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ÚTDRÁTTUR 
 

Viðfangsefnið hér er samspil götutísku grasrótarmenningar og hátísku, nánar tiltekið 

innlimun götutísku inn í hönnun hjá heimsfrægum tískuhúsum. Fjallað verður um 

hvernig hugtök og sjónarmið jaðarmenningar, í þessu tilviki hip hop, sem sprettur upp 

um og upp úr 1970, hefur sett sinn stimpil á sögu popp menningar alveg fram í 

nútímann. Varpað verður ljósi á hvernig gildi og viðmið þessarar götuheimspeki 

þróaði með sér afgerandi fatastíl sem var í upphafi einskonar einkennisklæðnaður 

fátækra minnihlutahópa í úthverfum í New York. Einnig verður skoðað hvernig þessi 

tjáning í klæðaburði hefur myndaði tengsl við hátísku í gegnum , þökk sé helstu 

frumkvöðlum hip hop menningar. Hip hop spratt upp úr þjóðfélagsaðstæðum efnalítils 

ungs fólks sem fann uppreisnargjörnum og ólgandi sköpunarkrafti sínum farveg í 

gegnum götulist og fatatísku sem var öðruvísi en í ríkjandi menningu. Hugsunarháttur 

hip hop byggist á því að vekja athygli á sér með frumleika og persónulegum stíl og 

öðlast virðingu fyrir það sem þú gerir. Með því að endurvinna og sameina ýmsa hluti 

af menningarlegum uppruna skapaðist sjálfsmynd í gegnum neysluhyggju sem skilaði 

sér í tilteknum líferni og fatastíl. Allt var þetta drifið áfram af samkeppni. Hip Hop 

náði þannig að hefja ímynd sína upp frá götulífstíl jaðarmenningar upp í lúxuslíferni 

heimsþekkts listafólks og allt þar á milli. 
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1. INNGANGUR 
 
Vestrænn lífstíll nútímans virðist byggja mikið á neysluhyggju. Við neytum 

menningar okkar í gegnum veraldlega hluti. Við upplifum tilfinningar og 

persónusköpun í gegnum þá hluti sem við kaupum eða kennum okkur við. Helst má 

þar nefna fatnað. Heimurinn í dag er óhugsandi án klæðastíls, hönnunar og 

tískustrauma. Þótt fólk segist vera sama um fatasmekk sinn er það engu að síður 

meðvituð ákvörðun þess gagnvart eigin fatastíl. Tískustraumar eru til staðar í nánast 

öllu í kringum okkur, líkt og einskonar hreyfiafl í menningunni, allt frá tónlist til 

málfars. Þeir spretta upp úr samfélagsgerð, menningu, stéttaskiptingu, lífsstíl, efnahag 

og aðstæðum ólíkra þjóðfélagshópa á hverjum tíma fyrir sig.  

í ritgerðinni ætla ég að fjalla um samspil götutísku og meginstrauma í tísku. 

Skoðað verður hvernig jaðarmenning rennur inn í hátísku. Jaðarmenning í tengslum 

við klæðnað hefur ótal hliðar en í ritgerðinni verður lagt áherslu á að skoða sögu hip 

hop menningarinnar og klæðnað sem tengist henni.  

Í fyrstu mun ég fjalla um hugtök og kenningar til að varpa ljósi á grundvöll 

götutísku og jaðarmenningar. Þannig má líka sjá hvernig sögulegir atburðir í uppgangi 

hip hop menningar eiga sér fræðilegar skýringar. Helst mun ég styðjast við kenningar 

Pierre Bordieu um Habitus sem felur í sér hvernig menning, umhverfi og félagsmótun 

hefur áhrif á smekk, gildi og viðmið. 

Því næst mun ég fjalla um sögu hip hop til að varpa ljósi á hvernig þessi 

hugsunarháttur í tengslum við hip hop menninguna varð til og hvað hann felur í sér. 

Hvernig lífstíll samfélags hörundsdökkra sem hefur verið kúgað ómannlega í gegnum 

sögu Bandaríkjanna rís upp úr valdníðslu hvíta kynstofnsins gegnum listsköpun.  

Í lokin mun ég svo fjalla um einkenni tísku í hip hop menningu. Hip hop 

klæðaburður einkennist af mikilli innlifun í stíl og ætla ég að skoða hvernig hann 

þróaðist. Jafnframt verður fjallað hvernig hip hop klæðnaðurinn sem var í upphafi 

einskonar einkennisklæði fátækra minnihlutahópa í New York og hver áhrifin urðu á 

helstu tískuhús Vestrænna ríkja. 

 Það sem vakti áhuga minn á málefninu er hvernig götutískan gat haslað sér 

völl inn á mörkuðum heimsfrægra vörumerkja og ekki síst áhrifin sem hún hafði á 

tískuiðnaðinn. Samspil hins ögrandi við það yfirvegaða. Einnig vakti það upp 

spurningar hjá mér hvað að skoða hvers vegna hip hop er svona langlíft innan 
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tískuheimsins eins og raun ber vitni. Hip hop menningin á 40. ára sögu þó vissulega 

hún hafi tekið breytingum á þessum tíma. Mig langaði því að skoða rætur þessara 

menningar og hugsunarháttar, hvaðan hún kemur og fyrir hvað hún stendur. Enn 

fremur velti ég því fyrir mér af hverju hinn oft háalvarlegi tískumarkaður lúxusvara 

fór að sækja í áhrif frá hip hop og hvað það þýðir fyrir menninguna. Enn fremur varpa 

ég ljósi á það þegar hátískumarkaðurinn fer að hanna fatnað undir áhrifum hip hop. 

 

 

2. HUGTÖK OG KENNINGAR 
 

Til að geta skoðað þetta samspil betur ætla ég að fjalla um þær kenningar og hugtök 

sem skilgreina smekk, götutísku og jaðarmenningu og hvernig það tengist 

umfjöllunarefni rannsóknarspurningar. 

 Almennt er viðurkennt að ungt fólk sem tilheyrir jaðarhópum og standi utan 

við ríkjandi og viðtekna þjóðfélagsskipan,  hafi að öllu jöfnu öðruvísi smekk á tónlist, 

kvikmyndum og öðru menningarlegu efni heldur en hinir fullorðnu innan ríkjandi 

hópa eða samfélagsgerðar. Þess vegna myndar æskulýðurinn oft sinn eigin 

menningarheim sem hefur oft verið uppspretta áhrifamikilla  menningarfyrirbæra í 

gegnum tíðina. Áhrif þessa hafa birst í gegnum tónlist, myndlist og síðast en ekki síst 

í götulífsstíl og tísku. 1 

 Hópahugtakið er mikilvægt til að skoða hvernig menningarfyrirbæri eins og 

hip hop verður til í grasrótinni. Í kaflanum „Groups“ eftir bandaríska þjóðfræðinginn 

Dorothy Noyes kemur fram að hópar eru ekki afmarkaðar heildir eins og þjóðir eða 

kynþættir heldur frekar tengslanet einstaklinga og samfélaga.2 Slík tengslanet byggist 

á félagslegum og menningarlegum þáttum sem að aðgreinir þá frá öðrum líkt og 

sameiginleg sjónarmið eða tónlistarsmekkur, svo dæmi sé tekið. Þessar hugmyndir og 

gildi sem hópurinn tileinkar sér lítur hann svo á sem sína eigin fjárfestingu og 

skilgreinir sig útfrá því. Í gegnum félagsleg samskipti verður til ákveðin ímynd sem 

einkennir gjörðir þeirra sem eru gildandi innan hópsins. Einskonar menningarleg 

sjálfsmynd einstaklinga og hópa verður til.3 

                                                
1	  Elizabeth	  Rouse,	  Understanding	  Fashion,	  1993	  útgáfa,	  Blackwell	  Scientific	  Publications,	  Oxford,	  
1989,	  bls.	  282.	  
2	  Dorothy	  Noyes,	  „Group.“	  Eight	  Words	  for	  the	  Study	  of	  Expressive	  Culture.	  Burt	  Feintuch	  ritstj.,	  2	  Dorothy	  Noyes,	  „Group.“	  Eight	  Words	  for	  the	  Study	  of	  Expressive	  Culture.	  Burt	  Feintuch	  ritstj.,	  
University	  of	  Illinois	  Press,	  Bandaríkin,	  2003,	  bls.	  15.	  
3	  Noyes,	  Dorothy.	  „Group.“	  bls.	  27.	  
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Raymond Williams fjallar um samspil á milli jaðarhópa og ríkjandi hópa í 

ritinu Marxism and Literature. Þar talar hann um að menning sé ekki til án jaðarhópa 

eða víkjandi hópa, þ.e. að menning samanstandi aldrei eingöngu af því sem heyrir til 

ríkjandi menningar. Þessir ólíku hópar eru sífellt að geta af sér nýjar hefðir, tjáningu 

og samskipti í samspili hvor við annan.4 Með þessu samspili myndast togstreita en 

Williams talar um að stöðug togstreita ríki í hversdagslífinu á milli þessara hópa. 

Viðmiðum er ögrað af hinu nýja og óhefðbundna sem jaðarhópar bjóða upp á og 

ríkjandi gildi taka breytingum ef að jaðarmenningin er innlimuð inn í ríkjandi 

menningu. Sem dæmi um innlimunarferlið er hægt að skoða hvernig klæðnaður 

grasrótarhópa hjá slíkum hópum sem skapaði aðgreiningu verður söluvara í 

tískuverslunum, hjá hinu almenna og viðtekna. Þannig tapar hann aðgreiningargildinu 

eftir því sem klæðnaðurinn verður almennur og pólitískt andóf fellur um sjálft sig.5 

 Í bókinni Dress And Popular Culture skrifa mannvistfræðingarnir Patricia A. 

Cunningham og Susan Voso Lab um hvernig tíska getur öðlast eða verið svipt 

merkingu sinni á þrjá mismunandi vegu og einn af þeim er í gegnum jaðarhópa.  

Þessar fræðikonur varpa í fyrsta lagi ljósi á það hvernig tískan getur tekið róttækum 

breytingum út af þeirri menningu sem verður til í grasrótinni og má þar nefna 

pönkara, hippa eða samkynhneigða. Slíkir hópar kjósa að fylgja ekki meginstraumum 

og ríkjandi gildum samfélagsins vegna þess að oft er það ekki hluti af þeirra 

sjálfsmynd eða veruleika. Áhrifin sem þessar hópar hafa á tískustrauma er oft 

uppspretta nýrra hugmynda sem hefur áhrif á tískuiðnaðinn. Fatastíll sem er afurð 

þessara hugmynda, þ.e. klæðaburður sem heyrir í fyrstu ekki undir hið almenna og 

viðtekna er síðan oft samþykktur af almenningi í samfélaginu. Þar af leiðandi er hann 

orðinn markaðsvara í hagkerfinu og settur í fjöldaframleiðslu. Þar með glatar hann 

fágæti sínu sem partur af jaðarmenningu og verður partur af markaðssettu tískuforræði 

ríkjandi hópa.6 

 Í öðru lagi nefna Cunningham og Lab hvernig auglýsingar eða ljósmyndir í 

fjölmiðlum eins og t.d. tísku- eða híbýlatímaritum tengja efnislega hluti við einhverja 

ímynd, lífstíl og menningu. Til dæmis í rakspíra auglýsingu sést fallegur karlmaður 

umvafinn kvenfólki haldandi á flöskunni. Áhorfandi meðtekur merkinguna í 

                                                
4	  Raymond	  Williams,	  Marxism	  and	  Literature,	  Oxford	  University	  Press,	  Oxford,	  New	  York,	  1977,	  
bls.	  123.	  
5	  Raymond	  Williams,	  Marxism	  and	  Literature,	  bls.	  112-‐113.	  
6	  Patricia	  A.	  Cunningham,og	  Susan	  Voso	  Lab,	  Dress	  and	  Popular	  Culture,	  Bowling	  Green	  State	  
University	  Popular	  Press,	  Bowling	  Green,	  Ohio,	  1991,	  bls.	  13.	  
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neyslunni sem fylgir vörunni þannig að fallegir menn noti þessa lykt og að konum 

finnist hún góð. Áhrifin geta orðið þau að sá sem kaupir rakspíran hafi þann ásetning 

að vera partur af þessari ímynd meðvitað eða ómeðvitað. Ímyndin sem að neytandinn 

meðtekur færist þar af leiðandi frá hinu huglæga yfir í hið hlutlæga, það er vöruna 

sjálfa.7 

 Síðast en ekki síst nefna þær hvernig tíska getur verið gædd nýjum gildum eða 

svipt þeim í gegnum fólk sem er í hávegum haft af samfélaginu. Þetta fólk fær oft 

mikla athygli og umfjöllun í fjölmiðlum. Útlit þeirra og skoðanir er tíðrætt 

umræðuefni fjölmiðlana sem hafa áhrif á að móta tilurð og farveg tískustrauma. 

Kvikmyndastjörnur, tónlistarmenn og konungsfólk er til að mynda dæmi um fólk sem 

að á aðdáendur sem að leitast við að taka upp hegðunarmunstur þeirra og stíl. Þetta 

getur líka virkað á hinn veginn, það er að „snobbað“ er „niður á við“, horft er til 

jaðarhópanna sem spennandi efniviðar. Þannig geta einstaklingar haft áhrif á það 

hvort til dæmis hugmyndir, tónlist eða fatnaður götumenningar nái inn á alþjóðlegan 

markað og eiga þátt í því að móta menningarstrauma eða tískustrauma til framtíðar.8 

Á sama tíma fellur andófið um sjálft sig, því stíll grasrótarmenningar er oft samofinn 

tiltekinni sjálfsmynd og lífssýn þeirrar menningar. Hluturinn hættir þannig, strangt til 

tekið, að endurspegla grasrótarmenningu þegar hann færist yfir á svið meginstrauma, 

þ. e. verður „mainstream“. Það gerist þegar fólk sem ekki tilheyrir tiltekinni 

jaðarmenningu byrjar að klæðast í stíl hennar, án þess að tilheyra henni eða tileinka 

sér hugarfarið sem skapaði þann stíl.9 

 Til að skilja betur þetta ferðalag klæðastíls milli menningarheima, það er að 

segja á milli ríkjandi menningar og jaðarmenningu, er vert að skoða hvernig götutíska 

verður til í tengslum við hugtakið smekk. Í grunninn er hægt að skoða smekk út frá 

rannsóknum franska félagsfræðings og heimspekingsins Pierre Bourdieu um hugtakið 

Habitus, (kerfi tilhneiginga). Habitus er skilgreining á reglubundinni, „ómeðvitaðri 

formgerð sem einkennir hugsun, skynjun, hegðun og mat viðkomandi einstaklings.“10 

Einstaklingurinn mótast af sínum Habitus í gegnum það að lifa við tiltekin lífsskilyrði 

og ákveðin samskipti sem einkenna umhverfi hans. Fólk sem upplifir eða lifir við 

sömu aðstæður hefur oft svipaðan Habitus því það gengur í gegnum sömu 

                                                
7	  Patricia	  A.	  Cunningham,og	  Susan	  Voso	  Lab,	  Dress	  and	  Popular	  Culture,	  bls.	  13.	  
8	  Patricia	  A.	  Cunningham,og	  Susan	  Voso	  Lab,	  Dress	  and	  Popular	  Culture,	  bls.	  13.	  
9	  Raymond	  Williams,	  Marxism	  and	  Literature,	  bls.	  112-‐113.	  
10	  Pierre	  Bordieu,	  Almenningsálitið	  er	  ekki	  til,	  Björn	  Þorsteinsson,	  Egill	  Arnarson	  og	  Gunnar	  
Harðarson	  þýddu,	  Reykjavíkur	  Akademían,	  Reykjavík,	  2007,	  bls.	  8.	  
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samfélagsformgerðina. Þannig birtist smekkur einstaklingsins í þeirri 

menningarneyslu sem að umhverfi hans bíður upp á (eða býður ekki upp á) og er 

þannig tengdur kerfi tilhneiginga (Habitus).11 Sem dæmi um þær andstæður sem finna 

má í menningarneyslu mætti bera þær saman við neyslu matar, líkt og Bourdieu gerir: 

 
Andstæðan milli magns og gæða, milli máltíðar sem er „vel útilátin“ og 
smárétta, milli efnis og forms, samsvarar andstæðunni – sem tengist mismikilli 
fjarlægð gagnvart nauðsyninni – milli smekks nauðsynjarinnar, sem hallast að 
matvælum sem eru undirstöðugóð og ódýr, og smekks frelsisins (eða 
munaðarins) sem, ólíkt hispurslausum matarvenjum alþýðunnar, flytur 
áhersluna af efninu yfir á hættina (hvernig maturinn er sýndur, framreiddur, 
borðaður o.s.frv.) og hneigist að stílfæringu sem krefst þess að formið afneiti 
tilganginum.12 

 

Mismunandi menningar og/eða félagslegur auður fólks endurspeglast út frá 

ómeðvitaðri og táknrænni beitingu þess Habitus sem það býr við. Efnahagur 

fjölskyldu einstaklings eða aðgangur að menntun eru dæmi um það.13 Gildi auðsins er 

misjafnt á ólíkum sviðum en yfirleitt eru þátttakendur á tilteknu sviði sannfærðir um 

að ráðandi auður síns sviðs skipti mestu máli. Helstu tegundum auðs má skipta í 

efnahagslegan auð (fjármagn, eignir), félagslegan auð (sambönd, kunningsskap, 

fjölskyldutengsl), táknrænan auð (frægð, virðing, titlar) og menningar auð. Menningar 

auður er partur af Habitus einstaklinga og hefur áhrif á félagsmótun sem 

endurspeglast t.d. í mismunandi smekk ólíkra hópa á list og notkun á tungumáli. 

Menningarlegur auður getur þannig verið notaður á táknrænan hátt til að aðgreina sig 

frá öðrum hópum út frá smekk.14 

Að uppgötva eitthvað sem maður hefur smekk fyrir jafngildir því að uppgötva 

sjálfan sig og varpar smekkur ljósi á það hver maður er, hvað maður vill en tengist 

samt alltaf því umhverfi sem mótar mann.15 Þannig má segja að þegar jaðar- og 

æskulýðshópar mynda með sér smekk sem ekki hefur sést áður eru þau að brjótast 

undan þeim habitus sem að umhverfið ætlast til af þeim. Þannig myndast hópar á 

tilteknu sviði þar sem afgerandi klæðaburður sameinar þá og það verður til einskonar 

leikvöllur með óskráðar leikreglur þar sem nýjar hefðir og gildi verða til. 

                                                
11	  Pierre	  Bordieu,	  Almenningsálitið	  er	  ekki	  til,	  bls.	  8.	  
12	  Pierre	  Bordieu,	  Almenningsálitið	  er	  ekki	  til,	  bls.	  41-‐42.	  
13	  Pierre	  Bordieu,	  Almenningsálitið	  er	  ekki	  til,	  bls.	  23.	  
14	  Pierre	  Bordieu,	  Almenningsálitið	  er	  ekki	  til,	  bls.	  14-‐15.	  
15	  Pierre	  Bordieu,	  Almenningsálitið	  er	  ekki	  til,	  bls.	  47.	  
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 Þótt erfitt sé að alhæfa, þá er sagt að götutíska verði til þegar smekkur er 

skapaður í gegnum táknræna framsetningu hluta af menningarlegum uppruna á nýjan 

máta og fá þeir þá nýja merkingu sem grasrótarmenning. Á þann hátt ná 

grasrótarhópar að skapa sinn persónulega stíl í klæðaburði, smekk á tónlist, 

hegðunarmunstri, talsmáta og geta túlkað sína skoðun á afþreyingu út frá eigin 

sjálfsmynd. Einstaklingurinn getur þannig eignað sér gildi og tilgang þessara hluta og 

endurspegla þeir persónulega sýn hans sem er óháð þeirri neysluhyggju sem 

upprunalega skapaði hlutinn.16 Þátttaka í neyslunni virkjar táknrænt gildi vörunnar og 

með því að gera neysluna sýnilega tjáirðu félagslega sjálfsmynd. Eins og t.d. með því 

að klæðast merkjavörum.17 Slík neysla á menningarlegri afþreyingu getur t.d. breitt 

yfir stéttarmun einstaklinga og hafið skoðanir og stíl yfir aðrar og eldri hefðir en þar 

erum við aftur komin að togstreitunni á milli jaðar- og ríkjandi stétta sem að Raymond 

Williams fjallar um.18 

 Félagslega sjálfsmynd má túlka sem samanburð hugmynda og gjörða ákveðna 

hópa til að aðgreina sig frá öðrum hópum. Með því að skilgreina aðra hópa og athuga 

hvaða þættir aðgreina manns eigin hóp frá öðrum fæst hvað við erum sem hinir eru 

ekki. Með því að vita hverjum við tilheyrum vitum við hver við erum, hvernig við 

viljum vera og hverjir standa fyrir utan hópinn.19 

 Sem dæmi um hóp sem flokkast undir grasrótarmenningu má taka pönkara 

áttunda áratugarins. Þó að pönk hafi líklega verið nokkur ár í mótun þá er upphaf 

áhrifa þess rakið til ársins 1976. Pönk var álitið vera viðbrögð við því hversu mikið 

offramboð var komið á markaðinn af tónlist og tísku ætlað ungu fólki sem að þótti 

vera óspennandi og óáhugaverð. Hegðun pönkara og klæðaburður einkenndist af því 

sem þótti ekki aðlaðandi og var fráhrindandi út frá hefðbundnum gildum Heitið pönk 

stendur fyrir eitthvað sem er rotið eða einskis nýtt. Mikið atvinnuleysi og almenn 

neikvæðni hrjáði æskulýðshópa og var pönk svarið við þessu ástandi, en vinsæl 

slagorð pönkara var „No careers“ eða engan starfsframa og engar hetjur „No heroes“. 

Pönk vildi þannig afneita þvingaðri æskulýðshreyfingu samfélagsins og dýrkun þeirra 

á átrúnaðargoð poppmenningar. Þannig komu pönkarar saman sem jaðarhópur og 

hræktu og klæddust skítugum eða ónýtum fötum til að andmæla markaðnum sem vildi 

hagnast á ungu fólki. Þessi hópur sem tilheyrði pönkinu hafði slæmt orð á sér sem 
                                                
16	  Elizabeth	  Rouse,	  Understanding	  Fashion,	  bls.	  287.	  
17	  Yuniya	  Kawamura,	  Fashionology.	  New	  York:	  Berg,	  2005,	  bls.	  54.	  
18	  Raymond	  Williams,	  Marxism	  and	  Literature,	  bls.	  112-‐113.	  
19	  Noyes,	  Dorothy.	  „Group.“	  bls.	  27.	  
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rataði jafnvel í fjölmiðla. Aðallega vegna þess að þeir hræktu og ældu á almannafæri 

og gengu í skítugum rifnum fötum og með keðjum og öryggisnælum sem þótti ekki til 

siðs. Þrátt fyrir það þá var tískuiðnaðurinn ekki lengi að innlima þessa menningu inn í 

sitt veldi. Pönkið varð að einni áhrifamestu tískubylgju seinni tíma og mótaði 

tískumarkaðinn með áhrifum sínum og útliti í mörg ár og gerir enn. Þar féll það, eins 

og getur gerst, um sitt eigið andóf og missti pólitískt gildi sem grasrót með því að 

verða innlimað í meginstrauminn.20  

 Annað gott dæmi sem nefna má varðandi hvernig valdalitlir hópar tóku til við 

að byrja menningarlegt andóf með því að hafna ríkjandi pólitík, tónlist og ekki síst 

tísku er London á sjöunda áratugnum  . Þær æskulýðshreyfingar sem litu dagsins ljós 

á þessum áratug mörkuðu kaflaskil í því hvernig götutíska gat risið upp frá götunum 

yfir í fjöldaframleiðslu. Fyrst ber að nefna hippa menninguna sem tískuiðnaðurinn er 

enn að vinna með. Einnig hafði hópurinn „Mods“ áhrif á hátískuna en fatastíll þeirra 

einkenndist af smekkvísi í hversdagsklæðnaði.21 Þannig getur tíska aldrei verið óháð 

félagslegu, menningarlegu og efnahagslegu umhverfi. 

 Þrátt fyrir að götutískan sem grasrótarmenning skapar standi fyrir sérstöðu 

einstaklingsins og persónulegs smekks myndar hún líka táknræna heild á milli þeirra 

sem deila sömu sérstöðu. Í umfjöllun sinni um japanska götutísku skrifar Yuniya 

Kawamura um það hvernig sérkenni í útliti japanskra unglinga virka til að skapa 

samstöðu á milli þeirra sem hóps og eru táknræn fyrir þau sem meðlimir götutísku. 

Táknin standa fyrir það sem hópar vilja tjá sín á milli hvort sem það eru hugmyndir, 

tilgangur, draumar og vonir. Unglingarnir eru meðvitaðir um samskiptin sem eiga sér 

stað á milli þeirra með mismunandi táknum í klæðaburði og að þau standa fyrir hver 

þau eru innan hópsins.22 Götutíska þessara unglinga samkvæmt Kawamura er hvorki 

pólitísk né hugmyndafræðileg heldur frekar nýungagjörn tíska sem ýtir undir 

hópeflingu þeirra á milli.23 

                                                
20	  Elizabeth	  Rouse,	  Understanding	  Fashion,	  bls.	  297-‐298.	  
21	  Elizabeth	  Rouse,	  Understanding	  Fashion,	  bls.	  292.	  
22	  Yuniya	  Kawamura,	  „Japanese	  Teens	  as	  Producers	  of	  Street	  Fashion“,	  í	  Current	  Sociology,	  vol.	  54,	  
no.	  5,	  2006,	  bls.	  788	  
23	  Yuniya	  Kawamura,	  „Japanese	  Teens	  as	  Producers	  of	  Street	  Fashion“,	  bls.	  785	  
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3. HIP HOP VERÐUR TIL  
 

Til að varpa ljósi á samspil Hip Hop og tísku þarf að líta aftur í tímann og skoða við 

hvaða samfélagslegu aðstæður það sprettur úr. Hip Hop kemur fram á áttunda 

áratugnum í New York. Bronx hverfið gekk í gegnum eldfimar breytingar eftir 

jafnréttindabaráttu hörundsdökkra í Bandaríkjunum á sjöunda áratugnum sem að 

höfðu ekki síst áhrif á uppgang Hip Hop. Ótrúlegt að segja en upptök þessa sögulega 

ferlis má rekja til einnar manneskju, Robert Moses, sem var einn valdamesti 

byggingameistari þéttbýlis á 20. öldinni.24 

Upphafið má rekja til byggingaráætlun sem var hönnuð árið 1929 af the New 

York Regional Plan Association. Planið var að breyta Manhattan í miðpunkt 

borgarinnar þar sem nóg væri um auðæfi og tengjast þaðan í úthverfin í gegnum kerfi 

af hraðbrautum sem lágu í gegnum hjarta úthverfanna. Það var svo eftir seinni 

heimstyrjöldina sem að Robert Moses reis til verulegra valda í þéttbýlisskipulaginu í 

New York. Hann sá tækifæri til að reisa sér ódauðlegan minnisvarða með því að  að 

reisa þetta kerfi af hraðbrautum, en skeytti í engu um hvaða afleiðingar það hefði  

fyrir íbúa á því svæði sem mannvirkin og framkvæmdirnar höfðu áhrif á . Hraðbrautin 

sem gekk í gegnum Bronx hverfið átti að gera fólki kleyft að ferðast þar í gegn frá 

New Jersey til efri Manhattan og þaðan til úthverfa Queens á korteri.25 

 Út frá verkfræðilegu sjónarhorni voru þetta mestu vegaframkvæmdir sem 

gerðar hafa verið í borginni til þessa og innihélt þetta kerfi vegi, götur, lesta- og 

neðanjarðalestakerfi o.s.frv., en meira en 60.000 íbúar í Bronx misstu heimili sín. 

Einnig stóð ákveðin „hreinsun„ yfir í fátækrahverfum Manhattan þar sem að fyrirtæki 

íbúa hverfisins þurftu að hætta rekstri vegna byggingapólitík Moses. Íbúarnir höfðu 

ekkert val nema að flytja til hverfa eins og Brooklyn og Suður-Bronx þar sem nóg 

framboð var á ódýru húsnæði í eigu borgarinnar en enga vinnu var að fá. Aðallega 

voru það fjölskyldur af afrískum uppruna og frá Puerto Rico sem að voru látin flytjast 

búferlaflutningum. Til að réttlæta skaðann sem þessar breytingar ollu og til að leysa úr 

þeim „vandamálum“ sem fylgdu í kjölfarið reisti Moses blokkir og mikið af 

félagslegum íbúðum í úthverfunum fyrir hina fátæku. Á áttunda áratugnum misstu 

600.000 manns vinnu við framleiðslustörf í Bronx. Opinberar tölur yfir atvinnuleysi 

                                                
24	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  2007	  útgáfa,	  Ebury	  Publishing,	  London,	  2005,	  bls	  11.	  
25	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  11.	  
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ungs fólks í Bronx, sem voru aðallega fólk af afrískum uppruna og frá Puerto Rico, 

sýndu að það taldist vera um 60% en talsmenn æskulýðshreyfinga töldu það vera nær 

80%. Líkt og blústónlistin er sögðu hafa sprottið úr kúgun og undirmálsstöðu á 

vinnumarkaðinum er talað um að hip hop hafi sprottið úr atvinnuleysi.26 Togstreita 

innan samfélagsins á milli hins ríkjandi (á borð við Robert Moses eða aðskilnað hvítra 

og dökkra með borgarskipulagi27) og jaðarhópa (á borð við fátæka lágstétt sem ekki 

tilheyrir hvítum Ameríkönum af evrópskum uppruna) kom af stað keðjuverkun í 

götumenningu New York sem við þekkjum í dag sem hip hop. 

Göturnar fylltust af heróín sölum, þjófum og fólki í neyslu. Við tók tímabil 

götugengja og ungt fólk myndaði hópa. Tengslanet þessi tileinkuðu sér gildi þess að 

lifa af og vernda hvort annað., þótt það væri ekki samkvæmt lögum. Félagslegir þættir 

þessara hópa voru t.d. sameiginlegir skólar, hverfi eða kynþáttur.28 Í upphafi 

mynduðust gengi í sjálfsvörn þ.e. til að verjast áreiti og rasisma hvítra hópa sem oft 

herjuðu á þau í skólum en seinna meir voru sumir farnir að vera í gengi til að öðlast 

aukin völd á götunum. Þau skiptu með sér svæðum en mikil samkeppni var á milli 

þeirra og oft lenti þeim saman. Sum voru eins og fjölskylda, sérstaklega unglinga, og 

sköpuðu sjálfsmynd og tilgang fyrir marga. Einnig voru gengin með puttana í 

allskonar ólöglegri vinnu líkt og að brenna niður byggingar fyrir tryggingafé.29 Þessi 

lífstíll var eftirsóknarverður og í rauninni ekki um margt annað að velja fyrir þetta 

unga fólk að hafa fyrir stafni.  

        

     
 
                                                
26	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  13.	  
27	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  11.	  
28	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  43.	  
29	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  12-‐13.	  
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Mynd 1: Gengismeðlimir The Ghetto Brothers & The Roman Kings (vinstra megin) 

 
Mynd 2: Svæðisskipting gengjana í Bronx, 1970-1973 

 
 
4. SKÖPUNARGLEÐIN TEKUR VÖLDIN 

 

Það var ekki fyrr en árið 197330 að plötusnúður sem kallaði sig DJ Kool Herc kom af 

stað nýju viðhorfi gagnvart valdapýramída götunnar með nýrri skilgreiningu á 

hópímynd. Þessi nýju viðhorf og gildi einkenndust af öðrum gjörðum heldur en 

ólöglegri valdabaráttu. Herc kom sér upp öflugra hljóðkerfi en nokkur bjó yfir á 

þessum tíma í fátækrahverfunum og byrjaði að halda götupartý þar sem allir úr 

hverfunum gátu komið og notið tónlistar. Hann spilaði tónlist sem var ekki spiluð í 

útvarpinu og vinir hans höfðu samskipti við áhorfendur í gegnum hljóðnema með nýju 

slangri og köllum. Þannig setti hann sinn eigin brag á samkvæmin. Orðspor Herc var 

að hann héldi svölustu veislurnar. Vinsældir hans jukust og fólk vildi vera skilgreint 

sem partur af hóp sem skemmti sér með þessum hætti. Fólki byrjaði að halda sín eigin 

partý í von um að öðlast þessa eitursvölu virðingu innan samfélagsins. Því vinsælli 

sem Herc varð þeim mun meira breyttist Habitus úthverfanna. Svæðisskipting 

hverfanna fór að taka á sig breytta mynd og í staðinn fyrir að gengi réðu yfir ákveðnu 

svæði færðist virðingin yfir til þeirra sem héldu bestu partíin. Plötusnúðar, 

breikdanshópar, og rapparar hópuðu sig saman líkt og gengin höfðu gert áður og stóðu 

                                                
30	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  67.	  
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fyrir samkvæmum með tónlist og dansi á götum úti, í görðum, félagsmiðstöðvum og 

íbúðum og urðu eftirsótt tengslanet. 31 Allt snérist um að skapa eitthvað úr „engu” 

með eintómri sköpunargleði. Graffiti var spreyjað með stolnum spreybrúsum, 

breikdans var dansaður á pappakassa sem dansgólf og götupartí fengu rafmagn úr 

ljósastaurum.32 

Þannig varð Dj Kool Herc fyrstur til að standa fyrir slíkum samkvæmum og 

eftir að ímynd hans öðlaðist félagslegan og menningarlegan auð fylgdu fleiri í hans 

fótspor í sínum hverfum. Samkeppni knúði þó ennþá allt áfram og andrúmsloftið var 

þrungið spennu og oft var gripið til ofbeldis þegar hópar mættust.33 

Þessi nýja skilgreining á menningarlegri sjálfsmynd hópa hefði ekki haldið 

áfram að þróast ef væri ekki fyrir Bambaataa Aasim, betur þekktur sem 

plötusnúðurinn Afrika Bambaataa. Bambaataa hafði alist upp innan um gengi 

borgarinnar og þekkti þeirra lífstíl. Hann var meðvitaður um þróunina sem Herc kom 

af stað á Habitus úthverfana í Bronx og sá þar tækifæri til að halda áfram. 

Tengslanetið sem hann skapaði í kringum sig átti þátt í að skapa viðmið og gildi 

komandi kynslóða. Orðspor Bambaata fór fyrst að dreifast árið 197534 og boðskapur 

hans var friður og samheldni meðal fólksins í samfélaginu. Með her sínum af 

dönsurum, röppurum og plötusnúðum, betur þekkt sem Zulu Nation fór hann að byrja 

snerta við fólki í gegnum götupartý.35 Hann var í hávegum hafður af samfélagi sínu og 

aðdáendur hans leituðust við að taka upp hegðunarmunsur hans og stíl, eins og fram 

kemur hjá Cunningham og Lab getur tíska tekið miklum breytingum í gegnum 

áhrifamikla aðila. Fólk lifði sig svo mikið inn í sjónarmið, gildi og ímynd Bambaataa 

að það varð nánast eins og trúarbrögð. Hann sá til þess að allir fengu að njóta sín og 

samkennd myndaðist innan þess hóps sem kom að sjá hann og aðra slíka. Ofbeldi 

minnkaði og skapaðist samheldni á milli mismunandi hópa með því að dansa og njóta 

tónlistar. Það opnaði fyrir möguleikann á að fólk með mismunandi bakgrunni gæti 

komið saman. Tengslanet Bambaataa samanstóð meðal annars af röppurum (MCs), 

plötusnúðum (DJs), gröffurum og breikdönsurum. Þessar listgreinar voru frumefnin 

fjögur í sköpunargleði götulistarinnar, vatn, loft, eldur og jörð sem stóðu fyrir taktinn 

                                                
31	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  78-‐80.	  
32	  Walta, Akim, „Raising the baby“í Hip Hop Files: Photographs 1979-1984, Martha Cooper, ritstj., 

From Here To Fame, New York, 2004, bls. 6. 
33	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  85.	  
34	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  101.	  
35	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  92.	  
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sjálfan. Á þessum tíma var ekki til nafn yfir það sem var að gerast en seinna meir urðu 

þessar fjórar listgreinar skilgreindar sem frumefni hip hop. Fjölmargir einstaklingar 

sem hafa átt þátt í að koma grasrótarfyrirbærinu hip hop í sögubækurnar eru af þeirri 

kynslóð sem ólst upp við þær hugsjónir og drauma sem Afrika Bambaataa skapaði í 

kringum sig.36 Kynslóðin sem hefur aðallega verið skilgreind með forskeytinu „post“ 

eða „eftir-“, svo sem eins og þekkist í hugtökum á borð við post-mannréttindarbaráttu, 

post-módernisma, póst-femínisma, það er að segja í merkingu þess að eitthvað teljist 

vera afleiðing fyrri sögulegra atburða.37 

Á níunda áratugnum tilheyrði Hip Hop ekki lengur bara fátækra hverfum. 

Næsta kynslóð hélt um taumana á hip hop arfleiðinni og enn sér ekki fyrir endanum á 

því.38 Togstreitan á milli æskunnar í Bronx gagnvart hinni hvítu ríkjandi stétt sem 

einangraði þau og gagnvart hvort öðru í valdabaráttu um svæði sem þeim var úthlutað 

þróaðist. Þessi togstreita sem var partur af Habitus þeirra fór úr því að ýta undir 

ofbeldi og mismunun yfir í að styrkja samheldni og tjáningu einstaklingsins gegnum 

sköpunargleði.39  

Habitus þessa kynslóða sem mótaði hip hop var í grunninn ósýnilegur fyrir 

heiminum en á sama tíma var barist um athygli innan hópsins. Hvötin var að sanna sig 

og sýna hver þú værir, oft með því að skapa eitthvað persónulegt. Með því að vera 

djarfur var hægt að setja sinn eigin merkimiða á verkin sín sem enginn annar gat gert 

tilkall til. Að vera betri heldur en aðstæður gefa til kynna að þú gætir nokkurn tíma 

verið og skapa eitthvað sem enginn annar á.40 Samkeppni var aflið sem gerði það að 

verkum að þessi menning varð heimsfræg. Líðandi staður og stund sameinað með 

mismunandi menningarsögu og sköpunargleði myndar grasrótarmenninguna hip hop. 

Hún ferjar pólitík yfir í menningu með óreiðuna að vopni í gegnum sköpun og er 

samansafn væntinga, metnaðs og mistaka þeirra sem eru annars flokkaðir sem „post-

hitt“ og „post-þetta.“41 Hip Hop menning er afleiðing samfélagslegs titrings fyrri tíma 

og er sífellt að taka á sig nýja mynd.42 

                                                
36	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  107.	  
37	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  2.	  
38	  Pabon, Jorge, „It isn’t what we wear, it’s how we rock it!“ í Hip Hop Files: Photographs 1979-1984, 

Martha Cooper, ritstj., From Here To Fame, New York, 2004, bls. 210. 
39	  Kun,	  Josh,	  Two	  Turntables	  and	  a	  Social	  Movement:	  Writing	  Hip-‐Hop	  at	  Century’s	  End,	  2002,	  bls.	  
589.	  
40	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  111.	  
41	  Jeff	  Chang,	  Can’t	  Stop	  Won’t	  Stop,	  bls.	  2.	  
42	  Pabon, Jorge, „It isn’t what we wear, it’s how we rock it!“ í Hip Hop Files: Photographs 1979-1984, 

bls. 210. 
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 Mynd 3: Dj Kool Herc 

 

 
Mynd 4: Dj og MCs með graffiti í bakgrunn 

 

 
Mynd 5: Afrika Bambaataa 
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5. FIMMTA FRUMEFNIÐ 
 

Samhliða því að ný tegund af tónlist, dansi og myndlist varð til sem hip hop kringum 

1980 var að sjálfsögðu ekki laust við það að ný götutíska liti dagsins ljós. Er hún að 

mínu mati hið óskráða fimmta frumefni í hip hop. Líkt og hin frumefnin var þessi 

götutíska upprunalega táknræn framsetning menningarlegra hluta á nýjan máta sem að 

öðluðust svo nýja merkingu og tilgang. Æskulýðs jaðarhópar af afrískum og suður-

amerískum uppruna lifðu fábrotnu lífi og voru einangraðir frá ríkjandi gildum 

stórborgarinnar. Viðbrögð við þessari einangrun gerði það að verkum að þau 

tileinkuðu sér ákveðin stíl og viðhorf. Meðlimir gengja, glæpamenn, melludólgar, 

íþróttafólk og leikarar voru m.a. innblástur fyrir þessa ungu kynslóð til að tjá sinn 

persónulega stíl.43 

Eins og í tónlistinni þá snérist götutískan um að endurvinna valið efni, 

sameina, endurtaka og þar af leiðandi skapa nýjan stíl sem varpar ljósi á smekk 

viðkomandi og hver sú manneskja er.44 Þrátt fyrir að þessi nýi still gat komið 

einkennilega fyrir sjónir þá var hann samt sem áður að endurspegla sjónarmið þeirra 

sem tileinkuðu sér hann og var drifinn áfram af samkeppni við aðra.45 Tjáningin í 

fatnaði götutískunnar endurspeglaði upplifunina að vera partur af borgarlífinu. Hún 

gaf til kynna á táknrænan og oft villandi máta umbreytingu fólks í slæmri stöðu yfir í 

mikilmenni götulífsins, rétt eins og tilfellið var í tónlistinni.46 

Fólk hafði lítið á milli handanna og til að auka félagslegan auð sinn þurfti það 

að vinna með það sem það hafði. Til að byrja með var fatnaðurinn oft hefðbundnar 

flíkur í bland við föt sem höfðu fyrst notagildi í öðrum Habitus heldur en í götulífi 

New York. Til dæmis voru merkjavörur íþróttafatnaðar vinsælar líkt og íþróttagallar, 

derhúfur hafnaboltamanna og strigaskór fyrir körfubolta. Hönnuðir fyrirtækja á borð 

við Adidas og Nike hönnuðu ekki fyrir götutísku, næturklúbba eða tónlistarmyndbönd 

fyrr en seinna þegar þau voru búin að innlima hip hop inn í sitt markaðsráðandi 

tískuveldi. Annar vinsæll fatnaður var t.d. leður- og rúskinnsjakkar, flauel- og 

                                                
43	  Pabon,	  Jorge,	  „It	  isn’t	  what	  we	  wear,	  it’s	  how	  we	  rock	  it!“	  í	  Hip	  Hop	  Files:	  Photographs	  1979-‐
1984,	  bls. 210.	  
44	  Lewis,	  Van	  Dyk,	  „Hip-‐Hop	  Fashion“,	  í	  LoveToKnow,	  án	  dagsetningar,	  sótt	  1.	  desember,	  
http://fashion-‐history.lovetoknow.com/fashion-‐history-‐eras/hip-‐hop-‐fashion	  	  
45	  Pabon,	  Jorge,	  „It	  isn’t	  what	  we	  wear,	  it’s	  how	  we	  rock	  it!“	  í	  Hip	  Hop	  Files:	  Photographs	  1979-‐
1984,	  bls. 210.	  
46	  Van	  Dyk	  Lewis,	  „Hip-‐Hop	  Fashion“,	  http://fashion-‐history.lovetoknow.com/fashion-‐history-‐
eras/hip-‐hop-‐fashion	  
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gallabuxur, hettupeysur, derhúfur og skartgripir úr gulli. Til að auðvelda dans eða 

vafasamari afrek líkt og hlaupa frá löggunni voru fötin ekki mjög þröng, enda oft 

ætluð til íþrótta eða fengin frá manneskju með öðruvísi vaxtalag.47 Víðar buxur urðu 

sérstaklega vinsælar þegar fram liðu stundir og voru þá hafðar neðarlega við mjaðmir 

en margir telja að það megi rekja til fangelsismenningar þar sem belti og reimar eru 

talin vopn og ekki leyfð.48 

Margir af frumkvöðlum Hip Hop menningar voru eins og áður segir gjarnan 

fyrrverandi meðlimir glæpagengja. Það var mikilvægt að viðhalda orðspori og 

virðingu sinni þrátt fyrir breyttan lífstíl undir áhrifum Bambaataa. Með því að setja 

sinn eigin brag á fötin varð hann frábrugðinn öðrum og sprottin frá þeim sjálfum. Oft 

voru þetta graffarar sem gengu undir ákveðnu dulnafni eða dansarar sem stunduðu 

listræna bardaga sín á milli og mikilvægt var að sýna sérkenni svo fólk gæti vitað hver 

þú værir. Hópar mættust sameinaðir í afgerandi klæðaburði og myndaðist leikvöllur 

með óskráðar reglur. Litasamsetningar voru djarfar, skóreimum var sleppt og pappír 

troðið í húfur. Sértilgerðir bókstafir voru straujaðir á efni og festir á. Efnisbútar í 

mismunandi litum voru saumaðir á flíkur, oft í stíl við reimar eða höfuðföt og 

gælunöfn máluð á jakka og buxur. Þannig varð til einstaklingsbundinn og 

persónulegur smekkur sem setti mark sitt á hefðbundnar flíkur í gegnum viðleitnina að 

skera sig úr og keppa um athygli og viðurkenningu. Einskonar brynja fyrir stríðsmann 

götunnar.49  

Blæti fyrir vörumerkjum (lógóum) jókst og sömuleiðis vinsældir slíkra 

kennimerkja við það að þau birtust í tónlistarmyndböndum og textum. Lógó hjá 

fataframleiðendum eins og Nike og Adidas urðu einskonar helgimyndir fyrir götustíl 

og fólk gekk með þau sem skart, rakað í hárgreiðslur eða húðflúrað á líkamanum. 

Körfuboltaskór frá Nike fengu líka sérstaklega mikið táknrænt gildi í götutískunni og 

eru hálfgerð trúarbrögð enn þann dag í dag.  

Neysla á fötum varð aukin partur af hegðunarmunstri fólks sem tileinkaði sér 

lífstíl hip hop. Sjálfsmynd var fundin í neyslunni á því sem þú áttir. Fataframleiðendur 

urðu meðvitaðri um þetta því lengra sem leið á níunda áratuginn og sáu þarna 

                                                
47	  Van	  Dyk	  Lewis,	  „Hip-‐Hop	  Fashion“,	  http://fashion-‐history.lovetoknow.com/fashion-‐history-‐
eras/hip-‐hop-‐fashion	  
48	  Pabon,	  Jorge,	  „It	  isn’t	  what	  we	  wear,	  it’s	  how	  we	  rock	  it!“	  í	  Hip	  Hop	  Files:	  Photographs	  1979-‐
1984,	  bls. 210.	  
49	  Pabon,	  Jorge,	  „It	  isn’t	  what	  we	  wear,	  it’s	  how	  we	  rock	  it!“	  í	  Hip	  Hop	  Files:	  Photographs	  1979-‐
1984,	  bls. 210.	  
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markaðstækifæri og nýja tegund af kúnnahóp. Hönnuðir vinsælla tískumerkja tóku að 

innlima sérkenni hip hop menningar. Á tíunda áratugnum fór t.d bandaríska fyrirtækið 

Tommy Hilfiger, sem naut fyrir vinsælda meðal hip hop menningar, að selja víðar 

gallabuxur sem sátu neðarlega á mjöðmunum og skírði týpuna „Uptown” sem var 

tilvitnun í landafræðilega staðsetningu Harlem og Bronx úthverfa borgarinnar. Einnig 

spruttu upp merki sem að reyndu að einblína einungis á hip hop markaðinn líkt og 

Troop, Mecca, Walker wear og Karl Kani en þau virðast ekki hafa náð jafn vel til 

fólksins.50 Mögulega vegna þess að fólkið kom ekki til þessara merkja að fyrra bragði 

en þó gætu verið aðrar ástæður fyrir því. 

 
 Mynd 6: Adidas blæti og merktar skírnarnafni 

 
Mynd 7: Persónulegur stíll; Reimar á buxum í stað skóm

                                                
50	  Van	  Dyk	  Lewis,	  „Hip-‐Hop	  Fashion“,	  http://fashion-‐history.lovetoknow.com/fashion-‐history-‐
eras/hip-‐hop-‐fashion	  
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Mynd 8: Jakki sem skrifað hefur verið á 

 
 
6. „GHETTO FABULOUS“ 

 

Á sama tíma og götutískan var að þróast á níunda áratugnum komst hip hop í sín 

fyrstu kynni við hálfgert form af hátísku. Þegar ég tala um hátísku á ég við fatnað sem 
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að er hannaður af atvinnu fatahönnuðum, vel gerður, unninn úr góðu efni, tekur tillits 

til lýðandi strauma, er oft sérpantaður eða sniðinn og eftirsóttur af valdamiklu fólki.  

Árið 1987 kom út plata frá rappara og plötusnúð sem kölluðu sig Erik B. og 

Rakim sem hét Paid in Full og varð platan söguleg í sögu hip hop tónlistar út af 

ýmsum ástæðum. Ástæðan fyrir því að ég minnist á hana hér er sú að umslagið vakti 

athygli fyrir það að tvíeykið skartaði jökkum sem hannaðir voru í götustíl sem þeir 

tilheyrðu en þversögnin eða stílbrotið, ef svo má segja, fólst í að þeir báru Gucci 

vörumerkið á sama hátt og fólk var vant að sjá Adidas eða Nike. Þó var þessa jakka 

hvergi að finna í búðum Gucci, sem seldi aðallega á þessum tíma töskur og veski. Þeir 

sem þekktu til og væri læsir á hina upprennandi hip hop-senu vissi þó mæta vel hvar 

þessa jakka var að fá en þeir komu frá búð í Harlem sem hét Dapper Dan. Eigandi 

búðarinnar, sem kallaðist líka Dapper Dan, hét Daniel Day. Hann var þekktur fyrir að 

vera einstaklega flottur í tauinu og honum datt í hug að hann gæti grætt á framleiðslu 

fatalínu í eigin stíl. Búðina opnaði hann þar af leiðandi til þess að auka félagslegan og 

táknrænan auð sinn. Búðin, sem var opin allan sólarhringinn, seldi upprunalega 

sérsniðin fatnað úr gæða feldi en andsvar hönnuðarins gagnvart keppinautunum sem 

sem notuðu minkafeld, fólst í að nota refaskinn. Hans sérkenni urðu þó fljótlega 

sérsaumaðar flíkur með vörumerkjum hágæðafyrirtækja líkt og Gucci, Fendi og Louis 

Vuitton, fyrir þá sem höfðu efni á. Fötin fóru að seljast á hundrað dollara og allt upp í 

nokkur þúsund.51 

Þótt fötin væru sérsniðin voru þau ekki endilega einstök sem einu framleiddu 

eintökin, því viðskiptavinir áttu þess kost að biðja um sömu týpu og aðrir 

viðskiptavinir. Vinsælustu tegundirnar voru því framleiddar oft, í margföldu upplagi, 

og urðu vinsælar hjá almenningi sökum þess að þetta voru föt sem fræga fólkið 

klæddist fyrst allra. Þessi flokkur eða neytendahópur í röðum almennings var sá fyrsti 

sem tilheyrði hip hop menningu sem var tilbúinn að eyða óhóflegum upphæðum í 

hátískufatnað. Þekktir einstaklingar sem versluðu við búðina voru nýríkt fólk sprottið 

upp af hinni upprennandi hip hop menningu eins og t.d. rapparar á borð við LL Cool 

J, Big Daddy Kane og KRS-One. Einnig versluðu heimsfrægir íþróttamenn eins og 

hnefaleikakappinn Mike Tyson og körfuboltamaðurinn Walter Berry af Dapper Dan.52  

                                                
51	  Sanneh,	  Kelefa,	  „Harlem	  Chic:	  How	  a	  hip-‐hop	  legend	  remixed	  name-‐brand	  fashion“,	  í	  The	  New	  
Yorker,	  25.	  mars	  2013,	  sótt	  26.	  nóvember	  2014,	  
52	  Kelefa	  Sanneh,	  „Harlem	  Chic:	  How	  a	  hip-‐hop	  legend	  remixed	  name-‐brand	  fashion“,	  
http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/25/harlem-‐chic	  
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Þessi saga á sér líka dekkri hlið því hið umdeilda og hættulega eiturefni krakk 

tók mikla uppsveiflu á níunda áratugnum sem varð til þess að stórir dópsalar urðu vel 

efnaðir, en margir þeirra voru frægir eins og t.d. Alberto Martinez, og voru þekktir 

fyrir að versla af Day. Ein kápan sem Martinez keypti varð meira segja ein frægasta 

flíkin úr Dapper Dan, úlpa með vörumerki Louis Vuitton og með hettu úr refafeldi.53 

Líklega var Daniel Day einn áhrifamesti sölumaður herrafatnaðar á níunda 

áratugnum í New York. Verk hans komu á undan uppsveiflu Hip hop tískubransans 

og endurlífgun evrópskrar lúxusmerkjavöru í Bandaríkjunum. Fötin gerðu þessari 

nýju kynslóð kleift að ganga í vörumerkjum gömlu og virtu tískuhúsanna.54 

Í hinum sanna anda hip hop fóru viðskiptavinir Dapper Dan fljótt að keppast 

um sín á milli að vera í meiri lúxusflíkum. Þetta beindi leit Daniel Day að betri 

hráefnum á ný mið sem leiddi hann í Gucci búðina sem var ekki langt frá hans eigin 

búð. Þar furðaði starfsfólkið í búðinni sig á því að hann væri að versla alla fatapoka 

sem til voru, nánar tiltekið poka gerða til að geyma í föt á herðatrjám. Á þeim voru 

leðurstykki sem vörumerki Gucci voru prentuð á, og hann sá í hendi sér að það 

hentaði fullkomlega fyrir jakka sem hann vildi gera. Fólk var vant að sjá þessi 

vörumerki í hófi en þegar þau voru komin á hnjásíða kápu voru þau súrrealísk, tekin 

svona úr samhengi. Þessi afbakandi hönnun virkaði framúrstefnuleg og óraunhæf en 

um leið ögrandi sem leikur hönnuðar að nýrri nálgun á þekkt og upphafin vörumerki í 

fatatísku. Að sýna eitthvað sem stendur fyrir slíkum lúxus og fjárhagslegum auði í 

svona óhófi hafði ekki sést áður. Day fannst hann vera betrumbæta þessi háttvirtu 

vörumerki fyrir hans markað með því að samtvinna þau við tákn og kennileiti hans 

eigin samfélags þrátt fyrir að vera stela þeim. Að hans mati var það partur af 

spennunni. Sjálfur orðaði hann það þannig í viðtali við The New Yorker: „I 

Africanized it. Took it away from that, like, Madison Avenue look.“55 Verðið á 

fötunum var líka hið sama og var t.d. tilfellið með ekta Gucci vöru. Það gaf 

framleiðslu hans þann virðingarsess að hún taldist ekki vera fölsk eftirlíking, þ.e. 

ólögleg og undir fölsku flaggi, heldur ný lína, með skírskotun til þekktra og 

                                                
53	  Kelefa	  Sanneh,	  „Harlem	  Chic:	  How	  a	  hip-‐hop	  legend	  remixed	  name-‐brand	  fashion“,	  
http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/25/harlem-‐chic	  
54	  Kelefa	  Sanneh,	  „Harlem	  Chic:	  How	  a	  hip-‐hop	  legend	  remixed	  name-‐brand	  fashion“,	  
http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/25/harlem-‐chic	  
55	  Kelefa	  Sanneh,	  „Harlem	  Chic:	  How	  a	  hip-‐hop	  legend	  remixed	  name-‐brand	  fashion“,	  
http://www.newyorker.com/magazine/2013/03/25/harlem-‐chic	  
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upphafinna tískutákna. Með þessar útfærslu öðlaðist varan sjálf sama sess eins og hún 

væri ekta, þ.e.a.s. varð dýr merkjavara í eigin rétti.56 

Óneitanlega var Dapper Dan þekktastur fyrir lúxus vörumerki á leðri, enda sá 

eini sem var að nota þau á slíkan máta, þá spilaði það stóran part í velgengni hans 

hversu vel fötin hans voru sniðin til að passa. Hann var með mál af líkama kúnna 

sinna og vissi oftast út á hvað þeirra stíll gekk og gat gert víð föt án þess að þau væru 

samt of stór. Það var óþekkt á þessum tíma að hip hop fatastíll gæti verið aðlagaður 

svona vel að smekk við framleiðslu. Þetta samspil hönnuðar og viðskiptavina lagði 

grunninn að fagurfræði hip hop fatnaðar í dag, þar sem línan á milli þess að vera að 

sína þig og ekki er hárfín.57 

Þótt að Daniel Day fyndist hann vera að votta virðingu sýna gagnvart þessum 

sögulegu tískuhúsum þá voru tískuhúsin sjálf ekki sammála. Á endanum komust þau 

að starfsemi hans útaf þeim þjóðþekktu einstaklingum sem að versluðu í búðinni og 

gerðu honum erfitt fyrir að vera að notast við þeirra vörumerki. Á endanum gafst hann 

upp og lokaði búðinni árið 1992. Seinna hefur samt verið haft eftir lögmönnum sumra 

þessara fyrirtækja líkt og Fendi hversu skemmtilegt og vel gert þeim fannst 

handverkið hjá Dapper Dan hafa verið. Áhrif hans má meira segja sjá í hönnun 

fyrirtækjanna sem að áttu þátt í að hann lokaði búðinni. Mörg lúxusmerki 

viðurkenndu menningu hip hop og vottuðu virðingu til baka án þess að tapa fágæti 

sínu. Hófleg og alvörugefin merki voru ekki lengur hrædd við að sýna vörumerki sín í 

óhófi í hönnun sinni þar sem það hefði áður fyrr talist lágkúrulegt. Það jók sölu þeirra 

að skapa fatnað fyrir viðskiptavini sem að voru óhræddir við að sýna ást sýna á 

merkjavöru.58 

Mótíf, textíll, litir og smekkur hip hop tísku breyttist gífurlega þegar aldamótin 

fóru að nálgast. Helstu stjörnur hip hop menningar náðu platínum í sölu og eignuðust 

gífurlegt magn af peningum. Opnuðust þar dyr inn í lúxuslíferni og fengu vörumerki á 

borð við Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, og Versace athygli. Fyrirtækin voru nefnd í 

lagatextum og stjörnurnar gengu í fatnaði og fylgihlutum þeirra til að skapa ímynd 

ríkidæmis og auðs. Efnishyggjan í hip hop tísku breyttist þar af leiðandi í hliðstæðuna 

                                                
56	  Kelefa	  Sanneh,	  „Harlem	  Chic:	  How	  a	  hip-‐hop	  legend	  remixed	  name-‐brand	  fashion“,	  
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af rándýrum glamúrvarningi í snauðu fátækrarhverfunum. Talað var um þessa 

hliðstæðu sem „ghetto fabulous”. Hip hop og hátíska hafa haldist í hendur síðan þá og 

þróast samhliða hvort öðru.59 Til að útskýra þetta samspil betur ætla ég að varpa ljósi 

á það hvernig ítalska tískuhúsið Versace eignaðist sína arfleifð í hip hop sem hægt er 

að sjá í dag.  

Versace var stofnað af hinum ítalska hönnuði Gianne Versace árið 1978 en 

systir hans Donnatella Versace hefur rekið það síðan 1997 þegar Gianne var skotinn 

til bana af geðsjúkum manni. Fyrirtækið sem er eitt þekktasta af sinni tegund náði 

heimsfrægð á níunda áratugnum en hefur gengið í gegnum efnahagslegur sveiflur í 

gegnum árin. Fatnaður Versace einkennist af áberandi lúxuslífsstíl og á sér mörg 

sérkenni en stíll þess hefur þó gengið í gegnum allskonar breytingar. 

Ein fyrstu kynni hip hop af Versace voru árið 1995. Þá gaf rapparinn heitinn 

Notorious B.I.G., (sem margir telja einn áhrifamesta tónlistarmann hip hop sögunnar), 

út tónlistarmyndband við lagið sitt „One More Chance“. Í myndbandinu sást hann 

skarta svokölluðum „Medusa-Emblem“, sem er jafnframt vörumerkið þeirra, 

sólgleraugum frá Versace og er talað um að það hafi verið kveikjan að breytingum í 

efnishyggju hip hop menningar. Notorious B.I.G. var í hávegum hafður af hip hop 

samfélaginu og stýrði tískustraumum þess í átt að hátískumerkinu Versace með því að 

lofa það opinberlega. Í textum sínum lofar hann fyrirtækið og skartaði fötum frá þeim 

í tónlistarmyndböndum. Það hafði mikil áhrif á að hópar leituðust við að taka upp 

hans stíl.60 Hann sótti einnig tískusýningar hjá Versace og var mögulega einn af fyrstu 

röppurunum til að fara á evrópska tískusýningu. Donatella Versace talar um hann af 

mikilli ástúð í viðtali sínu við Interview Magazine en hún vill meina að hip hop 

heimurinn hafi komist í kynni við Versace út af honum.61 

Birst hefur umfjöllun í ákveðnum fjölmiðlum um Versace sem að tengir 

ímynd fyrirtækisins við hip hop. Sem dæmi má nefna seinustu aldamót þegar 

Donatella Versace komst á lista hjá Vibe Magazine yfir hundrað helstu áhrifavalda 

fyrir hip hop menningu. Einnig hefur birst umfjöllun og ljósmyndir af listafólki innan 

hip hop samfélagsins sem tengja ímynd og lífstíl þeirra við Versace. Árið 2008 mætti 
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t.d. tónlistarmaðurinn Jay-Z á tískusýningu Versace hjá vetrarlínu karla og það vakti 

mikla athygli vegna þess að Jay-Z er ekki tíður gestur á slíkum sýningum. Vörur 

Versace fengu veraldlega tengingu við menningu hip hop þar sem Jay-Z hefur mikið 

gildi fyrir það samfélag. Eftir það fóru fleiri rapparar aftur að sýna Versace áhuga og 

má þar t.d. nefna á nafn Kanye West og Drake. Rapparinn Drake hefur oft komið fram 

í fatnaði frá Versace á tónleikum ásamt því að koma fram í aðalversluninni þeirra í 

New York.62 Versace gaf einnig út línu í samvinnu við sænska stórfyrirtækið H&M 

sem var ódýrari en aðal línur fyrirtækisins og þar af leiðandi aðgengilegri fyrir ungt 

fólk.63 Rapparinn Kanye West vakti mikla athygli á þessari línu með því að koma 

fram í jakka frá þeirri línu á tískusýningu undirfatafyrirtækisins Victoria’s Secret en 

mörg augu úr tískuheiminum hvíla á henni ár hvert.64 Aðdáendur þessara 

tónlistarmanna meðtaka því vörur Versace sem part af menningu og lífstíl þess sem 

hip hop stendur fyrir. 

 

 

7. NIÐURLAG 
 

Það má segja að hip hop og hátíska deili sameiginlegum metnaði fyrir því að vekja 

athygli og aðdáun. Stærstu tískuhús heimsins keppast um að skapa lúxusvörur á sama 

tíma og helstu frumkvöðlar hip hop listgreina keppast um að skapa sér ímynd og 

öðlast virðingu. Hátískan vill bjóða upp á það besta og hip hop vill skilgreina sig með 

neyslu þess besta. Það er því hagstætt fyrir báða aðila að taka höndum saman. 

Samkeppni er mikilvægur drifkraftur til þess að ná langt fyrir báða heima sem leitast 

eftir að taka upp lífsstíl og ímynd hvors annars.  Eins og þegar lúxusmerkið Versace 

innlimar hip hop. Báðir heimar mættust með sinn afgerandi stíl og orku fyrir 

sköpunargleði. 

Það að hip hop fengi í byrjun að þróast í friði í fátækrahverfum New York án 

utanaðkomandi áhrifa í rúmlega áratug er að mínu mati það sem þurfti til að hip hop 

menning gæti blómstrað á alþjóðamarkaði seinna meir.  Götulistirnar voru óháðar 
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kapítalisma þannig að þær gátu þróast af eintómri sköpunargleði undir áhrifum 

mismunandi menningarheima, og einungis í samkeppni sín á milli. Það eina sem 

skipti máli þegar skapa átti eitthvað nýtt var að leggja á borð þinn persónulega stíl 

sem sýndi að þú værir betri heldur en aðstæður gæfu til kynna. Slíkt hegðunarmunstur 

má skilgreina sem hina sönnu grasrótarmenningu hip hop og voru þau sem tileinkuðu 

sér þetta hugarfar og stíl voru holdgervingar smekkvísi. 

Mér finnst einstaklega fallegt hvernig mótsvar samfélags sem hefur þurft að 

ganga í gegnum sögulega kúgun var ekki ofbeldi eða kúgun til baka heldur listræn 

tjáning. Þessi grasrótarmenning hefur gert meira gegn rasisma og kynþáttafordómum 

heldur en jafnréttindabarátta svarta á sjöunda áratugnum gerði. Það reis upp úr lífstíl 

undirheima, fátæktar og atvinnuleysis yfir innlimun einnar stærstu popp menningu 

dagsins í dag og virðist tjáning þessarar menningar bara verða meiri. 

 Hip hop bjó til félagslegan og táknrænan auð úr nánast engum fjárhagslegum 

auð sem á endanum varð að menningarlegum auði. Þessi menningarlegi auður hefur 

haft áhrif á habitus ungs fólks út um allan heim af öllum stéttum og kynþáttum. 

Möguleikar hip hop til að þróast eru nánast ótakmarkaðir. Enn þann dag í dag, nánast 

því 40 árum eftir upptök hip hop menningar, má sjá ný form rísa upp úr ólíkum 

menningarheimum. Kynslóð hnattvæðingar og samfélagsmiðla er að taka við 

taumunum með ný sjónarmið og gildi nútímans.  
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