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Hún stendur utan við æsing borgarlífsins og fylgist með samtímanum úr fjarska, 

meðvituð en aftengd. Stoltur safnari sem er ástfangin af gripum sínum og skreytir sig 

með þeim umkringd plöntum, minjum og gömlum vinum sem móta lífssýn hennar og 

stíl. Útkoman er óljós samsláttur fortíðar og nútíðar; rómantísk framtíðarsýn sem 

endurspeglast í nánu sambandi arfleifðar og sundurleits nútíma. Hún týnir saman 

klæði frá formæðrum sínum og forfeðrum og sníðir þau saman eftir sínu höfði og býr 

til ný form, nýjan stíl 

 

Hönnunarferlið 

Hönnunarferlið hófst með karaktersköpun. Ímyndaður einstaklingur veitti innblástur 

til að hefja verkefnið, og þrátt fyrir að vera uppspuni frá rótum endurspeglaði hún 

fagufræði og karakter minn. Í gegnum námið hefur eigin söfnun á ýmsum, mis-

skýrum hugmyndum um smáatriði og stefnu fyrir útskriftarlínunar átt sér stað. Hófst 

naflaskoðun á ýmsum gagnasöfnum, möppum fullum af myndum, eldri skissum og 

hugmyndum sem höfðu verið hripaðar niður á blað. Samtímis hélt rannsóknin á 

fagurfræði hönnuðar áfram og smám saman fór óljós mynd að konu að mótast, sem 

varð skýrari með degi hverjum. Heimildarmyndin Grey Gardens frá 1975veitti 

mikinn innblástur. Myndin fjallar um sérvitrar mæðgur sem lifa lífi sínu í rotnandi 

höfðingjasetri í Austur Hampton Bandaríkjanna, umkringdar rusli og minjum úr fortíð 

þeirra. Heillandi heimur myndarinnar hringsnýst um aftengdar mæðgur þar sem 

einangrun ýtir þeim út í að vera skapandi, meðal annars í klæðaburði.1 
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 Karakter - kona - fór að taka á sig mynd. Búsett á afskekktum stað á ættarsetri sem 

henni áskotnaðist í arf. Hún er mikill dýravinur með einstaklega græna fingur, ræktar 

allt sitt grænmeti sjálf. Mér fannst mikilvægt að karakterinn væri vitsmunaleg, vel 

menntuð og heimsvön. Karakterinn sækir innblástur í fortíð sína; stóra gamla ætt sem 

nær langt aftur í tíma. Því eru vísanir frá barrokk- og rókókótímabilunum að finna í 

sniðum Fuck Minimalism, en í nútímalegum búning. Þó að konan búi á afskekktu setri 

hefur hún menntað sig, átti ágætan frama á vinnumarkaðinum frá 1980-1990, auk þess 

að hafa  ferðast víða. Saga hennar hefur mikil áhrif á það hvernig hún klæðir sig - 

stíllinn hennar er skemmtileg blanda af rómantík og afslöppuðum jakkafötum. 
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Þeim mun skýrari sem myndin af karakternum varð hófst ýtarlegri greining á 

smáatriðum sem myndu endurspegla hana - fagurfræði mína. Konan lifir einsömul en 

lætur sér ekki leiðast, hún eyðir meðal annars löngum stundum í það að búa til nýjan 

fatnað úr eldri flíkum. Hrár frágangur klæðnaðarinns stafar af því að hún er sjálflærð í 

klæðskurði og saumaskap, sem tengist mínu eigin dálæti af þeirri list að skítamixa, 

rembast við það að ná fram útkomu sem krefst ákveðinnar þekkingar, en nota eigin 

lausnir. Upphófst því næst rannsókn á hráum frágangi, textílvinnu og útsaumi sem 

passaði við karakterinn. Pönkið frá áttunda áratug 20. Aldarinnar var mikil uppspretta 

hugmynda sem og myndir úr bókinni (un)Fashion sem er samansafn ljósmynda eftir 

Tibor og Maira Kalman sem sýnir margvíslegar lausnir fólks úr öllum heimshornum 

til þess að skreyta sig. 
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Á eftir rannsókn, hugmyndavinnu og 

karaktersköpun tók skissuvinna við. Til þess 

að komast að nýjum formum og 

fatasamsetningum hófst skissuferlið á 

klippimyndagerð. Hráefni í klippimyndir voru 

brot sem studdu við karakterinn, myndir úr 

tímaritum, gömlum bókum o.s.f. Skissuvinna 

með klippimyndum var gangleg því ég náðu 

fram óvæntum samsetningum og hugmyndum 

sem ég þróaði áfram í myndvinnsluforritinu 

Photoshop. Til þess að ná fram persónulegri 

hugmyndum blandaðist klippimyndagerðin 

við eigin draperingar. Gamall herrajakki var 

settur á gínu á ýmsan hátt, ermarnar styttar 

með því að sauma á þær teygjur sem héldu 

þeim uppi, síðan var unnið áfram með 

myndirnar í photoshop. Þessi vinnuaðferð tók um þrjár til fjórar vikur og því næst 

hófst úrvinnsla úr efninu með hefðbundnari skissuvinnu. Skissuvinnan gekk vel fyrir 

sig, enda mikið hráefni að vinna úr og mikil undirbúingsvinna að baki. 
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 Sníðagerð er hluti af hönnunarferlinu í mörgum tilvikum og átti það vel við um Fuck 

Minimalism. Bæði var flöt sníðagerð og drapering notuð til þess að fá sem réttust 

form og var stuðst við klassísk snið í sumum tilfellum. Það var áhugavert að sníða 

lífræn form eins og þau sem voru í rósinni, niðurstöðu var náð með því að sníða í 

pappír og byggja upp formið líkt og skúltúr, svo var tekið í sundur og snið unnið úr 

því. 
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Samfélagslegt Samengi 

Minimalismi (í. naumhyggja) nær yfir stefnu sem hefur snertiflöt við ýmsar skapandi 

greinar, sem birtist meðal annars í ákveðinni tegund myndlistar eða tónlistar. Á 

síðustu árum hefur umtal um mínimaliskan lífstíl aukist til muna og hann orðinn vel 

þekkt fyrirbæri sem ber reglulega á góma. Minimalískur lífstíll boðar - að mínu mati - 

afar fallegar hugmyndir sem snúast um að neyta minna, lifa hófsömu lífi og ná þannig 

að einbeita sér að hlutum sem veitia einstakling hamingju - án þess að afvegaleiðast í 

leit af efnislegum hlutum. Margar bækur hafa verið gefnar út um minimalískan lífstíl, 

ennþá fleiri blogg hafa hann sem aðalviðfangsefni, og segja mætti að hann sé orðin 

söluvara. Þessi kapítalíska þróun á hugtaki þykir mér miður og grefur undan 

hugsjónum sem lífstíllinn boðar. Kyndilberar minimalísks lífstíls boða að 

einstaklingar eigi að henda öllu gömlu dóti sem er ekki í notkun í dags daglegu lífi. 

Einnig hvetja margir til þess að fólk kaupi nýjar flokkunar einingar svo hægt sé að lifa 

með sem minnst drasl í kringum sig. Mínimalískur lífstíll og tíska fer illa 

saman.  Hugmyndir nútímans um það að vera umhverfisvænn er oftast nær tengt 

minimalískum lífstíl, en það tel ég vera mikla einföldun á að vera umhverfissinni. 

Karakterinn fyrir línuna er umhverfissinni sem hafnar minimalisma, skreytir sig með 

arfleið sinni og ber efnislega gnægð með stolti. Ég tel þurfa að breyta hugmyndum 

okkar um hvernig umhverfissinna ber að vera, svo að tískan geti lifað af.  Línan Fuck 

Minimalism hafnar minimalisma, fer alla leið í lita vali, efnisvali og sýnir enga 

hófsemi. 
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Efnis og Litaval 

Litir voru sóttir í forna rómantík, antík sölur og gömul sófasett sem hýrast í 

evrópskum háaloftum. Bleikur hefur verið mér kær í gegnum námið og hæfði vel fyrir 

línuna bæði vegna gamansemi hans og til þess að ýta undir tengsl við fortíðina. Pastel 

bleikur átti blómaskeið sitt í rókókó listastefnu 18. aldar bæði í fatnaði og öðrum 

skrautmunum en gat þá táknað bæði sakleysi og kynþokka, bleikur er yndislega 

fjölbreyttur, litur barnsins og forboðinn litur kynvitundar eða tælingar.[1] 

 
 

Svartur og dumbrauður voru notaðir sem mótvægi við pastellitina í mismunandi 

blæbrigðum frá brúnum bláum og bleikum.  Undirstaða línunnar er grátónuð, grár 

tónar vel við liti og er tímalaus, hann getur ýmsit táknað framtíðina og minnt okkur á 

hið forna. Brons og gyllt var notað í smáatriði og prent til þess að tákna gamlar hefðir, 

söfnun á munum eins og lyklum eða styttum. 
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Lita palletta línunnar er gjörsamlega ótamin og pönkuð en tónar vel við skilaboð 

hennar. Litaval var opið fram eftir hönnunarferlinu, þó innan fyrirfram ákveðins 

ramma. Litavalið hélt áfram að þróast samhliða framkvæmd línunnar, allt fram að 

seinustu stundu. Seinagangur í litavali reyndist hvorutveggja styrkur og galli línunnar; 

hún varð taumlausa fyrir vikið og áhættur voru teknar með ýmsum litum sem borguðu 

sig, hinsvegar virtist línan líða fyrir agaleysi. Nánast öll efni voru lituð með pottalitun   

sem gefur góða stjórn á nákvæmni litunnar, hægt er að fylgjast með efninu í 

litunarferlinu og stjórna Val á efnum réðist að miklu leiti af hugmyndafræði sem línan 

var sköpuð eftir - samhliða hugsjónum um umhverfisvitund. Ríkjandi voru náttúruleg 

efni, bómull, hör, silki og ull. Efni sem ekki voru náttúruleg voru tjull úr næloni sem 

og endurunnin efni. Í Fuck Minimalism var mikið um gallaefni, sem er að mínu mati 

sterk tenging við nútíma menningu þrátt fyrir að vera klassískt. Tvær peysur í línunni 

voru prjónaðar úr silki mohair þar sem notast var við handknúna prjónavél. Þeim var 

ætlað að vera ofvaxnar hettupeysur, létt og mjúkt munaðar efni var tilvalið til að 

sporna gegn bókstaflegri túlkun. 

 
 

Mynd	  16 Mynd	  17 

Mynd	  18 

Mynd	  19 



             

Eitt af mikilvægustu efnum línunnar var ofið úr ullar og teygjuefni, sérstaklega unnið 

fyrir jakka með kraga. Hugmynd af textílnum þróaðist með tilraunum mínum á vefstól 

í bekkjarferð til Blönduósar þar sem við fengum að læra undirstöðuatrði vefnaðar. 

Uppistaða í vefstólsins sem ég fékk að prófa var íslenskur lopi í sauðalitunum og ég 

hafði glimmer teygjur meðferðis. Útkoman er ofið teygjuefni sem varð eiginlegur 

holdgerfingur aðal viðfangsefni línunnar, samruna fortíðar og nútíðar, silfur í 

sauðagæru.  
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Blöndun plastefnis við hefðbundnari efni var hugmynd sem ég bar með mér frá 

upphafi. Tilraunir með að lofttæma plastvasa - líkt og er gert í matvælaiðnaði - með 

rósum og öðru slíku þróuðust og er að finna í Fuck Minimalism; í rósablússu og 

handtöskum. Í stað rósa í lofttæmdum plastvösum var gyllt plast frá London brætt yfir 

rós með hitabyssu og töskur sniðnar úr. 

 

Mér fannst sjálfsagt að reyna að 

endurvinna sem mest í línunni og 

var rósin nánast alfarið saumuð 

úr gömlum silkiskyrtum. 

Morknar skyrturnar öðluðust nýtt 

líf með pottalitun og stífingarefni 

sem bætt var við til að móta 

efnið betur. Efni rósótta jakkans 

var gert úr gamalli gardínu, og 

gallaefni nýtt í smáatriði á 

flíkum. 
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Línan fyrir Mér 

Fuck Minimalism er að mínu mati afar 

persónuleg lína. Eins og ritað var í 

fyrsta kafla greinagerðarinnar var 

markmið mitt með Fuck Minimalism 

að standa fyrir persónulegum smekk 

og fagurfræði, línan er því eiginlegur 

fulltrúi minn. Línan stendur fyrir það 

að þora að vera frjáls og öðruvísi, 

sáttur í sínu eigin skinni. Að hafna 

fyrirfram ákveðnum hugmyndum um 

hvaða samsetningar eru við hæfi í 

fatnaði, hafna því sem þykir viðeigandi 

fyrir sérhvert tækifæri og fylgja sinni 

eigin skapgerð þegar kemur að fatnaði. 

Fyrir mér eru ofan tilgreindar 

yfirlýsingarnar það sem einkennir 

pönk, það sem heillar mig við pönkið. 

Hugmynd um karakter sem aftengir sig 

frá hamagangi borgarlífsins til þess að 

ná að þróast og verða að sjálfri sér er 

nátengt sjálfri mér. Ég trúi heilshugar 

að það sé nauðsynlegt að aftengja sig að einhverju leiti til að þróa eigin fagufræði, 

eigin sjálfsmynd og smekk - til að komast nær niðurstöðu og skerpa á eigin 

hugmyndum. Mér fannst skemmtilegt að vinna með hugmyndir mínar um 

(and)minimalískan lífstíl, það hugtak hefur valdið mér hugarangri um tíma. Mér finnst 

sérkennilegt hvernig umhverfisvæn tíska hefur þróast í að vera minimalísk, 

óskiljanlegt að ekki sé meira um hluti á borð við endurvinnslu í hátísku. Með því að 

endurvinna þarf ekki að skera úr hönnun, fórna henni til þess að minnka vistspor, með 

endurvinnslu þarf hins vegar að leita nýrra lausna. 
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Litið um öxl 

Ferlið að baki Fuck Minimalism var afar strembið - þó það hafi miðað áfram þrep 

fyrir þrep. Verkið er að vissu leiti enn í vinnslu, línan er í eðli sínu þannig að það má 

alltaf bæta við, en það þykir mér yndisleg tilhugsun. Ferlið var afar lærdómsríkt, mér 

áskotnaðist aukin kunnátta á ýmsum sviðum, til að 

mynda í prjóni, vefnaði og að sjálfsögðu reyndi 

mikið á sníðagerð. Mikilvægasti lærdómur sem ég 

dreg af Fuck Minimalism er að gera raunhæfari 

áætlun og taka mér ekki of mikið í hendur, því ekki 

láðist að framkvæma allar hugmyndir og smáatriði 

eins og til stóð. Að lokum þykir mér vænt um 

verkefnið og hlakka til að vinna áfram með það. 

 

 

Mynd	  24 

Mynd	  25	  



Heimildaskrá 

Hart, Clive, Kay Gilliland Stevenson Heaven and the Flesh: Imagery of Desire 
from the Renaissance to the Rococo, Campbridge University Press, Bretland, 
1995. 

Fields Millburn, Joshua, Ryan Nicodemus, The minimalists, sótt 15.maí 2016, 
http://www.theminimalists.com 

Áslaug Guðrúnardóttir, Mínímalískur lífsstíll: Það munar um minna, Bjartur, 
Reykjavík, 2016. 

 
Tham, Mathilda, „The Green Shades of Shame: Or: How shame procrastinates 

engagement with the sustainability imperative in fashion,“ Vestoj-the journal 
of sartorial matters, sótt 5. Nóvember af http://vestoj.com/the-green-shades-
of-shame/. 

 
 

 
Myndaskrá: 
 
Mynd 1. Little Edie og Big Edie stilla úr Grey Gardens Hovde, Ellen, Albert 

Mayslies, Grey Gardens, kvikmynd, Portrait films, Bandaríkin, 1975. 
 
Mynd 2. Catherine Deneuve í Purple Magazine, Juergen Teller 
 
Mynd 3. Diane Keaton ca 1977 sótti 16. mai á https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/736x/35/27/43/352743608caaa349bf68c6846fff7e85.jpg  
 

Mynd 4. Melancholic Thought, Hayes, Francesco 1842 sótti 16. Maí 2016 á 
http://www.art-prints-on-demand.com/kunst/francesco_hayez/akg2-m145-
a2-1842-2_v1.jpg 

 
Mynd 5. Smokkahálsmen, Kalman, Tibor, Mariam Tibor, (un)Fashion, Harry N. 

Abrams, 2005. 
  
Mynd 6. af sýningu Maison Martin Margiela árið 2006, sótti 16. mai 2016 á 

http://emelabla.tumblr.com/image/46289699993 
 
Mynd 7. laufblaðahattur, Kalman, Tibor, Mariam Tibor, (un)Fashion, Harry N. 

Abrams, 2005. 
  
Mynd 8. Skissa í Photoshop, Steinunn Eyja Halldórsdóttir 2016. 
 
Mynd 9. Skissa í Photoshop, Steinunn Eyja Halldórsdóttir 2016. 
 
Mynd 10.  Skissa í Photoshop, Steinunn Eyja Halldórsdóttir 2016. 
 
Mynd 11. Hluti af lokaskissum, Steinunn Eyja Halldórsdóttir 2016. 
 



Mynd 12. Fyrstu drög að rósinni, Steinunn Eyja Halldórsdóttir 2016. 
 
Mynd 13. Sníðagerð, Steinunn Eyja Halldórsdóttir 2016. 
 
Mynd 14. Fuck Minimalism bróderað, Steinunn Eyja Halldórsdóttir 2016. 
 
Mynd 15. Litapalletta sótt úr fleemarkets, Sólveig Gautadóttir, sótti 16. Mai 2016 

http://www.solveigsamon.com/#/flea-market/  . 
 
Mynd 16. Pottalitun á tjulli, Steinunn Eyja Halldórsdóttir, 2016. 
 
Mynd 17. Pottalitun á hörblöndu, Steinunn Eyja Halldórsdóttir, 2016. 
 
Mynd 19. Ull verður Gull, Steinunn Eyja Halldórsdóttir, 2016. 
 
Mynd 20. Skönnuð útgáfa af prufu, Steinunn Eyja Halldórsdóttir, 2016. 
 
Mynd 21. Nærmynd af rósinni, Steinunn Eyja Halldórsdóttir, 2016. 
 
Mynd 22. Hálfur jakki, Aníta Eldjárn, 2016. 
 
Mynd 23. Tjullkjóll, Aníta Eldjárn, 2016. 
 
Mynd 24. Rós í Nærmynd, Hari, Listáháskóli Íslands, 2016.  
 

Mynd, 25. Brúna Kápan, Kristín Pétursdóttir sótti 16. Maí 2016 
http://rfd.is/2016/04/25/fashion-students-graduation-show/#  

 
 
 
 
 


