda þeim í rekstri.62 Chanel keypti Maison Lemarié árið 

1996.63 64  

Að mínu áliti þurfum við því á haute couture að halda, einfaldlega vegna þess 

að haute couture heldur lífi í þeirri framúrskarandi og sérhæfðu handverkskunnáttu 

sem þó finnst ennþá innan tískuheimsins í dag.  

 

                                                        
60 Vegna þess hversu tímafrekar aðferðir eru notaðar við gerð haute couture fatnaðar eru færri eintök – 
og dýrari – gerð. Flíkurnar verða, fyrir vikið, einstakari.  
61 Heimasíða Maison Lemarié Paris, Lemarié, sótt 3. janúar 2012, http://www.lemarie-paris.fr/ 
62 Loïc Prigent, leikstjóri, Signe Chanel, þáttaröð, Arte Éditions, Frakkland, 2005. 
63 Heimasíða Maison Lemarié Paris. 
64 Chanel (eða réttara sagt dótturfyrirtæki Chanel) hefur á síðustu árum einnig fest kaup fleiri 
fyrirtækjum: Lesage (útsaumur), Massaro (skósmíði), Michel (hattagerð), Desrues (hnappagerð), 
Guillet (blómagerð) og Goossens (gull- og silfursmíði). Dana Thomas, Deluxe, bls. 323. 
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Síðasta vígi munaðarvarningsins eða tímaskekkja og óþarfa 

bruðl? 
Þeir eru til sem telja haute couture tímaskekkju og óþarfa bruðl og finnst fásinna að 

halda verndarhendi yfir „iðnaði“ sem ekki getur staðið undir sér. Auk þess er hægt að 

véfengja fullyrðingar um að halda þurfi í handverkskunnáttu sem er hægt og bítandi 

að hverfa vegna lítillar eftirspurnar – að halda í handverkskunnáttuna 

handverkskunnáttunnar vegna. Haute couture flíkur eru þrátt fyrir allt munaðarvara en 

ekki brýnar lífsnauðsynjar þótt einlægir aðdáendur sem og aðilar haute couture 

„iðnaðarins“ haldi fram hinu gagnstæða.65  

 

Haute couture er vissulega ákveðin tímaskekkja í fleiri en einum skilningi – 

handunnar flíkur á tímum tölvu- og hátæknivæðingar, sem tekur fleiri mánuði að 

fullgera og koma í hendur viðskiptavinarins.66 Rándýr og ósöluvænlegur fatnaður sem 

virðist engan veginn samræmast gróðamiðuðum munaðarvörusamsteypum sem sífellt 

leita hagkvæmari leiða í framleiðslu á öðrum varningi en haute couture.67 Metrar af 

dýrindis efnum, fjaðrir fugla frá fjarlægum heimsálfum og loðfeldir og skinn framandi 

dýra – allt notað í flíkur sem virðast (og eru, í mörgum tilfellum) í hæsta máta 

óklæðilegar og hafa lítið notagildi. Haute couture á meira skylt við fantasíu heldur en 

raunveruleika og mætti nefna að ein ástæða þess að prêt-à-porter ruddi sér rúms á 

markaðinum var að um var að ræða raunverulegan klæðnað sem raunverulegt fólk gat 

klæðst.68 En ákveðum við að haute couture sé einungis óhóflegt bruðl sem eigi ekki 

rétt á sér gætum við lent í vandræðum. Hvar ætlum við að draga mörkin? Er myndlist 

þá líka óréttlætanlegt bruðl? 

 

Á undanförnum árum hafa mörkin milli hátísku og lágtísku sem og fjöldaframleiðslu 

og sérhæfðrar framleiðslu svo til þurrkast út. Ákveðin „almenningsvæðing“ 

munaðarvara hefur átt sér stað. Það liggur í hlutanna eðli að munaðarvara er ekki á 

allra færi og ef kaup á slíkum vörum eru orðin á færi flestra orsakar það ákveðna 
                                                        
65 Breski rithöfundurinn Geoff Dyer segir í grein sinni um haute couture frá því hvernig hvítir 
„læknasloppar“ starfsfólksins á vinnustofum Ungaro tískuhússins gáfu í skyn að verkefni þess væru 
lífsnauðsynleg mannkyninu. Geoff Dyer, „Encore!“, Vogue (UK), október 2003, sótt 27. desember 
2011, http://ana-lee.livejournal.com/252044.html 
66 Claire B. Shaeffer nefnir að hið flókna ferli við gerð haute couture fatnaðar sé að mörgu leyti óbreytt 
frá því um 1850. Claire B. Shaeffer, Couture sewing: Revised and updated, bls. 8. 
67 Dana Thomas, Deluxe, bls. 194-204. 
68 Valerie Steele, „Fashion: Yesterday, Today and Tomorrow“, The Fashion Business, bls. 15. 
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gengisfellingu. „Almenningsvæðingin“ hefur þannig rýrt gildi munaðarvara ef svo 

mætti að orði komast.69 Framleiðendur munaðarvara rembast við að viðhalda því gildi 

sem vörur þeirra hafa í augum kaupenda og ein leiðin til þess er að halda fast í 

handverkshefðir (eða að minnsta kosti láta líta út fyrir að sú sé raunin).70 Eins og áður 

hefur verið minnst á þá kemur handverkið (ólíkt því sem við á um vélvædda 

færibandaframleiðslu) til að mynda, í veg fyrir að of mikið sé framleitt af hverjum 

hlut. Haute couture er líklega síðasta vígi munaðarvarningsins og þangað geta þeir 

viðskiptavinir sem eru á höttunum eftir alvöru munaðarvöru leitað þegar fokið er í 

flest skjól – enn sem komið er.  

 

Haute couture er einstakt. Fjöldaframleiddur fatnaður kemst ekki með tærnar þar sem 

haute couture hefur hælana hvað varðar gæði. Jafnvel þótt haute couture sé ekki 

alveg jafnlaust við gróðasjónarmið og menn vilja láta í veðri vaka þá er haute couture 

eigi að síður drifið áfram af hugsjón hönnuða sem hafa með haute couture tækifæri til 

þess að láta sínar villtustu hugmyndir rætast í áþreifanlegu formi. Með samanburði 

við fjöldaframleidda tísku – hvort sem um ræðir hágæða fjöldaframleiðslu (e. „luxury 

ready-to-wear“) eða fjöldaframleiðslu af lakari gæðum – er unnt að draga enn fremur 

fram sérstöðu haute couture. 

Samband haute couture við tíma virðist öðrum lögmálum háð en við á um 

flestan fjöldaframleiddan fatnað. Eins og áður hefur komið fram er framleiðsluferli 

haute couture langt og er það í hrópandi andstöðu við framleiðsluferli 

tískuvöruverslanakeðja á borð við Zara en sú keðja getur komið vöru frá 

teikniborðinu yfir í hillur verslana sinna á einungis 15 dögum.71 „Líftími“ haute 

couture fatnaðar virðist að sama skapi mun lengri en gengur og gerist um til að mynda 

hágæða fjöldaframleiddan fatnað. Árið 2011 mætti ástralska leikkonan Nicole 

Kidman á afhendingu Óskarsverðlaunanna í síðkjól úr haute couture línu Dior 

tískuhússins fyrir vorið 2009 (það er kjól er sýndur var á tískupöllunum heilum 
                                                        
69 Sjá tilvitnun í Lars Svendsen, bls. 11. 
70 Röð myndbanda, Les Ateliers du SAVOIR-FAIRE (e. „The Expert Ateliers“), á heimasíðu Dior gefur 
áhugasömum kost á að sjá hvernig starfsmenn Dior beita af natni sérhæfðri verkkunnáttu sinni við 
framleiðslu hinna ýmsu vörulína tískuhússins – handtaskna, haute couture og alls þar á milli. 
Heimasíða Dior, Christian Dior Couture, sótt 6. janúar 2012, http://www.dior.com/couture/en_gb/The-
House-of-Dior/House-of-Dior-in-Video/The-Workshops-of-Expertise 
71 Kasra Ferdows, Michael A. Lewis og Jose A. D. Machuca, „Rapid-Fire Fulfillment“, Harvard 
Business Review, vol. 82, no. 11, nóvember 2004, sótt 14. janúar 2012, 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=11&hid=19&sid=55a016fb-d6ac-4b35-900d-
e2ba65fe8805%40sessionmgr10&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d#db=buh&AN=14874
825, Business Source Premier, bls.106. 
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tveimur árum fyrr).72 (Sjá myndir 24 og 25, bls. 29) Þetta þykir mér áhugavert í ljósi 

þess að í heimi fjöldaframleidds fatnaðar er tíska morgundagsins nánast orðin úrelt í 

gær – „líftími“ fatnaðar sem áður var hálft ár er í dag einungis örfáar vikur.73 Ummæli 

Beccu Cason Thrash (sjá bls. 10) undirstrika enn fremur þetta „tímaleysi“ haute 

couture. Því skal ósvarað látið af hverju þetta stafar. Hugsanlega er haute couture svo 

óháð tískusveiflum einmitt vegna þess að hlutverk þess í dag er ekki að beinlínis að 

koma með mótandi nýjungar inn í heim tískunnar (mér verður hugsað til staðhæfingar 

Lipovetskys um hlutverk haute couture í dag; sjá neðanmálsgrein 29, bls. 10). 

 

Við nánari athugun á haute couture vakna vissulega ýmsar áleitnar spurningar – 

spurningar um siðferðislegar skyldur fatahönnuða sem og réttmæti haute couture í 

víðara samhengi pólitískrar rétthugsunar. Eða eins og Lou Taylor bendir réttilega á: á 

meðan marga dreymir um dýra merkjavöruskó, dreymir milljónir manna um að 

eignast skó.74 

Er haute couture dýru verði keypt í fleiri en einum skilningi? Hvað með 

samfélagslega ábyrgð? Ótæpileg efnisnotkun samræmist varla aukinni áherslu á 

umhverfisvernd en sé litið á haute couture frá umhverfisverndarsjónarmiðum verður 

það að teljast haute couture til happs hve lítil framleiðni þessa „iðnaðar“ er – neikvæð 

umhverfisáhrif geta vart verið meiri en sem nemur dropa í hafið hvað varðar 

umhverfisáhrif tískuheimsins í heild. Þá á framleiðsla haute couture fátt skylt við þá 

fataframleiðslu sem fram fer í þrælakistum víða um heim. Það skýrist bæði af því 

hversu mjög haute couture er bundið við Frakkland – bæði fyrir tilstilli reglugerða þar 

að lútandi og einnig í hugum þeirra aðila sem hlut að eiga. Auk þess eru almennt litlar 

sem engar væntingar gerðar til arðsemi haute couture línanna sjálfra. Hvati þess að 

leita hagkvæmari leiða í framleiðslu er því lítill.75 

 

                                                        
72 Þetta er langt frá því eina dæmið; leikkonan Evan Rachel Wood klæddist haute couture kjól úr haust- 
og vetrarlínu Elie Saab frá árinu 2006 við afhendingu Golden Globe verðlaunanna árið 2009. 
73 Dana Thomas, Deluxe, bls. 316. 
74 Lou Taylor, „The Hilfiger Factor and the Flexible Commercial World of Couture“, The Fashion 
Business, bls. 142.  
75 Mikilvægi Frakklands fyrir haute couture endurspeglast í viðhorfum hönnuðanna. „Þú getur ekki 
auglýst couture kjól og síðan sett eitthvert „rusl“ á hann. Indverskur útsaumur er ekki lélegur en 
franskur útsaumur frá Lesage er allt annar handleggur,“ útskýrir Karl Lagerfeld. („You cannot 
advertise a couture dress then put garbage on it. Indian embroidery is not bad. But French embroidery 
from Lesage is another story.“) Dana Thomas, Deluxe, bls. 323. 
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Lokaorð 
Haute couture hefur mikla sérstöðu innan tískuheimsins. Margur er knár þótt hans sé 

smár og á sú lýsing ágætlega við haute couture sem, þrátt fyrir litla framleiðni fyrir 

mjög svo þröngan markað, virðist hafa talsvert gildi fyrir tískuheiminn og aðrar vörur 

sem fyrirtæki tískuheimsins framleiða. 

Haute couture hefur engin bein áhrif á daglegt líf langflestra en gildi þessa 

„iðnaðar“ er þó ótvírætt – misjafnt eftir því hvaða hópar eiga í hlut. Fyrir fatahönnuði 

er haute couture tækifæri til þess að skapa án krafna um meiri framleiðni og meiri 

hagnað og hverfi haute couture hverfur þessi tilraunastofa þar sem hönnuðir geta, 

með aðstoð færra handverksmanna, skapað draumkennda veröld úr bestu efnum sem 

völ er á. Haute couture tískuhúsin notfæra sér síðan haute couture tískusýningarnar 

sem eins konar umgjörð fyrir vörur sem andstætt haute couture eiga sér samastað í 

raunveruleikanum. Fyrir tískuhúsin hefur haute couture því aðallega auglýsingagildi. 

Pierre Bergé fullyrðir að um leið og tískuhúsin uppgötvi að þau geti selt jafnmargar 

handtöskur og ilmvatnsflöskur án þess að setja upp haute couture tískusýningar, þá 

muni þau leggja niður haute couture starfsemi sína76 enda er óljóst hvaða annað gildi 

en táknrænt haute couture gæti haft fyrir tískuhúsin sem geta ekki vænst þess að 

hagnast beint á sölu haute couture fatnaðar í dag. Breyttir tímar eftir sjöunda áratug 

síðustu aldar gerðu það að verkum að sala tilbúins, fjöldaframleidds fatnaðar fór upp 

úr öllu valdi og þar með breyttist hlutverk haute couture til frambúðar. 

Fyrir þær fáu konur sem ennþá kaupa og klæðast haute couture fatnaði felst 

gildi haute couture aðallega í fegurðinni – í óaðfinnanlegum frágangi og efnum sem 

endurspegla framúrskarandi handbragð. „Haute couture mun aldrei leggjast af. Tölum 

við um endalok haute couture höldum við því fram að heimurinn sem við lifum í í 

dag þarfnist ekki listmálara því að tölva getur teiknað eins vel og mannskepnan,“ 

fullyrðir Bethy Lagardère77 og ég er henni sammála upp að vissu marki. Hvort haute 

couture leggist af verður tíminn að leiða í ljós. Hins vegar er ljóst að hverfi haute 

couture munu hin sérhæfðu verkstæði, hverra handverkskunnáttu haute couture þrífst 

ekki án, að öllum líkindum hverfa sömuleiðis og ómetanleg kunnátta þeirra með. 

                                                        
76 „Is Couture Dying?“, Vogue (UK), 14. maí 2004, sótt 14.janúar 2012, 
http://www.vogue.co.uk/news/2004/05/14/is-couture-dying 
77 („Haute couture won’t ever die. If we speak about the death of haute couture, we claim that modern 
world does not need painters because a computer can draw as well as a human being.“) Haute couture 
client Bethy Lagardère, viðtal, Fashion Ukraine, 14. febrúar 2010, sótt 4. desember 2011, 
http://www.youtube.com/watch?v=8JZeZcIhLjc 
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Deila má um réttmæti haute couture og þörfina fyrir að halda fast í gamlar 

hefðir. Er haute couture lítið annað en endemis vitleysa og sóun eða síðasta vígi ekta 

munaðarvarnings í tískuheiminum? Eitt er þó víst. Haute couture kann að vera 

skrautsýning en sú skrautsýning er þó ekki með öllu tilgangslaus. 

Í haute couture er meira spunnið en margan skyldi gruna. 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(að ofan til vinstri) mynd 15: „Zemire“ frá Christian Dior (1954). 

(að ofan til hægri) mynd 16: Fjöldaframleidd prêt-à-porter útgáfa fyirtækisins Susan 
Small af „Zemire“. 

 

 
 

mynd 17: Auglýsing fyrir „Hot Couture“ ilmvatnið frá Givenchy. 
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(að ofan) mynd 18: Forsíða Harper’s Bazaar Russia (júní 2009). 
 

 
(neðri röð til vinstri) mynd 19: Mynd úr tískuþætti sem birtist í maíhefti Vogue (UK) 

árið 2009. 
(neðri röð til hægri) mynd 20: Mynd úr tískuþætti sem í Vanity Fair (maí 2009). 

 
 

Allar klæðast fyrirsæturnar sams konar kjól úr haute couture fatalínu Christian Dior 
fyrir vor 2009. 
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(að ofan til vinstri) mynd 21: Unnið með fjaðrir hjá Maison Lemarié. 
(að ofan til hægri) mynd 22: Saumað út í efni. 

 

 
 

mynd 23: Á vinnustofu Chanel tískuhússins. 
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(til vinstri) mynd 24: Nicole Kidman í 
Christian Dior haute couture. 
 

 

 
 

mynd 25: Frá haute couture tískusýningu Christian Dior fyrir vor 2009. 
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