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Útdráttur  
 
Elsa Schiaparelli var ítalskur fatahönnuður sem starfaði í París og naut gífurlegra 

vinsælda á þriðja og fjórða áratugnum. Það var nánast fyrir tilviljun að Schiaparelli 

varð fatahönnuður en ævintýralegt líf hennar leiddi eitt af öðru. Hún hafði alla tíð 

verið mjög skapandi og listræn og undi sér vel í félagskap listamanna og vann náið 

með mörgum frægustu listamönnum hennar tíma, þá helst Salvador Dalí. Hún var 

brautryðjandi og kynnti margar framúrstefnulegar nýjungar til sögunnar sem okkur 

þykja sjálfsagðar í dag, og hafði mikil áhrif á tískuiðnaðinn. Schiaparelli fæddist inn í 

fína fjölskyldu sem tilheyrði hástéttinni en ekki leið á löngu þar til hún var farin að 

streitast á móti settum og þvinguðum leikreglum sem stúlka í hennar stöðu átti að 

fylgja, og var þessi hegðun einkennandi fyrir Schiaparelli alla tíð. 

Í þessari ritgerð vil ég rannsaka þessa spennandi týpu, sem Schiaparelli var, út frá 

kenningum Bourdieu um veruhátt (e: habitus) og sjá hvað mótaði þennan töffara sem 

tröllreið tískubransanum á sínum tíma. Enn fremur er ég æst í að skoða stefnumót 

húmors og tísku í sköpun Schiaparelli út frá þremur meginkenningum um húmor: 

Yfirlætis-, misræmis- og lausnarkenningunum. Að lokum langar mig að tengja þessi 

atriði við sögulegt samhengi þess tíma og bera saman við viðmið og gildi nútímans.  
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Inngangur  

 
Ég var ennþá í leikskóla þegar ég barði skóhatt Elsu Schiaparelli fyrst augum og varð 

stórhrifin. Skór á höfðinu, þvílík snilld. Á sama aldri var „hattagerð“ mín eftirlætis 

iðja og efniviðurinn fjölbreyttur: þvottaklemmugrind, klútar, eyrnalokkar og fleira. 

Dálæti mitt á Schiaparelli jókst með aldrinum og eftir að ég komst til vits og ára fór ég 

að rýna betur í sögu og hönnun Schiaparelli.  

 Elsa Schiaparelli var ítalskur fatahönnuður sem starfaði í París og naut 

gífurlegra vinsælda á þriðja og fjórða áratugnum. Það var nánast fyrir tilviljun að 

Schiaparelli varð fatahönnuður en ævintýralegt líf hennar leiddi eitt af öðru. Hún hafði 

þó ávallt verið mjög skapandi og listræn og undi sér vel í félagsskap listamanna og 

vann náið með mörgum frægustu listamönnum hennar tíma, einkum Salvador Dalí. 

Hún var brautryðjandi og kynnti margar framúrstefnulegar nýjungar til sögunnar, sem 

okkur þykja sjálfsagðar í dag, og hafði mikil áhrif á tískuiðnaðinn. Schiaparelli var úr 

virtri og fínni fjölskyldu sem tilheyrði hámenningarsamfélaginu, en það leið ekki á 

löngu þar til hún var farin að streitast á móti þeim settu leikreglum sem stúlka í hennar 

stöðu átti að fylgja, og var þessi hegðun einkennandi fyrir Schiaparelli alla tíð. Hún 

hélt áfram að ögra í hönnun sinni og notaði til þess bókstaflega orð eins og 

„hneykslanlegt“. Einkennislitur hennar var fallegur djúpur skærbleikur og kallaður 

„Shocking Pink“1. Schiaparelli notaði til að mynda óvenjuleg efni sem ekki höfðu þótt 

við hæfi í hátískufatnaði, en með hennar frjóa ímyndunarafl að vopni náði hún að setja 

það fram á ferskan og spennandi hátt og sló þar af leiðandi rækilega í gegn. Það sem 

vakti hvað mestan áhuga minn á Schiaparelli var húmorinn, sem var alltaf viðloðandi 

hönnun hennar, hvort sem það voru lítil smáatriði eins og tambórínu-tölur eða heill 

hattur í líki kótelettu, var alltaf hægt að finna eitthvað skemmtilegt í hönnun hennar.2 

Þessi blanda húmors og tísku höfðaði mjög sterkt til mín, enda hef ég alltaf, frá 

leikskólaaldri, haft mikla þörf fyrir að hlæja og gera grín. Mér fannst því upplagt að 

rannsaka Schiaparelli og hina frábæru blöndu hennar betur.  

 Í þessari ritgerð kem ég til með að skoða þessa spennandi týpu, sem 

Schiaparelli var, út frá kenningum Bourdieu um veruhátt (e: habitus) og sjá hvað 

                                                
1	  Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, Carlton Books, London, 2012, bls. 48.	  
2	  Dilys E Blum, Schoking!: The Art and Fashion of Elsa Schiaparelli, Philadelphia Museum of Art, 
Philadelphia, 2003, bls. 211.	  
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mótaði þennan töffara sem tröllreið tískubransanum á sínum tíma. Enn fremur er ég 

æst í að skoða stefnumót húmors og tísku í sköpun Schiaparelli út frá þremur 

meginkenningum um húmor: Yfirlætis-, misræmis- og lausnarkenningunum. Að 

lokum langar mig að tengja þessi atriði við sögulegt samhengi þess tíma og bera 

saman við viðmið og gildi nútímans. Hverjar eru birtingarmyndir húmors í hönnun 

Elsu Schiaparelli?  

 

1. Hin margslungna Schiaparelli 
 
1.1. Uppreisn á upphafsárunum 

 
Elsa Luisa Maria Schiaparelli fæddist árið 1890 á Ítalíu. Hún ólst upp í Róm á miklu 

menntaheimili. Faðir hennar, Celesto, var sérfræðingur í arabískum og íslömskum 

fræðum, föðurbróðir hennar, Giovanni, var virtur stjörnufræðingur og sonur hans, 

Ernesto, var sérfræðingur í menningu Forn-Egypta. Klausturskólinn sem Schiaparelli 

gekk í var henni mjög á móti skapi og það hafði þær afleiðingar að hún var sífellt að 

ögra og óhlýðnast. Þessi óánægja hennar braust út með margvíslegum hætti. Þegar 

Schiaparelli var fermd hvíslaði hún til að mynda þeirri lygi í eyrað á prestinum að hún 

hefði framið hina alræmdu synd, stundað kynlíf utan hjónabands, og því næst féll hún 

í gólfið með tilþrifum. Það voru dramatísk látalæti á borð við þessi sem fóru fyrir 

brjóstið á foreldrum Schiaparelli. Móðir hennar var komin af aðalsættum og var mjög 

íhaldssöm, og olli það henni ávallt miklum vonbrigðum þegar dóttir hennar gerði allt 

sem í hennar valdi stóð til þess að setja hið virta og flekklausa orðspor Schiaparelli 

fjölskyldunnar í hættu. Schiaparelli lærði heimspeki en í raun dreymdi hana um að 

verða leikkona. Foreldrar hennar létu hana skipta um skóla í þeirri von að hún myndi 

tileinka sér aga og fágun en Sciaparelli sýndi enn meiri mótspyrnu fyrir vikið og á 

unglingsárunum fór hún að semja ástarljóð, sem voru gefin út í ljóðabókinni Arethusa. 

Sciaparelli fékk útrás fyrir sköpun sína við ljóðaskrifin, en foreldrum hennar fannst 

ljóðin bæði gróf og dónaleg. Til þess að refsa henni sendu þau hana í klaustur í Sviss, 

en Sciaparelli dó ekki ráðalaus og tók málin í sínar hendur. Hún fór í hungurverkfall 

sem varð til þess að faðir hennar, sem var mun elskulegri en móðir hennar, leysti hana 

úr prísundinni og fékk hún að koma aftur til Rómar. Hún stoppaði hinsvegar stutt á 
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Ítalíu því hún hafði útvegað sér vinnu í London sem barnapía til þess að forðast ljótan 

rússneskan vonbiðil.3 

Í London kynntist Sciaparelli tilvonandi eiginmanni sínum, Compte William 

de Wendt de Kerlor sem var fyrirlesari í guðspeki (e. theosophy).4 Schiaparelli giftist 

Kerlor árið 1914 og sagði þar með skilið við fjárstyrk frá fjölskyldu sinni sem var 

andsnúin hjónabandinu. Fimm árum seinna fluttu skötuhjúin til New York, en þar 

kynnist Sciaparelli mörgum listamönnum á borð við Dadaista-málarann Francis 

Picabia og súrrealíska ljósmyndarann Man Ray. Um 1920 eignaðist Schiaparelli 

einkadóttur sína, Maria Luisa Yvonne Radha de Wendt de Kerlor, sem var alltaf 

kölluð Gogo. Schiaparelli skildi við Kerler stuttu seinna og í kjölfar skilnaðarins sendi 

Sciaparelli dóttur sína Gogo í pössun og fór að skemmta sér í Woodstock, þar sem 

listamenn og rithöfundar höfðust við. Þar kynntist Sciaparelli tveimur konum sem 

höfðu nýlega skilið við eiginmenn sína. Þetta tríó af nýfráskildum dömum tóku saman 

föggur sínar og fluttu til Parísar.5  

 

1.2. Schiaparelli í París 
 

Það var loks í París, borg hátískunnar, sem hönnunarhæfileikar Elsu litu fyrst dagsins 

ljós. Hún hafði hannað og saumað nokkrar einfaldar en elegant flíkur fyrir vinkonur 

sínar og í gegnum þær kynntist hún fatahönnuðinum Paul Poiret (1879-1944). Poiret 

var aðal tískuhönnuðurinn á þessum tíma og tók strax eftir einstökum smekk og 

hæfileikum Schiaparelli. Hann færði henni glás af hátískufatnaði og hvatti hana til 

þess að hefja sinn eigin hönnunarferil. Þessi góðmennska og gjafmildi Poiret varð 

kveikjan að „alter egoinu“ Schiap, sem beislaði þörfina fyrir að vekja athygli og 

hneyksla. Með auknu sjálfstrausti fór Sciaparelli að gera tilraunir og hanna flíkur á 

sjálfa sig. Afrakstur þessarar tilraunastarfnsemi var hin fræga trompe-l’oel peysa sem 

Schiaparelli klæddist á samkomu árið 1927, en þá fóru hjólin fyrst að snúast. Peysan 

vakti gríðarlega aðdáun og fékk Schiaparelli pöntun fyrir 40 stykki af peysum og 

                                                
3 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 9-10. Sjá einnig: Dilys E Blum, Schoking!, 
bls. 10 og sjá en einnig: Elsa Schiaparelli-biography: Youth and intiation to the art world, Schiaparelli, 
2014, sótt 10. nóvember 2014, http://www.schiaparelli.com/en/maison_schiaparelli_elsa_schiaparelli. 
4 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 9-13. 
5 Dilys E Blum, Schoking!, bls. 10-11. 
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pilsum í stíl. Hún tók áskoruninni og þar með var Elsa Schiaparelli orðinn einn 

eftirsóttasti hönnuður Parísar.6   

 

 
 

 

Því meiri sem eftirspurnin var, því framúrstefnulegri varð hönnun Schiaparelli. 

Þrátt fyrir að vera laus við afskiptasemi foreldra og nunna, hafði Schiaparelli ennþá 

jafn mikla þörf fyrir að ögra, nema nú varð hátískuborgin París fyrir barðinu á henni. 

Óhefðbundin efni voru einkennandi í hönnun Schiaparelli, henni fannst einfaldlega 

fyndið að sníða elegant kvöldklæðnað úr plasti, pappír eða latexi og skeyta þar með 

saman lágmenningu og hámenningu. Þannig náði hún bæði að hneyksla og vekja 

athygli á sama tíma. Schiaparelli var í mjög vænlegu samstarfi við 

textílframleiðandann Colcombet og saman þróuðu þau lúxusefni sem líktu eftir 

áferðum sem fundust í náttúrunni. Til dæmis varð matt krumpað crepe að trjáberki.7 

Ein af eftirminnilegustu hönnunum Elsu var dagblaðamunstrið. Schiaparelli hafði 

rekið augun í fisksala í Danmörku með einhverskonar höfuðfat úr dagblöðum og 

þaðan spratt sú hugmynd að búa til hið fræga dagblaðamunstur. 8 „…[Schiaparelli] 

klippti út dagblaðagreinar sem fjölluðu um hana sjálfa, bæði á jákvæðan og 

neikvæðan hátt, á allskyns tungumálum, raðaði þeim saman eins og púsluspili og lét 

prenta á silki og bómull.“9 

Árið 1934 opnaði Schiaparelli verslun við hið virta og fræga Place Vendôme 

torg. Það var einmitt þessi boutique sem gjörbreytti því sem hafði tíðkast í 
                                                
6 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 16-22. 
7 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 41. 
8 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 41. 
9 „...clipped newspaper articles about [myself], both complementary and otherwise, in every sort of 
language, stuck them together like a puzzle, and had them printed on silk and cotton.“ Schiaparelli & 
Prada: Impossible Conversations, Metropolitan Museum of Art, New York, 2012, bls. 84-85. 

Mynd 1. trompe-l’oel peysan frá árinu 1927. 
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hátískuverslunum. Schiaparelli bauð upp á úrval fatnaðar sem var seldur beint af 

herðatrjánum, eða prêt-à-porter, sem var algjör nýjung á þeim tíma því áður hafði 

fatnaðurinn verið sérsaumaður á viðskiptavinina. Í versluninni var einnig gott úrval af 

aukahlutum eins og skartgripum, slæðum og ilmvötnum. Þannig gat kúnninn fjárfest í 

Schiaparelli-ímyndinni án þess endilega að eyða formúgu fjár. Þessi leið markaði í 

raun upphafið af undirstöðu nútíma markaðssetningar, það er að segja, að bjóða upp á 

vörur sem standa sem líkneski tískuhússins. Í dag þrífast öll stærstu tískuhúsin á 

þessari aðferð, að selja aukahluti til að fjármagna íburðarmiklar tískusýningar í þeim 

tilgangi að auglýsa þá ímynd og lífsstíl sem tískuhúsið stendur fyrir. Kúnnahópurinn 

sem hefur efni á flíkunum sem eru á sýningarpöllunum er agnarlítill miðað við þann 

hóp sem hefur efni á ilmvötnum, snyrtivörum og sólgleraugum.10 

Í versluninni við Place Vendôme hélt Sciaparelli sínar frægustu tískusýningar. 

Þær voru eins og allt sem Schiaparelli gerði, algjör nýlunda, ólíkar öllum 

tískusýningum sem áður höfðu litið dagsins ljós. Sýningarnar höfðu aukið 

skemmtanagildi og voru mikið sjónarspil, ekki ólíkt því sem við þekkjum í dag. 

Schiaparelli eyddi miklu púðri í sýningarnar, en hver lína var innblásin af ákveðnu 

þema hverju sinni. Sú allra frægasta og íburðarmesta var Sirkús-línan fyrir vor og 

sumar árið 1938. Schiaparelli réð tónlistarmenn, leikara, dansara og fimleikafólk til 

þess að leika listir sínar í fatnaði skreyttum fílum og trúðum, með frumlega fylgihluti, 

blöðrutöskur og hatt sem var eins og ís í brauðformi.11  

 

 
 

                                                
10 Françis Boudot, Sciaparelli Schiaparelli: fashion memoir, Thames and Hudson Ltd, London, 1997, 
bls. 10. Sjá einnig: Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 43-44. 
11 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 51-58. Sjá einnig: Schiaparelli & Prada, 
bls. 92-93. 

Mynd 2. Elsa Schiaparelli ljósmynduð fyrir septemberhefti Vouge árið 1932. 
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1.3. Tíska & list  
 

Miðað við hinn djarfa og óvenjulega stíl Schiaparelli var ekki að furða að samstarf 

hennar við súrrealíska listamenn blómstraði í gegnum árin. Schiaparelli hafði kynnst 

mörgum þekktum samtímalistamönnum í New York og hafði lengi hugsað sér að 

verða myndhöggvari áður en hún varð tískuhönnuður eiginlega fyrir tilviljun. 

Schiaparelli þreifst á meðal listamanna og „ … fann fyrir stuðningi og skilningi 

framar hinum leiðinlega raunveruleika að búa til kjól til þess eins að selja hann.“12 

Þessi blanda tísku og lista vakti ekki lukku hjá öllum, til að mynda var það þekkt 

þegar Gabrielle „Coco“ Chanel lét í ljós vanþóknun sína með ummælunum „ … þessi 

ítalski listamaður sem býr til föt.“13 Chanel og Schiaparelli trónuðu báðar á toppi 

tískuheimsins á sínum tíma og voru þar af leiðandi í harðri samkeppni hvor við aðra. 

Schiaparelli hafði litla þekkingu á sníðagerð og var því óhrædd við að fara 

óhefðbundar leiðir og lagði áherslu á liti, munstur, skraut og skondin smáatriði eins og 

tölur og hnappa sem voru listaverkum líkust, ólíkt Chanel sem hannaði stílhreinar 

flíkur með áherslu á sníðagerð og án óþarfa glyss og glingurs.14 Schiaparelli leit á 

fatahönnun sem list og fékk til liðs við sig marga af fremstu listamönnum síns tíma, 

má þar helst nefna: spænska súrrealíska listamanninn Salvador Dalí. Þessir sérvitru 

snillingar sköpuðu margar af framúrstefnulegustu flíkum allra tíma, en um það verður 

rætt síðar.15 

 

2.3 Stríðsárin 
 

Hápunktur velgengni Schiaparelli spannaði rúm 5 ár. Portrait-mynd af hinni 

óútreiknanlegu Elsu Schiaparelli prýddi forsíðu tímaritsins Time árið 1934 og ári 

seinna var hún án efa orðinn heitasti hönnuðurinn í París og fræg um heim allan. Allir 

vildu vera hluti af Schiaparelli-genginu, allt frá seiðandi Hollywood 

kvikmyndastjörnum til eiginkvenna háttsettra stjórnmálamanna.16 

                                                
12 „One felt supported and understood beyond the crude and boring reality of merely making a dress to 
sell.“Schiaparelli & Prada: bls. 144-145. 
13 „ … that italian artist who makes clothes.“ Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, 
bls.. 71. Sjá einnig: Schiaparelli & Prada, bls. 144-145. 
14 Françis Boudot, Elsa Schiaparelli, bls. 12. Sjá einnig: Baxter-Wright, Emma, The Little Book of 
Schiaparelli, bls. 7 og 32. 
15 Richard Martin, Fashion and Surrealism, 3. útgáfa, Thames and Hudson, London, 1996, bls. 107. 
16 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 43 og 89.  



 

 
10 

En þegar seinni heimsstyrjöldin skall á snarminnkaði kúnnahópurinn, enda 

allir flúnir í skjól. Schiaparelli hélt áfram að starfa við Place Vandôme en hafði varann 

á og flúði til Bandaríkjanna í maí 1941. Síðasta línan sem hún hannaði áður en hún 

kvaddi París var Cash and Carry-línan, sem var hönnuð með stríðshrjáðar konur í 

huga. Þetta voru hlýir samfestingar með stórum vösum til þess að geta borið verðmæti 

sem hægt væri að stinga niður á ögurstundu, þegar þær þyrftu að leita skjóls með 

hraði í loftvarnarbyrgi. Þar með var hin skrítna og skemmtilega glamúrímynd 

Schiaparelli fyrir bí. Hinn hörmulegi raunveruleiki tók við en hann fór Schiaparelli 

illa. Eftir að stríðinu lauk sneri hún á nýjan leik til Parísar og hugðist taka við 

rekstrinum þar sem frá var horfið en allt kom fyrir ekki. Schiaparelli hannaði línur 

sem féllu illa í kramið hjá almenningi, karlmannlegir jakkar þóttu til dæmis minna á 

hermannabúning nasista. Schiaparelli var dottin úr leik og var ekki lengur með á 

nótunum. Hún veðjaði því næst á ávalar og aflíðandi axlir auk stærri og afslappaðari 

sílúettu en þá sló hinn ungi Christian Dior í gegn með sinni stífu ofurkvenlegu línu 

sem kallaðist einfaldlega The New Look. Schiaparelli ákvað því að játa sig sigraða. 

Hún var ekki lengur í tísku, hin skemmtilega hönnun sem var uppfull af húmor og 

gleði endurspeglaði ekki lengur tíðarandann sem áður hafði ríkt. Stríðið hafði rist djúp 

sár í þjóðarsálina, bæði hjá háum og lágum og fólk hafði ekki lengur áhuga á 

skoplegum og íburðarmiklum tískufantasíum. Alvarleikinn var allsráðandi og 

Schiaparelli varð því að loka tískuhúsinu og sneri sér að minni hönnunarverkefnum, 

svo sem skarti og fylgihlutum. Schiaparelli eyddi ellinni í París og Túnis og lést í 

svefni 83 ára að aldri árið 1973.17  

 
2. Veruháttur Schiaparelli 
 
Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu fæddist árið 1930 í Frakklandi. Í stað þess að feta 

í fótspor forfeðra sinna og gerast bóndi, gekk Bourdieu menntaveginn og varð virtur 

fræðimaður. Sjálfur skrifaði hann ótal verk en auk þess hafa skrif hans verið tekin 

saman af öðrum fræðimönnum og endurútgefin. Almenningsálitið er ekki til er eitt 

dæmi um slík rit en þar gefur að líta nokkrar greinar Bourdieu í íslenskri þýðingu 

Davíðs Kristinssonar. Eitt af þeim grundvallarhugtökum sem Bourdieu lagði fram var 

hugtakið veruháttur (e. Habitus) og „ … vísar það til reglubundinnar, ómeðvitaðrar 

formgerðar sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi 
                                                
17 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 99-109. Sjá einnig: Blum, Dilys E, 
Schoking!, bls. 221. 
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einstaklings.“18 Veruháttur „ … rennur einstaklingnum í merg og bein í kjölfar 

áralangrar dvalar hans við þau tilteknu lífsskilyrði sem einkenna umhverfi hans.“19 En 

hvað gerist þegar fólk flytur til framandi staða og tileinkar sér nýja siði og venjur? 

Bourdieu var fæddur inn í látlaust og afskekkt bændasamfélag, en flutti snemma til 

Parísar þar sem hann varð virtur fræðimaður við þekktar og viðurkenndar 

menntastofnanir.20 Veruháttur hans klofnaði við þessar miklu breytingar og í kjölfarið 

á þeim fannst Bourdieu hann hvorki tilheyra sínu fábrotna upprunalega umhverfi né 

hinum nýja fágaða heimi. Það mætti segja að honum hafi hvorki fundist hann tilheyra 

lágmenningu né hámenningu.21  

Gjörólíkt Bourdieu fæddist Schiaparelli í stórborg og voru foreldrar hennar 

menntafólk af aðalsættum. Þessi tilteknu atriði mótuðu og lögðu drög að veruhætti 

hennar. En eins og áður kom fram hafði Schiaparelli sjálfstæðan vilja og flutti 

snemma frá æskustöðvunum til London og síðar til New York ásamt nýbökuðum 

eiginmanni sínum. Umhverfi Schiaparelli hafði ekki aðeins breyst heldur höfðu 

foreldrar hennar hætt að styðja hana fjárhagslega vegna hjónabandsins. En þrátt fyrir 

að hafa minna á milli handanna tilheyrði Schiaparelli enn hámenningu og umgekkst 

virta listamenn og menntað fólk, enda bjó Schiaparelli yfir miklum menningarauð sem 

hún hlaut í vöggugjöf frá hinni virtu Schiaparelli fjölskyldu.  

Samkvæmt Bourdieu hafa „ … einstaklingar tilhneigingu til að taka sér stöðu 

innan viðkomandi sviðs út frá því hvers konar veruhátt þeir hafa.“22 Schiaparelli 

hagaði sér alltaf eins og hún væri hluti af hámenningarsamfélaginu þótt hún hafi verið 

misvel efnuð. Bourdieu sagði „ … [menningarauður]… verður hluti af habitus 

einstaklinga t.d. smekkvísi hvað varðar há(stéttar)menningu sem greinir viðkomandi 

frá „smekklausu“ fólki sem er yfirleitt af lægri stéttum eða nýríkt.“23 Það má því 

álykta að það hafið verið Schiaparelli eðlilegt og sjálfsagt að umgangast fínt fólk og 

vera hluti af þeirra samfélagi.24  

Bourdieu sagði ennfremur að hið félagslega rými væri samsett úr mismunandi 

sviðum, t.d. vísindasviði, viðskiptasviði, trúarsviði og tískusviði og svo lengi mætti 

                                                
18 Davíð Kristinsson, „Inngangur“, Almenningsálitið er ekki til: Atvik 11, 
Omdúrman/ReykjavíkurAkademían, Reykjavík, 2007, bls. 8. 
19 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 8. 
20 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 7. 
21 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 10. 
22 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 13. 
23 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 15. 
24 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 8.	  
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telja. Hvert þessara sviða hafði ákveðnar leikreglur og auð. „Helstu tegundir auðs eru 

efnahagslegur auður (fjármagn, eignir); félagslegur auður (sambönd, kunningsskapur, 

fjölskyldutengsl); táknrænn auður (frægð, virðing eða virðingartitla […]); og 

menningarauður.“25 „Tegundir auðs hafa mismunandi gildi á ólíkum sviðum“ en hægt 

er að „breyta einni tegund auðs í aðra.“26 Schiaparelli hafði alist upp með efnahags- 

og menningarauð, sem varð að félagslegum og táknrænum auði: hafði hún þar af 

leiðandi góð sambönd í listaelítunni í New York og þekkti einnig vel efnað 

hámenningarfólk sem gerði henni kleift að öðlast frægð og frama. Þegar Schiaparelli 

flutti loksins til Parísar ásamt vinkonum sínum varð hún í fyrsta sinn að afla sér tekna 

enda fráskilin móðir og hafði það áhrif á mótun hennar seinna meir. Schiaparelli sagði 

að tveir þættir í hennar lífi hefðu orðið til þess að hún varð hönnuður: fátækt og París. 

„Fátæktin neyddi mig til þess að vinna, og í París lærði ég þykja gott að vinna.“27 Í 

upphafi Parísar-áranna bjó Schiaparelli í kytru undir súð og kynntist þar 

nágrannakonu sinni sem var innflytjandi frá Armeníu. Schiaparelli fékk hana til að 

prjóna fyrir sig flíkina sem breytti lífi hennar, trompe-l’oel peysuna, sem hún svo 

klæddist sjálf á fínni samkomu. Tengsl hennar við bæði hina ríku og virtu og hina 

fátæku urðu að sigurformúlunni. Veruháttur Schiaparelli, líkt Bourdieu, hafði klofnað 

og veitti þar með ákveðið frelsi. Hún tilheyrði í raun hvorki lágmenningu né 

hámenningu og því óljóst hvaða leikreglur áttu við hennar aðstæður og svið. 

Schiaparelli hafði upplifað báðar hliðar og gaf sú sérstaða henni svigrúm til þess að 

flakka á milli þessara tveggja „heima“ eftir hentisemi. Þetta frelsi hennar til þess að 

gera það sem henni sýndist endurspeglaðist í hönnun hennar, hún naut þess að taka 

áhættur og ögra. 

 
3. Húmor Schiaparelli  
 

3.1 Schiaparelli og súrrealisminn 
 
Eitt af einkennum í hönnun Schiaparelli var húmorinn. Schiaparelli hannaði 

skemmtileg föt, úr óvenjulegum efnum í sjokkerandi litum með skrítnu skrauti. Eins 

og áður sagði leit Schiaparelli á fatahönnun sem list fremur en starf. En hún hélt því 

fram að listin að hanna væri mun kröfuharðari en til dæmis myndlist, því í stað þess 

                                                
25 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 14. 
26 Davíð Kristinsson, Almenningsálitið er ekki til, bls. 14-15. 
27 Emma Baxter-Wright, The Little Book of Schiaparelli, bls. 15. 
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að ramma verkið inn og láta þar við sitja, áttu flíkurnar sér framhaldslíf sem var ekki í 

höndum Schiaparelli.28 Það ætti því ekki að koma neinum á óvart að hún hafi unnið 

náið með einum frægasta listamanni síðustu aldar, Salvador Dalí, sem tilheyrði 

súrrealistastefnunni.29 Schiaparelli var ekki aðeins undir áhrifum súrrealista heldur 

hafði hún einnig áhrif á stefnuna sjálfa. Það hefur þó oft verið gert lítið úr framlagi 

hennar til súrrealismans og því haldið fram að hönnun hennar hafi einfaldlega verið 

afleiðing stefnunnar eða hugmyndir hennar jafnvel stolnar. Í raun endurspeglaði 

hönnunin tíðarandann sem var í París á fjórða áratugnum þegar þverfaglegt samstarf 

var mjög algengt.30 Til að mynda var Skrifborðsdragtin (e. Desk Suit) eitt af þeim 

verkum sem Schiaparelli og Dalí þróuðu saman árið 1936, en á sama tíma sýndi Dalí 

verk sem voru í sama dúr, undarleg blanda kvenlíkamans og kommóðu.31 Í sköpun 

sína notaði Dalí það sem hann kallaði „Paranoid-critical“ aðferðina, hann lét allar 

fyrirfram settar hugmyndir um menningu, þekkingu og svo framvegis fjúka til þess að 

tengjast undirvitund sinni í gegnum órökrænar hugsanir. Í því hugarástandi var hann 

móttækilegur fyrir því sem hann upplifði og sá, hann var frjáls til þess að tengja hluti, 

fólk og hugmyndir sem áttu sér engar hliðstæður í raunveruleikanum.32 Schiaparelli 

yfirfærði þessa hugmyndafræði í hönnun sína og vakti með því athygli og þar af 

leiðandi fóru aðrir að apa eftir hennar stíl. Ólíkt öðrum hönnuðum vakti þetta lukku 

hjá Schiaparelli og fullvissaði hana um snilli sína, enda var hennar skoðun sú að um 

leið og fólk hætti að herma eftir og gera eftirlíkingar, væri hún greinilega ekki lengur 

spennandi en það skipti hana höfuðmáli að vera áhugaverð og fréttnæm.33 Henni tókst 

það yfirleitt með sinni óhefðbundnu blöndu lista og hönnunar sem gaman er að skoða 

út frá kenningum um húmor.   

 

                                                
28 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 197. 
29 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 207. 
30 Dilys E Blum, Schoking!, bls. 121. 
31 Dilys E Blum, Schoking!, bls. 132. 
32Salavador Dalí: methods & Techniques of Salvador Dalí, Tufts University, 2009, sótt 1. desember 
2014, 
http://www.tufts.edu/programs/mma/fah188/clifford/Subsections/Paranoid%0Critical/paranoidcriticalm
ethod.html. Sjá einnig: Dilys E Blum, Schoking!, bls. 124. 
33 Dilys E Blum, Schoking!, bls. 221. 
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3.2. Kenningar & humar Schiaparelli  

 
Til eru þrjár meginkenningar um húmor, yfirlætiskenningin, lausnarkenningin og 

misræmiskenningin.34 Yfirlætiskenningin snýst um að setja okkur á æðri stall með því 

að gera gys að öðrum, óförum þeirra og annmörkum.35 Yfirleitt er gríninu beint að 

minnihlutahópum.36 Lausnarkenningin er þegar við ræðum á fyndinn hátt um þau efni 

sem eru óþægileg, vandræðaleg og yfirleitt bæld niður, í þeim tilgangi að losa 

spennu.37 Í þessum flokki eru umfjöllunarefni brandaranna stundum alvarleg og 

harmþrungin, ekkert er heilagt. Við gerum grín að því í þeim tilgangi að draga úr 

raunveruleika þess og hjálpa okkur um leið að takast á við erfiðar aðstæður. 

Misræmiskenningin er í rauninni sú sem sést best í hönnun Schiaparelli og í 

súrrealisma almennt. Misræmi er þegar tveimur eða fleiri hlutum, persónum, 

kringumstæðum eða hverju sem manni dettur í hug, er skeytt saman þannig að það 

kemur okkur á óvart. Þekking okkar leiðir okkur áfram en svo höfum við rangt fyrir 

                                                
34 Bryndís Björgvinsdóttir, „Afhverju eru konur með fætur?: Eiginkonur, ljóskur, hórur og fleiri 
kvenpersónur í bröndurum“, Skírnir: tímarit hins Íslenska bókmenntafélags, 186. ár, haust 2012, 
Reykjavík, bls. 429.  
35 Elliott Oring, „Appropriate Incongruity“, Jokes and Their Relations, Transaction Publishers, 2010, 
New Brunswick og London, bls. 1.  
36 Alan Dundes og Paget Carl R, Urban Folklore from the Paperwork Empire, 3. útgáfa, the American 
Folklore Society, Bandaríkin, 1976, bls. 139. 
37 Bryndís Björgvinsdóttir, „Afhverju eru konur með fætur?“, bls. 429. 

Mynd 3 og 4. Veus de Milo with drawers eftir Dalí & Desk Suit eftir Schiaparelli árið 1936. 
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okkur og hlæjum að ósamræminu.38 Ósamræmið verður þó að vera í samhengi og 

tengjast efni brandarans á einhvern hátt. Þetta sést til dæmis í orðagríni, þegar tveimur 

orðum sem hafa gagnstæða merkingu en hljóma eins rugla okkur í ríminu á 

skemmtilegan hátt. Þegar kemur að bröndurum gerum við þá kröfu að þeir beini okkur 

burt frá hinum hversdagslega raunveruleika, í heim ósamræmis þar sem eru engin 

takmörk og ekkert ómögulegt, það er vit í hinu óeðlilega og undarlega.39 Eins og 

mæjónes á sparikjól.  

Humarkjóllinn er ein allra frægasta flík Schiaparelli. Kjóllinn var ávöxtur 

samstarfs hennar og Salvador Dalí sumarið 1937. Kjóllinn var látlaus, skósíður og 

hvítur, en með flennistórum rauðum humri lóðrétt niður frá miðjum lendunum, ásamt 

nokkrum steinseljustilkum, Dalí vildi meira að segja smyrja alvöru mæjónesi á kjólinn 

en Schiaparelli þvertók fyrir það. Hönnunin er gott dæmi um misræmis-, lausnar- og 

yfirlætiskenningarnar allar í senn. Það er t.d. mikið misræmi í því að setja humar sem 

tilheyrir sjónum, en sjávardýr voru vinsælt þema meðal súrrealískra listamanna, á 

elegant hvítan kjól í líkingu við brúðarkjól. Humarinn var Dalí mjög hugleikinn. Hann 

hafði ljósmyndað eiginkonu sína með humar á höfðinu og gerði einnig skífusíma, sem 

var ný uppgötun á þessum tíma, með humar á símtólinu.40 Það sem gerði 

humarkjólinn ódauðlegan var ljósmyndasyrpaþáttur í tískublaðinu Vogue sem hinn 

virti tískuljósmyndari Cecil Beaton tók af Wallis Simpson.41  

Simpson var ein umdeildasta konan í Bretlandi á þessum tíma. Hún var 

fráskilin og amerísk, fædd í lægri stétt. Simpson var enn í sínu öðru hjónabandi þegar 

hún heillaði Edward krónprins Bretlands, en sambandi þeirra var haldið leyndu þar til 

Georg V Bretakonungur lést. Edward tók við krúnunni en valdatíð hans lauk innan árs 

því hann var yfir sig ástfanginn af Simpson og hugðist giftast henni, en 

konungsfjölskyldan og aðrir ráðamenn voru því gjörsamlega mótfallin, en þeim var í 

nöp við hann vegna þess hve vinsæll hann var meðal almúgans. Edward valdi ástina 

umfram bresku krúnuna öllum til mikillar undrunar því enginn skildi hvers vegna 

þessi álitlegi myndarmaður skyldi vilja þessa fráskildu amerísku drós, en Simpson 

þótti heldur óspennandi í útliti.42  

                                                
38 Elliott Oring, Jokes and Their Relations, bls. 2.  
39 Elliott Oring, Jokes and Their Relations, bls. 81-82. 
40 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 139-149. 
41 Blum, Dilys E, Schoking!, bls. 135. 
42 Edward VIII (Jan-Dec 1936), The Royal Household, sótt 15. nóvember 2014,  
http://www.royal.gov.uk/historyofthemonarchy/kingsandqueensoftheunitedkingdom/thehouseofwindso
r/edwardviii.aspx. Sjá einnig: Blakeway, Denys höfundur, Werren, Kate leikstjóri, Abdication: A Very 
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Ljósmyndir Beaton áttu að breyta hinum neikvæðu skoðunum sem breska 

þjóðin hafði á Simpson. Hann valdi rómantískt umhverfi til þess að mýkja hina 

grönnu og tálguðu Simpson. Umhverfið og hvíti kjóllinn minntu á brúði en myndirnar 

voru teknar rétt áður en Simpson og Edward gengu í heilagt hjónaband.43 En hinn 

flekklausi hvíti brúðarkjóll sem táknar óspjallaða brúði var mengaður af hinum 

ruddalega rauða humri sem lá frá klofinu á erótískan hátt en minnti einnig óneitanlega 

á erfðasynd Evu í aldingarðinum Edin, sem huldi kynfæri sín með fíkjublaði.44 (Dalí 

var síðar ljósmyndaður ásamt naktri fyrirsætu, en kynfæri hennar voru hulin með 

humri og þannig hafði humarinn erótíska túlkun og tengingu).45 Þetta þótti mjög 

skoplegt og kaldhæðið þar sem hin tvífráskilda Simpson, sem var á fimmtugsaldri, var 

alls ekki óspjölluð. Tilraun Beaton til þess að bæta ímynd Simpson framkallaði hið 

gagnstæða.46 Bretar hæddust að ljósmyndunum, það mætti segja að þær hafi virkað 

sem ákveðin spennulosun og rímar þar af leiðandi vel við lausnarkenninguna. Breska 

þjóðin sýndi yfirlæti og leit niður til hennar, í þeirra augum var hún amerísk drós úr 
                                                                                                                                       
British Coup, heimildarmynd, Blakeway Associates og The British Broadcasting Corporation, 
Bretland, 2006. 
43 Dilys E Blum, Schoking!, bls. 135 og 165. 
44 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 139. 
45 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 145. 
46 Dilys E Blum, Schoking!, bls. 135.	  

Mynd 5. Wallis Simpson í Vouge 1937. 
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fátækri fjölskyldu sem náði að tæla og „stela“ hinum efnilega konungi frá þeim. Fyrir 

vikið var Simpson skotspónn slúðrara og hafa ýmsar flökkusögur og 

samsæriskenningar gengið um hana.47 Schiaparelli hefur líklega fundist þetta 

dásamlegt þar sem hún elskaði að ögra og fá athygli, óháð ástæðunni. Þrátt fyrir þetta 

hneyksli var Simpson einn dyggasti viðskiptavinur Schiaparelli. Fyrrverandi ritstýra 

Vouge, Bettina Ballard, lýsti Schiaparelli-dömunni svona:  
„A Schiaparelli customer did not have to worry as to whether she was 
beautiful or not−she was a type. She was noticed wherever she went, 
protected by an armour of amusing conversation-making smartness.“48  
 

Þessi fleygu orð ritstýrunnar ná að grípa þann orðstír sem Schiaparelli hafði. 

Viðskiptavinir hennar voru að fjárfesta í ákveðnum eiginleikum og frelsi sem hönnun 

Schiaparelli bauð upp á. Með því að klæðast fatnaði hennar gátu viðskiptavinir hennar 

komist nær því að tileinka sér töfra Schiaparelli á sínum eigin líkama.  

 
3.3. Húmor og humar í nútímanum 
 

Það er undarlegt að hugsa til þess tíma þegar fráskildar konur voru skammarlegt 

fyrirbæri þar sem skilnaðir eru algengir í dag og ekki síst meðal frægs fólks. Fólk 

kippir sér ekki upp við það þegar fólk fær skilnað. Það sama gildir um kjól með humar 

skríðandi yfir klofinu. Gott dæmi um það er til að mynda þegar hin valdamikla ritstýra 

ameríska Vouge, Anna Wintour, klæddist mjög viðeigandi kjól fyrir hátíðlega opnun 

sýningarinnar „Schiaparelli & Prada: Impossible conversations“ sem var haldin á 

Metropolitan listasafninu í New York 2012. Kjóllinn var skreyttur gylltum humri,  

hannaður af Muccia Prada, ítölskum fatahönnuði sem hefur iðulega hannað í anda 

Schiaparelli. Wintour er fráskilin kona sem er misvinsæl meðal almennings, en í stað 

þess að þykja þetta uppátæki hneykslanlegt og skoplegt á einhvern hátt, var þessi 

hönnun óður til Schiaparelli og Wallis Simpson, en Simpson þótti einstaklega 

smekkleg kona, einkum af fagfólki í tískubransanum.  
Brandarar breytast með tíð og tíma líkt og tíska.49 „ ... brandarar úreldast … 

og detta úr umferð þegar þeir eiga sér ekki lengur hljómgrunn“.50 Í hinu vestræna 

                                                
47Anne Sebba, Was Wallis Simpson all woman?: There's been always been speculation about her 
sexual make-up. Now in a major reassessment her biographer  uncovers new evidence, Associated 
Newspapers Ltd, 2011, sótt 15. nóvember 2014, http://www.dailymail.co.uk/news/article-
2023050/Was-Wallis-Simpson-woman-New-evidence-speculates-sexual-make-up.html 
48	  Dilys E Blum, Schoking!, bls. 151. 	  
49	  Elliott Oring, Jokes and Their Relations, bls. 82.	  
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nútímasamfélagi finnst okkur „fráskildar konur“ of hversdagslegt umræðuefni til 

þess að finnast það fyndið. Það þýðir heldur ekkert að setja þær í humarkjóla, efnið 

er enn ekki nógu framandi til þess að skemmta sér yfir því. Það sést glögglega með 

þessum dæmum, Wallis og Wintour, að brandarar veita oft mjög áhugaverða innsýn 

í samfélagið hverju sinni, því í flestum tilfellum eru brandarar „…að stórum hluta 

lausir við þau mótunaráhrif og þá ritskoðun sem einkennir opinbera menningu.“51 

Brandarar missa andóf sitt þegar samfélagið hefur samþykkt það sem áður þótti 

hneykslanlegt, í þessu tilfelli fráskildar konur. Stór hluti af gríninu er að vekja 

viðbrögð og jafnvel hneykslan, en um leið og það sem áður hneykslaði er orðið að 

ákveðnu „normi“ í samfélaginu er grínið dautt. Annað lykilatriði í húmor er að um 

leið og það þarf að útskýra brandara eru þeir ekki jafn fyndnir.52 Samhengi brandara 

hverju sinni skiptir sköpum.Við þurfum að þekkja til aðstæðna eða persóna sem 

verið er að gera grín að til þess að skilja undirliggjandi skilaboð. Ljósmynd Beatons 

af Wallis Simpson er ekkert sérstaklega spennandi, þangað til að við kynnum okkur 

sögu hennar og aðstæður, sem og tíðarandann. Sumt grín lifir, í tilfelli 

humarkjólsins er mæjónesið á sparikjól Simpson það spaugilegasta, því það er 

misræmi sem á líklega aldrei eftir að verða að „normi“ í samfélaginu.   

Fleiri dæmi um húmor í hönnun Schiaparelli sem eru ögrandi og frumleg enn 

þann dag í dag má sjá í höttum hennar. Schiaparelli hannaði marga mjög skemmtilega 

hatta, en í hennar tíð voru hattar enn mjög stór hluti af klæðavali fólks og jafnvel 

ákveðið stöðutákn. Þeir hafa í gegnum aldirnar gegnt veigamiklu hlutverki í ýmsum 

athöfnum og við hátíðleg tilefni. Hatturinn bauð því upp á mikla möguleika og var 

auðvelt tæki til þess að ögra. Ekki aðeins vegna þess hve þýðingarmikill hann var, 

heldur einnig vegna þess að hatturinn er sú flík sem auðvelt er að smella öðrum hlut á 

án þess að þurfa að gera miklar breytingar. Einnig er hatturinn mjög áberandi 

fylgihlutur og setur punktinn yfir i-ið.  Það má því segja að hattar Schiaparelli hafi 

verið einhverjar öfgakenndustu birtingarmyndir súrrealisma og misræmis í tísku á 

þessum tíma. Dæmi um þá framúrstefnulegu hatta sem Schiaparelli hannaði, voru 

Blekbyttuhatturinn (e: Inkpot Hat), Hæna í hreiðri hatturinn (e: Hen in Nest Hat),  

Kótelettuhatturinn (e: Mutton Chop Hat) og sá allra frægasti: Skóhatturinn (e: Shoe 

                                                                                                                                       
50	  Bryndís Björgvinsdóttir, „Afhverju eru konur með fætur?“, bls. 417.	  
51 Bryndís Björgvinsdóttir, „Afhverju eru konur með fætur?“, bls. 417. 
52 Elliott Oring, Jokes and Their Relations, bls. 6. 
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Hat) .53 Blekbytta, hænur, kótelettur og skór voru í raun allt ósköp hversdagslegir og 

venjulegir hlutir en um leið og þeir voru færðir úr sínu upprunalega umhverfi urðu 

þeir athyglisverðir. Tilfærsla hluta úr sínu venjulega umhverfi var lykilatriði í 

súrrealisma og einnig í kenningum mannfræðingsins Mary Douglas. En hún skrifaði 

bókina Purity and Danger þar sem hún fjallar meðal annars um það hvernig samfélag 

okkar hefur þörf fyrir skipulag og reglu, og við óttumst það sem ógnar því.54 

Umfjöllun hennar um óhreinindi er mjög áhugaverð, en hún sagði að óhreinindi væru 

einfaldlega „hlutur á röngum stað“ (e: matter out of place).55 Líkt og þegar pappírsörk 

er krumpuð saman og hent á gólfið, hefur hlutverk hennar breyst við tilfærsluna. 

Pappírsörkin er orðin að rusli. Það sama gerist þegar hversdagslegur hlutur líkt og 

kótiletta er færð úr sínu eðlilega umhverfi veldur það truflun á hlutveki hennar. En 

kótilettan missir tengingu sína og breytist, í þessu tilfelli er hún útfærð í efni og 

stækkuð og er þar af leiðandi ekki lengur æt kræsing, heldur ögrandi tískuvarningur. 

Annað gott dæmi um tilfærslu og misræmi er skór á höfði.56 

 

 
 

 

Skóhatturinn var enn eitt blóm í hnappagat Schiaparelli og Dalí samstarfsins. 

Hugmyndin spratt út frá ljósmynd sem Gala Dalí tók af eiginmanni sínum árið 1932, 

                                                
53 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 108-113. 
54 Mary Douglas, Purety and Danger: An analysis of concept of pollution and taboo, Routledge, 
London, bls. 2-3.  
55 Mary Douglas, Purety and Danger, bls. 35. 
56 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 107. 

Mynd 6. Gala Dalí með skóhatt Schiaparelli. 
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þar sem hann stendur með einn skó hennar á höfðinu og annan á öxlinni. Að setja skó 

sem tilheyra fótunum, neðsta parti líkamans, á höfuðið, efsta punkt líkamans, er mjög 

augljós notkun á andstæðum, sem rímar vel við súrrealismann og 

misræmiskenninguna. Fimm árum eftir að Gala ljósmyndaði Dalí var skóhatturinn 

orðinn að elegant en jafnframt fyndnum fylgihlut sem prýddi síður tískutímarita. Á 

einni þessara tískuljósmynda var Gala Dalí sjálf með hattinn, en þá hefur hluturinn, 

skórinn, ekki aðeins færst frá fæti til höfuðs, heldur einnig frá eiginmanni til 

eiginkonu, þar sem enn og aftur er verið að leika með andstæður.57  

 
Lokaorð: 
 
Þó svo að ég haldið upp á Elsu Schiaparelli í næstum því 20 ár hef ég ekki enn fengið 

nóg. Þessi rannsókn veitti mér nýja sýn á hönnuðinn og hönnunina. Með fræðigreinar 

að vopni fékk ég dýpri túlkun og skilning á Schiaparelli sem var mjög skrautlegur 

karakter. Klofinn veruháttur veitti henni frelsi sem birtist í hönnun hennar sem var 

frumleg og ögrandi. En eins og fram kom þegar hönnun hennar var skoðuð út frá 

kenningum um húmor, hefur eitthvað af verkum hennar misst mátt sinn og orðin of 

venjuleg og þar af leiðandi ekki jafn skondin, því við finnum ekki lengur fyrir 

spennulosun, yfirlæti eða misræmi. Þó hefur ýmislegt úr smiðju Schiaparelli staðist 

tímans tönn, hvað húmor varðar, þá einkum það sem hægt væri að flokka sem 

misræmi, en þá er hið venjulega sett á nýjan stað og veldur þar með ringulreið á hinu 

hefðbundna skipulagi og ögrar hugsun okkar. Þó að ég hafi aðeins verið fjögurra ára, 

nokkuð ómótaður einstaklingur, þegar ég sá skóhattinn fyrst, var ég samt sem áður 

búin að læra það að skór eiga ekkert erindi á höfðinu. En viðbrögð fólks gagnvart 

hönnuninni á tímum Schiaparelli gaf góðar vísbendingar um tíðarandann og 

samfélagið. Það er því áhugavert að sjá hvernig breytingar innan samfélagsins hafa  

áhrif á það sem okkur þykir ögrandi og skemmtilegt. Það sem enn þykir annálsvert 

sést sífellt í endurvinnslu hugmynda hjá hönnuðum nútímans, en það hefði 

Schiaparelli þótt vænt um, því hún leit á eftirlíkingar og stælingar sem hrós. Mér þykir 

þessi hugsunarháttur Schiaparelli virðingarverður, því hún vann sín bestu stykki í 

þverfaglegu samstarfi við aðra skapandi einstaklinga. Schiaparelli var ólærð í faginu 

en það aftraði henni ekki, heldur hafði gagnstæð áhrif, hún var hugrökk og óhrædd við 

að nota óhefðbundin efni og mótíf í hátísku.  

                                                
57 Richard Martin, Fashion and Surrealism, bls. 107. 
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Það hefur verið stórskemmtilegt að skoða tísku út frá kenningum fræðimanna. 

Kenningar á borð við þær sem ég hef nefnt hér að ofan veita hönnuðum, eins og mér, 

verkfæri til að nýta í áframhaldandi sköpun og hönnun. Elsa Schiaparelli er einnig 

mjög áhugaverð persóna, en arfleifð hennar er ótæmandi hugmyndabanki og 

innblástur hönnuða framtíðarinnar.   
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