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Inngangur 
 

Allt er í heiminum hverfult. Síðustu hundrað árin munu standa á spjöldum sögunnar sem jafn 

djúptækt byltingartímabil og endurreisnaröldin. Um miðja 19. öld er litið svo á að 

einstaklingurinn fái notið sín best innan ramma ákveðins heildarsvips í sátt og samvinnu við 

meðborgara sína. Menn taka verkefni sín miklu raunhæfari og tæknilegri tökum en áður hafði 

tíðkast og sérhæfðir og framkvæmdasinnaðir einstaklingar ákveða út frá notagildi hlutanna 

hvað er framleitt og hvað ekki. Andsvar við viðhorfi framkvæmdasinna verður þegar William 

Morris hóf tilraunir sínar til listrænar endurnýjunar nytjahluta og ákveður að vísa allri aðstoð 

véla til listsköpunar á bug. Hann lagði þess í stað áherslu á fagra og ósvikna muni í staðinn 

fyrir verksmiðjuruslið og stælingar1. Brody-Johansen2 telur þessar hræringar vera undirstöðu 

og bakgrunn að stíl okkar tíma. Einfaldleiki, rökrænt eðli stílsins, krafan um hreinleika og 

nákvæmni er spegill þeirrar vísindalegu gjörhygli sem er í broddi framfara.  Í hans augum eru 

hversdagslegurstu nytjahlutir jafnmikilvæg birting stíls og tíma sem listaverk snillinga.  

Saga hátískunnar á vesturlöndum er talin byrja á seinni hluta nítjándu aldar sem 

yfirstéttarfyrirbæri.3 Skráningar á sögu fatahönnunar og fataiðnaðar eru engar að ráði fyrr en 

á níunda áratug síðustu aldar. Þó gerðu menn sér grein fyrir því að sköpunarverk og lífsferill 

fatahönnuða hafi haft sterk áhrif á þróun menningarsögunnar ásamt því að vera stórveldi 

innan viðskiptaheimsins og mikil tekjulind. Til eru þeir sem telja að öflug starfsemi allra 

sviða fatahönnunar sýni háþróað samfélag og litið er á fjölbreyttan og ríkmannlegan fatnað 

sem kennimark um hámenningu fornra þjóða. 4 Fatahönnun er mjög víðtækt hugtak og 

stundum erfitt að skilgreina hönnun út frá ákveðnum stöðlum. Tískan endurnýjast sífellt en 

samt ekki því fortíðin birtist oft í nútímahönnun.5 Þær breytingar sem átt hafa sér stað í 

heimssögunni, það að einstaklingurinn fái notið sín best innan ákveðins heildarssvips og í sátt 

við meðborgarana sína hefur kúvenst. Túlkun og tjáning á eigin tilfinningu á listsköpun er 

                                                             
1 R. Broby Johansen: Heimslist og heimalist, Björn Th. Björnsson þýddi, Mál og menning, 1977. 

2 R. Broby Johansen: Heimslist og heimalist, Björn Th. Björnsson þýddi, Mál og menning, 1977. 

3 Ingibjörg B. Sveinsdóttir: „Fatahönnun og sjálfsmynd þjóðar“, Morgunblaðið, 17.janúar 2009. 

4 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna, fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005. 

5 Ingibjörg B. Sveinsdóttir: „Fatahönnun og sjálfsmynd þjóðar“, Morgunblaðið, 17.janúar 2009. 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undirstaða þess farvegs sem list nýtur í dag. Áhrifa fatahönnuða gætir víðar en bara í 

fjölbreyttum og ríkmannalegum fatnaði. Þrátt fyrir endurnýjun tískustrauma má oft sjá 

gamlan stíl og hönnun endurnýjast í nútímahönnun.  

Í þessari BA ritgerð fjalla ég um um þá hönnuði sem ég tel að þori að fara yfir ákveðin 

öryggismörk í túlkun á sinni hönnun. Ég valdi að skoða þetta efni vegna þess að í mínu námi 

í fatahönnun hef ég verið gagnrýnd fyrir að þora ekki að fara út fyrir rammann. Að ég eigi að 

trúa meira á eigin getu og stíga skrefið til fulls, láta hugann reika og hanna útfrá eigin 

sannfæringu en reyna jafnframt að reyna að vaxa sem hönnuður. Ég byrja á að skrifa stuttlega 

um fræðilegan bakgrunn fatahönnunar og skilning okkar á listsköpun svo sem merkingu 

fegurðar og markaðsetningar hennar. Ég kem inná ímyndasköpun í tísku og hvað hefur til 

dæmis áhrif á hana. Í meginkafla undir kaflaheitinu Að þora að vera öðrvísi reyni ég að draga 

fram aðaleinkenni tveggja stærstu frumkvöðla innan tískuheimsins í fatahönnun6 og áhrif 

þeirra á klæðnað og tísku síðastliðin sextíu ár. Að lokum er kafli um hollensku hönnuðina 

Viktor & Rolf og breska hönnuðinn Alexander McQueen. Hönnun þeirra er af mörgum talin 

fara lengra yfir þau öryggismörk, sem fyrri kynslóðir hönnuða s.l. 30- 60 ár, þorðu að fara 

yfir.7 Í texta ritgerðarinnar hef ég valið að setja myndir inn á milli sem ég tel táknrænar fyrir 

þá hönnun sem um ræðir hverju sinni til þess að undirstrika það sem fram kemur í textanum. 

Að lokum er kafli um samantekt á efni ritgerðarinnar, lokaorð og heimildarskrá. 

                                                             
6 Ingibjörg B. Sveinsdóttir: „Fatahönnun og sjálfsmynd þjóðar“, Morgunblaðið, 17.janúar 2009. 

7 Brand, Jan, Teunissen, José, og Van Der Zwaag Anne: The power of  fashion. About design and meaning, ArtEZ Press, 2006. 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Fræðilegur bakgrunnur 
 

Módernismi og póstmódernismi 
Við lifum á tíma póstmódernisma, hugtakið nær jafnt til tíðaranda sem lista og fræða. Margir 

telja að póstmódernismi sé ekki hugmyndastefna heldur ástand sem við búum við eftir að 

vísindahyggja og framfaratrú módernismans beið skipsbrot.8 Eitt af því sem einkennir 

póstmódernisma er sú hugmyndafræði að ekkert sé algilt og allt sé afstætt. Módernisminn á 

rætur að rekja til upplýsingarstefnu átjándu aldar sem byggði á skynsemi mannsins og að 

hægt væri að finna skynsamlega lausn á öllum málum fyrir alla í öllum aðstæðum.9 Í list er 

módernisminn rakinn til byrjun tuttugustu aldarinnar. Ný heimsmynd þess tíma þar sem 

einstaklingsfrelsi, jafnrétti og hugmyndir um að maðurinn ætti að ráða lífi sínu og aðstæðum 

sjálfur kemur fram á sjónarsviðið ásamt því að vera laus við boð og bönn fyrri tíma. 

Listamenn höfnuðu hefðbundnu myndmáli fyrri alda en sköpuðu þess í stað nýtt myndmál 

sem tengdist nýrri menningu. Listaverkið var sett í öndvegi, það átti að skýra sig sjálft án 

tilvitnunar í heimssögu og bókmenntir.10  

Póstmódernismi einkennist af því að öll mörk, mörk milli listgreina hámenningar og 

lágmenningar, megineinkenni þjóða og mörk milli lista og vísinda hafa færst til. Listin er 

margbreytileg, menningarkimar margvíslegir og smekkur fólks misjafn. Magnús Pálsson11 

listamaður tekur undir þetta og telur að gömlu tjáningaformin eigi ekki lengur við því að 

þjóðfélagið hafi breyst. Ný tjáningarform séu ríkjandi sem oft séu sterk og frumstæð. Það 

þýði ekki að ómögulegt sé að ákvarða listræn gæði og gildi en fjölbreyttnin gerir umræðuna 

flókna.  

Listsköpun 
Hugtakið listsköpun12 vísar til fjölbreytts sviðs mannlegra athafna og afurða sem skara breytt 

svið ólíkra listgreina. Í sögulegu samhengi vísar hugtakið til sérhæfðrar þekkingar eða 

                                                             
8 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Póstmódernismi sem heimspekilegt hugtak“, Tímarit Máls og menningar, 59 tbl, 3árg, Mál og menning, 1998.  

9 Sigríður Þorgeirsdóttir, „Póstmódernismi sem heimspekilegt hugtak“, Tímarit Máls og menningar, 59tbl, 3árg, Mál og menning, 1998. 

10 Danto, Arthur: After the end of art, Princton University Press, 1997. 

11 Magnús Pálsson: Erindi flutt á ráðstefnu um listfræðslu í Henine- Onstad safninu í Osló, List og kennsluList, Teningur, 1987. 
12 Rannsóknir við Listaháskóla Íslands, Skýrsla vinnuhóps 25.04.2008. 
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kunnáttu í handverki en merkingin þróaðist síðan áfam samfara hugmyndinni um hinar fögru 

eða hinar æðri listir. Þar öðlaðist listsköpun sess á meðal trúar og vísinda sem æðsta stig 

mannsandans og mótast af hugviti og þekkingu mannsins. Listsköpun örvar meðvitund 

mannsins þar sem hún höfðar til tilfinninga hans, fegurðarskyns, rökvísi og siðferðiskenndar. 

Henni er þar af leiðandi ekkert óviðkomandi við að efla þekkingu einstaklingsins og skilning 

hans á sjálfum sér og tilveru.13  

Hvötin og tilfinningin til þess að klæða sig og skreyta, hefur ætíð verið mikilvægur þáttur í 

lífi manneskjunnar. Þar sameinast þörfin fyrir að skýla sér, vernda sig gegn hita, kulda og 

regni eða sýna ríkidæmi sitt, hugrekki eða visku. Fatnaður varð því eins konar 

sameiningartákn og auðkenni, fötin áttu að endurspegla samfélagið. Þau gátu sýnt hvaða 

stéttarstöðu fólkið hafði eða láta í ljós skoðanir og gildismat þeirra.14 Karl Aspelund15 segir í 

nýlegri grein í Morgunblaðinu að oft geti hann áttað sig á í mannþröng á flugvöllum hvaðan 

ferðalangar eru að koma út frá fötunum sem þeir klæðast. 

Tíska og hönnun er öflugt verkfæri sem auðvelt er að misnota. Ég tel að mikilvægt sé fyrir 

hönnuði að átta sig á siðferðislegum skyldum sínum gagnvart samfélaginu. Áhrif þeirra eru 

mikil og þeirra gætir á mörgum sviðum samfélagsins. Roland Barthes16 talar um fórnarlömb 

og þræla tískunnar eins og um sé að ræða rándýr eða óbilgjarna kúgara. Hann telur að flestir 

kannist sennilega við að hafa skoðun á ríkjandi tísku en skilji hvorki upp né niður í 

gagnvirkni hennar sem virðist óbrigðul. Hann telur að við nánari athugun komi í ljós að kerfi 

tískunnar virðast forðast að senda frá sér skýr skilaboð, það virðist forðast rökrænt samhengi 

og augljósar skírskotanir til veruleikans. Tískan virðist vera lokaður heimur tákna sem vísa 

hvert á annað í endalausum leik að merkingu, en það er einmitt merking sem selur tísku, segir 

Barthes.17 

Fegurð í listsköpun byggir stundum á því að fegurðin búi í ,,augum sjáandans”. Þannig að 

erfitt er að skilgreina fegurð á auðveldan hátt þar sem mismunandi er hvað fólki finnst vera 

                                                             
13 Rannsóknir við Listaháskóla Íslands, Skýrsla vinnuhóps 25.04.2008. 

14 Ásdís Jóelsdóttir, Tíska aldanna, fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005. 

15 Ingibjörg B. Sveinsdóttir: „Fatahönnun og sjálfsmynd þjóðar“, Morgunblaðið, 17.janúar 2009. 

16 Barthes, Roland: The Fashion System, Hill and Wang, 1984. 
17 Barthes, Roland: The Fashion System, Hill and Wang, 1984. 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fallegt og hvað ekki, enda um víðtækt svið mannlegra athafna að ræða. Fegurð er mjög 

umdeilt hugtak. Skilgreining fegurðarinnar hefur líka breyst í aldanna rás. Ef til dæmis er 

horft á málverk sem voru gerð á barrokktímanum og fyrirsætur þess tíma bornar saman við 

fyrirsætur okkar tíma þá sést mikill munur á líkamlegu holdarfari. Konurnar sem vinsælast 

var að mála þá voru flestar búttaðar og nútímamenn myndu líklega segja án umhugsunar að 

þær væru hreint út sagt feitar og ljótar. Fólk í ýmsum löndum fer eftir mismunandi 

mælikvörðum á fegurð. Sem dæmi má taka að áður fyrr þótti það þokkafullt að vera með 

mjaðmir og rass í Afríku en nú telja afrískar konur að það sé verið að þrengja upp á þær 

„horuðu hvítu rasslausu ímyndinni”.18  

Það að listsköpun sé engu óviðkomandi og eigi að efla þekkingu og skilning mannsins á 

sjálfum sér, þá er áhrifamáttur fjölmiðla ótvíræður. Vart opnar maður dagblað eða kveikir á 

sjónvarpi án þess að verða fyrir ,,fegurðaráreiti” ef svo má að orði komast. Endalausar 

umræður um hvernig hin og þessi kvikmyndastjarnan, tónlistargoð eða fyrirmenn og -konur í 

þjóðfélaginu eigi að líta út, fylla slúður-, tísku- og dagblöð. Á annan veg eiga þau að vera 

ímynd fegurðar, ríkidæmis og heilbrigðis en á hinn veginn er það gagnrýnt ef þau hafi fitnað 

eða grennst, hverju þau klæðast og hver hafi látið fylla uppí, teygt eða togað hina ýmsu 

líkamshluta til þess að virðast yngri og fallegri.19 Markaðsetning fegurðar er mjög mikil í dag 

og skilaboðin skýr að ef þú ert ekki ,,falleg“ þá passarðu ekki lengur inní samfélagið sem þú 

býrð í.  

 

Ímyndasköpun í tísku 
Heimur tískunnar snýst um að skapa ímyndir. Kynjaímyndir sem finnast í samfélaginu á 

hverjum tíma eru oft margar og misvísandi. Ímyndir um kyn og hlutverk þeirra vísa til 

ríkjandi hugmynda í samfélaginu um hvað það þýðir að vera karl eða kona.20 Það hvernig 

karlar og konur eiga að hegða sér, hvað þau eiga og mega taka sér fyrir hendur og hvernig 

kynin eiga að líta út. Þær gera hvort tveggja í senn, móta sýn okkar á samfélagið og sýn þess 

á okkur. Af þeim hugmyndum sem eru ríkjandi í dag kannast flestir við ofurkonuna. Hún er í 

                                                             
18 Arnold, Rebecca: Fashion, Desire and Anxiety: Image and morality in the 20th century. Ruthers University Press, 2001. 

19 Quick, Harriet: „Style and Sensuality“, Vouge, The Condé Nast Internationals ltd. Febrúar 2009. 

20 Þorgerður Þorvaldsdóttir: „Hvað er kynímynd?“, Vísindavefurinn 2.8.2002. 
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dragt, falleg og kynþokkafull og hefur náð langt í atvinnu- og viðskipalífinu, ásamt því að 

reka heimili og fjölskyldu af myndarbrag og lifa fullkomnu kynlífi. Fyrir sextíu árum var litið 

svo á að buxur táknuðu yfirvald karlmanna og þær konur sem klæddust þeim voru taldar 

ókvenlegar og frekar (e. over-assertive).21 Önnur kvenímynd sem ákaft er haldið á lofti er 

ímynd kyntáknsins, hin tælandi kona, drósin. Loks heldur ímynd hinnar elskandi og 

umhyggjusömu móður alltaf velli sem klassísk kvenímynd. Af ríkjandi karlímyndum má 

nefna ímynd veiðimannsins, ofurtöffarans, jakkafataklædda karlsins sem er handhafi 

fjármuna og valds og loks er ný ímynd sem stöðugt verður vinsælli, en það er ímynd hins 

ábyrga föður og fjölskyldumanns.22 

Tíska er bæði hreyfanleg og breytileg spegilmynd þess hvernig við erum og þeim tíma sem 

við lifum á. Til þess að greina og skilja hönnun er mikilvægt að skoða frumlegar og djarfar 

ímyndir, ójarðbundnar eða yfirnáttúrulegar, þaulhugsaða fyndni og tengingu ólíkra 

hugmynda.23 Christopher Breward 24 segir í bók sinni The Culture og fashion að hjarta 

hefðbundinnar hönnunar liggi í nauðsyn þess að skapa ímynd einstaklinga, bæði hins 

hefðbundna og hins sérstæða. Tískan getur skapað annað hvort persónu eða ímynd hennar til 

þess að upphefja sig eða til þess að túlka sjálfseyðingarhvöt sína.25  

Hlutverk kynjanna tekur mið af þeirri minningu sem við ölumst upp í segir Sigtryggur 

Jónsson26, hann telur að þrátt fyrir ákveðnar breytingar á hlutverkum kynjanna undanfarin ár 

og áratugi, hafi þrátt fyrir það engin meginbreyting átt sér stað í hugum okkar um hlutverk 

kynjanna. Ef til vill sé sjaldgæfara að klæða stelpur í bleikt og stráka í blátt og í skólum sé 

farið að kenna báðum kynjum smíðar og hannyrðir. En Sigtryggur vill meina að við höfum 

samt lítið breytt okkar viðhorf til kynbundinnar framkomu gagnvart stelpum annars vegar og 

strákum hins vegar27. 

                                                             
21 Arnold, Rebecca: Fashion, Desire and Anxiety: Image and morality in the 20th century. Ruthers University Press, 2001. 

22  Þorgerður Þorvaldsdóttir: „Hvað er kynímynd?“. Vísindavefurinn 2.8.2002. 

23 Ásdís Jóelsdóttir: Tíska aldanna, fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005. 

24 Breward, Christopher: The Culture of fashion, Manchester University Press, 1995. 

25 Arnold, Rebecca: Fashion, Desire and Anxiety: Image and morality in the 20th century. Ruthers University Press, 2001. 

26 Sigtryggur Jónsson: „Kynmótun“ Sálfræðibókin. ritsj. Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, Mál og Menning, 1993. 

27 Sigtryggur Jónsson: „Kynmótun“ Sálfræðibókin. ritsj. Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, Mál og Menning, 1993. 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Áskapað eðli tískunnar er að vera mótsagnarkennt, hún varpar sýn á framtíðina í formi 

loforðs eða einhvers sem vofir yfir okkur og ljóstrar upp um innstu þrár okkar og óskhyggju, 

ímyndir um kyn og hlutverk þeirra.28 Í lok tuttugustu aldar urðu mikil straumhvörf í 

tískuheiminum.29 Samspil mótsagna innan tískuheimsins sýndi sig annars vegar í 

nautnafullum löngunum í tjáningum á eigin ágæti og sjálfsköpun, og hins vegar á hlutleysi, 

ógnun og kvíða. Þetta samspil sýndi ákveðna öfga innan tískuheimsins og minnti þar með á 

sig á eftirminnanlegan hátt. Tískusýningar breyttust frá því að vera hönnunarsýningar yfir í 

það að vera sýningar með ívafi leiksýninga, sem oft voru óskyldar hönnuninni sem til sýnis 

var. Fatnaðurinn og sýningarfólkið fékk einnig nýtt hlutverk sem ,,leikarar“ og oft á tíðum 

flutningsmenn ákveðinna skilaboða hönnuðinna um þeirra, langanir og skoðanir. Í samræmi 

við póstmódernískan tíðaranda sem er ríkjandi innan listaheimsins er listsköpun, túlkun og 

ímynd einstaklinga, bæði hins hefðbundna og hins sérstæða aðalatriðið.30  (mynd 1)  

 (mynd 1) 

Fatahönnuðir  
 

Frumkvöðlar 
Orðið stíll þýðir upphaflega ritfang, því má kalla stíl rithönd tímabils. Í stíl felast mörg 

stílbrigði, tímabilið milli 1840 til 1920 var kallað tímabil stíleftirlíkinga.31 Fyrsti 

tískuhönnuðurinn Charles Worth, eins og við þekkjum þá í dag, tilheyrir hönnuðum þessa 

tímabils. Þekktastur er Worth fyrir hönnun sína á brúðarkjól greifynjunnar Eugénie sem var 

                                                             
28 Breward, Christopher: The Culture of fashion, Manchester University Press, 1995. 

29 Arnold, Rebecca: Fashion, Desire and Anxiety: Image and morality in the 20th century. Ruthers University Press, 2001. 

30 Arnold, Rebecca: Fashion, Desire and Anxiety: Image and morality in the 20th century. Ruthers University Press, 2001. 

31 R. Broby-Johansen:  Heimslist-Heimalist, Björn Th. Björnsson þýddi,  Mál og menning 1977. 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brúður Napóleons Bonaparte. Stíll Worth fólst í hönnun á efnismiklum kjólum.32 Stærstu 

hönnuðir tuttugustu aldarinnar eins og t.d. Chanel og Yves Saint Laurent33 settu óneitanlega 

mark sitt á klæðnað kvenna, hvor með sínu lagi þó. Segja má að þau hafi fært fatahönnun til 

einfaldari stíls og þægilegri. Þessir hönnuðir hafa ráðið mestu í því sem hægt er að kalla 

klassíska hönnun s.l. 60 ára. Þeir hafa hannað fatnað og annað sem segja má að sé innan  

ákveðinna öryggismarka í dag en ollu ákveðinni byltingu á sínum tíma.34  

Coco Chanel er talin hafa umbreytt hátískunni með því að skipta út hefðbundnum klæðnaði 

kvenna sem byggðist á reyrðum og þröngum fatnaði, mótuðum af t.d. korselettum og síðum 

og efnismiklum kjólum. Hún hannaði þess í stað þæginlegan og hversdagslegan en umfram 

allt fágaðan fatnað. Þekktust er Chanel fyrir litla svarta kjólinn sinn (mynd 2) ásamt hinu þekktu 

Chanel drögtum sem konur sóttust eftir að klæðast hvar sem er í heiminum (mynd 3). Chanel 

íkonið var þekkt fyrir glæsileika og segja má að einungis þeir sem voru ríkir höfðu efni á að 

klæðast Chanel hönnun.35  Haft er eftir að Chanel að ´´Luxury must be comfortable, otherwise it 

is not luxury“ 36 

(mynd 2)  (mynd 3) 

Yves Saint Laurent varð þekktastur fyrir hönnun sína á ´´Les smoking“ þar kvengerði hann 

hefðbundinn karlmannlegan fatnað eins og til dæmis jakkaföt og smókinga (mynd 4), 

                                                             
32 R. Broby-Johansen:  Heimslist-Heimalist, Björn Th. Björnsson þýddi,  Mál og menning 1977. 

33 Ingibjörg B. Sveinsdóttir: „Fatahönnun og sjálfsmynd þjóðar“, Morgunblaðið, 17.janúar 2009. 

34 Ásdís Jóelsdóttir: Tíska aldanna, fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005. 

35 Veraldarvefurinn Chanel World, History of tradition. 

36 About.com: Women’s history, Coco Chanel Quotes. 
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flugmannsbúninga og safarí jakka (mynd 5) fyrir konur. Með þessu er talið að Yves Saint 

Laurent hafi sett ný og áður óþekkt viðmið innan tískukheimsins.37 

  (mynd 4)   
(mynd 5) 

Það er ljóst að þessir hönnuðir hafa haft stefnumótandi en jafnframt mikil áhrif á hönnun s.l. 

sextíu ára. Tíðarandinn og ástand samfélagsins38 gerði þessum hönnuðum kleift að tjá sig án 

þess að vera bundna ákveðnum mörkum menningar og listar. Þeir fóru aðrar leiðir en þekkst 

höfðu fram að þessu og túlkuðu kynímyndir á óhefðbundinn hátt í sinni hönnun en mátu hið 

fallega, mjúka, kvenlega enn mikils.  

Ég geri mér ekki grein fyrir því hvort tilgangur þessara hönnuða var að draga fram breytta 

stöðu kvenna á þessum árum eða reyna að koma sér áfram á framabraut hönnunar. Í grein 

Katrínar Önnu Guðmundsdóttur Hvernig samfélag viljum við?39 segir hún að konur komist 

ekki til valda í þjóðfélagi sem metur helst útlit, kynþokka og þægð. Tíska er óneytanlega 

hreyfanleg og breytileg spegilmynd þess hvernig við erum og þeim tíma sem við lifum á. 

Tískan snýst einnig um að skapa ímyndir. 40 Því má segja að máttur hönnuða getur verið 

ótvíræður og haft mikil áhrif á birtingamyndir kynjanna í samfélaginu sem við lifum í. Fyrir 

                                                             
37 Veraldarvefurinn: Biography Yves Saint Laurent. 

38  Sigríður Þorgeirsdóttir, „Póstmódernismi sem heimspekilegt hugtak“, Tímarit Máls og menningar, 59 tbl, 3árg, Mál og menning, 1998.  

 

39 Katrín Anna Guðmundsdóttir: „Hvernig samfélag viljum við?“, Vera, Verurnar ehf. 1, 24, 2005. 

40 Ásdís Jóelsdóttir: Tíska aldanna, fatnaður og textíll, byggingar, húsgögn og myndlist, Mál og menning, 2005. 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mér eru föt ekki táknmyndir valds, kynþokka, ríkidæmis né þægðar heldur lít ég á hönnun út 

frá kunnáttu í ákveðnu handverki listsköpunar. Ég geri mér þó vel grein fyrir mætti tákna og 

efast ekki um að fötin skapa manninn en maðurinn skapar líka fötin.  

Til eru þeir hönnuðir sem ekki láta viðmið fegurðar, tískustrauma, stefnur eða kynjaímyndir 

hafa of mikil áhrif á sig en velja þess í stað að fara eigin leiðir í tískunni og skapa sér þar með 

ákveðna sérstöðu innan tískuheimsins. Af sumum kallaðir sérvitrungar 41 (e. eccentric), þessir 

hönnuðir fara sínar eigin leiðir, brjóta flestar hefðbundnar reglur innan tískuheimsins en 

treysta þess í stað á eigið ágæti og sjálfsköpun. Sem oft hefur þau áhrif að ákveðnir öfgar og 

ögrun koma fram á sjónarsviðið. Þeir sýna mótsagnir hins fallega, saklausa og hreina yfir í 

sársauka, hefnd og ófullkomleika sem hafa haft mikil áhrif á tuttugustu og fyrstu öldina. 42 

Næsti kafli fjallar um sérvitrunga tuttugustu og fyrstu aldarinnar en þeir eiga það allir 

sammerkt að hafa farið út fyrir öryggismörk fatahönnunar, listsýninga og óljósra skilaboða til 

samfélagsins. 

 

Hollenska tvíeykið 
Viktor Horsting og Rolf Snoeren43 eru báðir fæddir í Hollandi, Viktor í maí en Rolf í 

desember árið 1969. Þeir kynntust þegar þeir stunduðu námi í fatahönnun við Arnhem 

Academy of Arts listaháskólann í Hollandi. Að loknu námi ákváðu þeir að sameina krafta 

sína og fluttu til Parísar. Í París unnu þeir mikilsmetin tískuverðlaun í Hyéres árið 1993 sem 

komu þeim á spjöld alþjóðlega tískuheimsins. Smá saman óx hróður þeirra í listaheiminum 

með nýjum tilraunum til þess að koma verkum sínum á framfæri og óvenjulegri 

óhefðbundinni hönnun. Þeir voru uppgötvaðir á einni sýningunni sinni af japönskum fjárfesti 

og eru í dag einir af tíu mikilsmetnu hönnuðum í heiminum.  

Oft er talað um hið hollenska tvíeyki44 þegar talað er um þá Viktor og Rolf. Þeim er lýst 

þannig að þeir séu eins og óaðskiljanlegir tvíburar, þeir klæðast eins, klára setningar hjá hvor 

                                                             
41 Arnold, Rebecca: Fashion, Desire and Anxiety: Image and morality in the 20th century. Ruthers University Press, 2001. 

42 Evans, Caroline: Fashion at the edge:Spectacle, modernity and dethliness. New haven and London, 2003. 

43 Viktor&Rolf: A virtual library that describes the creators‘ world.  

44 Viktor&Rolf:  A virtual library that describes the creators‘ world.  sótt 17.desember 2008. 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öðrum þegar þeir eru í viðtölum og spranga saman niður tískupallana í lok tískusýninga. Þeir 

hanna undir merkinu Viktor&Rolf sem er samsetning á nöfnunum þeirra beggja. Þeim hefur 

verið líkt við örn með tvö höfuð, annað með skerandi ímyndunarafl og hitt höfuðið með 

brennandi sköpunargleði og -mátt sem umturnar öllum reglum um klassíska fegurð og lúxus. 

Enda segjast þeir vilja halda uppá lífið eins og það væri draumur hvers manns. Skilaboðin 

vilja þeir að nái til fólksins sem laðast að þessum draumaheimi þeirra.  Þeir segjast trúa á 

íburð, töfra, von og  fegurð.45 

Síðan Viktor&Rolf hófu að hanna fatnað hefur þeim tekist að gera mörkin milli tísku og listar 

óskýrari.46 Tískusýningar þeirra leggja áherslu á hugmyndafræðina á bak við hönnunina, 

listina að skemmta og gera sýningarnar hnittnar.  Eins og allir góðir listamenn geta þeir líka 

reitt fólk til reiði eða vakið ánægju. Lýsandi dæmi um þetta er nálgun þeirra á sýningum 

þegar svo virðist sem allt sé út um allt án skipulags, þessi nálgun þeirra lýsir sér einnig í 

fötunum því kjólarnir  snúa öfugt miðað við hugmyndir okkar um hvernig kjólar eigi að snúa 

(mynd 6) og tónlistin er spiluð aftur á bak í staðinn fyrir áfram. Annað dæmi um ögrandi sýningu 

er þegar fötin og fyrirsæturnar voru allar svartklæddar og svartmálaðar (mynd 7). 

(Mynd 6)   (Mynd 7) 

Í upphafi hönnunarferils þeirra voru þeir þekktastir fyrir að heilla sýningargesti upp úr 

skónum en seldu aldrei ,,einn einasta saum!”. Síðan þá hafa þeir félagar teygt sig inn á 

                                                             
45 Menkes, Suzy: Viktor & Rolf: concept to concrete. International Herald Tribune 8.10.2003. 

46Style.com: Viktor & Rolf Fashion Shows,  Design Directory. sótt 5.janúar 2009. 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neytendamarkaðinn með framleiðslu á söluvænum fatnaði eða “ready to wear” ásamt því að 

hanna fatalínu fyrir H&M47 (mynd 8 og  9).  

        (mynd 8)    (mynd 9) 

Að auki opnuðu þeir Viktor&Rolf verslun í Mílanó á Via Sant´Andrea, sérstaða hennar er 

hönnunin á versluninni sjálfri ekki síður en á fatnaðinum. Þegar þú gengur þar inn snýr allt á 

hvolfi eða öfugt miðað við hefðbundna hönnun á húsnæði. Til frekari skýringar mætti nefna 

að heiljarstór ljósakróna kemur upp úr gólfinu á útstillingarglugganum og sófar og borð 

hanga í loftinu en snúa að þér eins og þú getir sest í þá. (mynd 10 og 11) 

       (mynd 10)         (mynd 
11) 

Þeir félagar stefna á að opna miklu fleiri verslanir í náinni framtíð en lofa aðdáendum sínum 

að með því ætli þeir ekki að gefa surrealismann48 sem þeir eru orðnir svo þekktir fyrir upp á 

                                                             
47 Style.com: Viktor & Rolf Fashion Shows, Design Directory. 

48 Style.com: Viktor & Rolf Fashion Shows, Design Directory. 
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bátinn. Í Barbican Art Gallery í London var yfirlitssýning á 15 ára ferli þeirra sem hönnuða 

ekki alls fyrir löngu. Viktor&Rolf hlutu margar viðurkenningar49 fyrir fatahönnunina sína 

ásamt mörgum alþjóðalegum verðlaunum fyrir ilmvatn sem þeir komu með á markað árið 

2004. Hönnun umbúða utan um ilmvatnið vakti verðskuldaða athygli, nafnið eitt og sér 

Blómabomban (e. Flowerbomb), sýnir samspil mótsagna þar sem umbúðirnar eru bleikar og 

sýna ákveðna mýkt og kvenleika en ilmvatnsflaskan sjálf er í laginu eins og handsprengja, 

tákn karlmennsku og óeirða (mynd 12). Viktor&Rolf eru þekktir fyrir frumleika sinn, mótsagnir 

og frjálsa sköpun í tískuheiminum.50 ´ 

Svo virðist sem Viktor&Rolf túlki kynímyndir á frjálsari hátt en margir aðrir að mínu mati. 

Ég lít svo á að skilaboð þeirra séu frekar á listrænu formi en ekki með áherslum á kynímyndir 

og stöðu kynjanna. Að mörgu leyti finnst mér þeir ,,kynlausir“ sem lýsir sér best í 

Blómabombunni, vökvinn er bleikur sem oft er notað sem tákn kvenleika, handsprengjuform 

umbúðanna sem tákn hernaðar og yfirráða oft notað sem tákn hins karlmannlega heims.   

 (mynd 12) 

Alexander McQueen 
Alexander McQueen fæddist í London árið 1969. Sextán ára hóf hann þjálfun sem lærlingur 

hjá hinu virta klæðskerafyrirtæki Saville Row Tailors og Shepard. Að lokinni þeirri þjálfun 

fór hann að vinna sem búningahönnuður, í þeirri hönnun þróaði hann með sér ákveðna tækni 

í klæðskurði sem seinna varð hans aðaleinkenni í sníðagerð og hönnun. Tvítugur var hann 

ráðinn sem aðstoðarhönnuður hjá Romeo Gigli í Milanó. Þrátt fyrir þennan heiður fannst 

Alexander eins og það vantaði eitthvað, hann þráði að komast aftur til heimabæjar síns og hóf 

                                                             
49Viktor &Rolf:  A virtual library that describes the creators‘ world. 

50 Brand, Jan, Teunissen, José, og Van Der Zwaag Anne: The power of fashion. About design and meaning, ArtEZ Press, 2006. 
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nám í fatahönnun við Central Saint Martins listaháskólanum. Til marks um árangur hans í 

fatahönnun keypti tískudrósin Isabella Blow alla útskriftarlínu McQueen þegar hann lauk 

námi sínu. Það vakti verðskuldaða athygli og jók hróður þessa unga hönnuðar til muna.51 

Stíl hans er oftast lýst sem hneykslanlegum (e.shocking) vegna þess hversu djarfar 

hugmyndir hans eru. Einnig vegna þess hvernig hann notar stríð, trúarbrögð og kynlíf í 

verkum sínum sem þema ásamt þeim efnum sem hann notar í flíkur sínar eins og vínyl 

(e.vinyl) og gervileður (e.PVC). Þekktastur er McQueen fyrir þau þemu sem hann velur fyrir 

fatalínur sínar hverju sinni. Oftast eru þau innblásin úr fortíðinni með tengingu í 

Viktoríutímann sem er uppáhaldstímabil hans í hönnun.52 Sjálfur segir McQueen að hann vilji 

fá viðbrögð frá áhorfendum sínum hvort sem það lýsir sér í hamingju, sorg eða viðbjóði. 

Hann segir jafnframt að hann sé ekki tilbúinn til þess að bjóða sýningargestum upp á kokteila 

hann vilji frekar sjá þá fara af sýningum sínum ælandi.53  

Hann tekur það sem öðrum finnst óþægilegt að tala um og setur það fram á sinn eigin hátt. 

Sem dæmi mætti nefna stúlku sem missti báðar fætur fyrir neðan hné þegar hún var eins árs, 

McQueen notaði þessa stelpu á einni sýningunni sinni og lét hanna gervifætur sem voru 

útskornar og lakkaðar, fötin sem hún klæddist voru í stíl við fæturnar, með þessu vildi hann 

túlka fegurð hennar en jafnframt ófullkomnleika.54 (mynd 13) 

(mynd 13) 

                                                             
51 Alexander McQueen: About Alexander McQueen. 

52 Brand, Jan, Teunissen, José, og Van Der Zwaag Anne: The power of  fashion. About design and meaning, ArtEZ Press, 2006. 

53 Bruzzi, Stella og Gibson, Pamela C.:Fashion cultures, theories explorations and analysis, Routledge, 2000. 

54 Bruzzi, Stella og Gibson, Pamela C.:Fashion cultures, theories explorations and analysis, Routledge, 2000. 
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Vetrarlína hans The Dante collection sem haldin var 1996 ber skýran vott um þessi áhrif. 

Tískusýningum hans er lýst sem ólýsanlega fjarstæðukenndum sýningum þar sem hann býr til 

sinn eigin heim í kringum fötin sín. Í vetrarlínu hans 1999 nægði honum ekki að sýna fötin 

eingöngu, til þess að undirstrika þema fatalínunnar sviðsetti hann bíómyndina  „The Shining“ 

eftir Stanley Kubrik. Kuldalegt landslag umkringdi fyrirsæturnar á sýningunni og snjóstormur 

blés meðan þær gengu niður ísilagðan sýningarpallinn. Það sem kom McQueen á 

frægðarpallinn umfram allt annað var það sem kallað hefur verið lostafull hleðsla (e.erotically 

charged) í útgáfu hans á lágskornum buxum. Op í buxunum að aftan mótar rassins þannig að 

hann sýnist vera kvenbarmur, á ensku kallað bumsters. 55
(mynd 14-16) 

(mynd 14)   (mynd 15)     

 (mynd 16) 

Árið 1993 hóf að hanna undir eigin merki þegar hann opnaði vinnustofu í London. Þremur 

árum síðar þegar hann sýndi fyrstu fatalínuna sína vann hann titilinn British Designer of the 

Year. Hróður hans fór ört vaxandi og sama árið var hann ráðinn sem yfirhönnuður hjá 

Givenchy. McQueen var ekki bara valinn vegna þess hversu nýjungagjarn hann var heldur 

einnig fyrir fullkomnunaráráttu á tæknilegum atriðum. Það samstarf reyndist ekki virka bilið 

milli hins gamla virta hús Givenchy féll ekki að hönnun hins nýjungagjarna og ögrandi stíl 

McQueen. Hann fékk styrk frá Gucci og hóf aftur að hanna og framleiða undir eigin nafni. 
                                                             
55 Brand, Jan, Teunissen, José, og Van Der Zwaag Anne: The power of  fashion. About design and meaning, ArtEZ Press, 2006. 
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McQueen opnaði verslanir í New York, Milanó, London og Los Angeles. Hönnun hans 

breyttist smá saman og varð ekki eins öfgakennd, hið leikræna og áherslan á sýningargildi 

minnkaði þess í stað var aðaláherslan á hönnunina sjálfa og notagildi hennar.56 

 

Samantekt 
Þrátt fyrir að saga fatahönnunar sé ekki gömul er ljóst að vert er að skoða gildi hennar innan 

lista.  Ekkert virðist óviðkomandi í listinni enda byggir fatahönnun líka á því að koma til 

móts við þarfir mannsins, tilfinngar og stöðu hans innan samfélagsins sem hann býr í. Þeir 

hönnuðir sem hafa náð hvað lengst á sínum ferli virðast bæði hafa haft að leiðarljósi listrænt 

gildi og notagildi fatnaðarins sem þeir hönnuðu. Þó má segja að ákveðnar hindranir hafi heft 

tjáningarfrelsi hönnuða fyrir tíma póstmódernismans. Póstmódernisminn gefur hönnuðum 

ákveðið frelsi þar sem ekkert er  algilt og allt er afstætt og gerir hönnuðum nútímans þar af 

leiðandi kleift að líta framhjá þeim mörkum sem áður voru til staðar milli lista og vísinda.  

Með nýjum tímum og breyttri þjóðfélagsskipan, auknu einstaklingfrelsi, jafnrétti og rétti 

mannsins til þess að ráða aðstæðum og lífi sínu kemur fram á sjónarsviðið hönnun sem 

minnkar bilið milli þess sem telst hefðbundinn klæðnaður kvenna og karla. Áskapað eðli 

tískunnar er að vera mótsagnarkennt. Þó er nauðsynlegt fyrir okkur að vera meðvituð um 

mikilvægi þeirra skilaboða sem felast í list og ábyrgð hönnunar. Til eru þeir hönnuðir sem 

ekki láta viðmið fegurðar, tískustrauma og stefnur eða kynjaímyndir hafa of mikil áhrif á sig 

en treysta þess í stað á eigið ágæti og sjálfssköpun.  

Þrátt fyrir sameiginleg einkenni þeirra hönnuða sem ég valdi að skrifa um eru þeir mjög 

ólíkir. Viktor&Rolf eru tvímælalaust miklir listamenn, þeir ná að túlka og koma á framfæri 

sinni hönnun á einstaklega skemmtilegan, fjölbreyttan og töfrandi hátt. Þeir láta 

sköpunargleði og skerandi ímyndunarafl móta hönnun sína. Þeir þora að tjá sig í sinni hönnun 

langt út fyrir hefðbundna fatahönnun. Þeir hafa náð að kapa sér ákveðinn sess meðal þeirra 

bestu og eftirminnanlegustu í tískugeiranum og þar með náð að skapa ákveðna ímynd hinna 

                                                             
56 Brand, Jan, Teunissen, José, og Van Der Zwaag Anne: The power of fashion: About design and meaning, ArtEZ Press, 2006. 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vinsælu, þekktu og eftirsóttu hönnuða 21. aldarinnar. Enda segja þeir að tíska sé ekki eitthvað 

sem fólk klæðist eingöngu, hún sé líka ímynd.57  

McQueen er oft talinn hneyksla og ögra áhorfendur með ófyrirsjáanlegum skilaboðum á 

tískusýningum sínum58. Hann kýs að taka þau atriði í heimsmyndinni sem vekja áhuga hans 

hverju sinni og útfæra þau á sínum tískusýningum. Þrátt fyrir að hann sé ögrandi og stundum 

grófur hefur hann hlotið viðurkenningar og styrki sem einn af bestu hönnuðum okkar tíma. 

Hann segir skilaboð sín ekki vera til þess að bjarga heiminum, heldur til þess að sýna fólki að 

fegurðin komi innan frá. Hann gagnrýnir einnig glanstímarit fyrir að birta eingöngu myndir af 

fallegu fólki. 59   

Þessir hönnuðir hafa báðir náð vinsældum með öfgakenndum og nýstárlegum sýningum á 

fatnaði sínum. Þrátt fyrir það hafa þeir þurft að fara út í meira hefðbunda framleiðslu og 

hönnun á fatnaði til þess að geta selt hönnunin sína. Þeir eru orðnir raunhæfari og tæknilegri 

út af notagildi hlutanna sem þeir hanna sem óneytanlega er á skjön við það sem þeir 

upphaflega byrjuðu með sem listamenn.  

 

                                                             
57 Bruzzi, Stella og Gibson, Pamela C.:Fashion cultures, theories explorations and analysis, Routledge, 2000.  

58 Myndband á Style.com, Alexander McQueen 

59 Bruzzi, Stella og Gibson, Pamela C.:Fashion cultures, theories explorations and analysis, Routledge, 2000. 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Lokaorð 
Þessi rannsóknarvinna sem legið hefur á baki þessari BA ritgerð hefur sent mig í nokkra 

hringi sem framtíðar fatahönnuður. Hún hefur fengið mig til þess að hugsa um það hvernig ég 

sem hönnuður kem til með að koma minni hönnun á framfæri og hvaða skilaboð ég vil senda 

með minni sköpun. Þó ég sé enn á byrjunarstigi á mínum ferli þá vona ég að mér eigi eftir að 

takast að fara út fyrir ákveðin öryggismörk sem ég hef sett mér í lífinu. Mér finnst 

Viktor&Rolf mjög heillandi hönnuðir og færir. McQueen hefur náð að vekja í mér ákveðinn 

neista sem ég vissi ekki áður að ég ætti til. Ég vissi heldur ekki að með list gæti ég tjáð eigið 

viðhorf, ég hafði ekki hugsað út fyrir rammann. Sú hönnun sem hefur höfðað mest til mín er 

klassísk hönnun með ívafi af einhverju óhefðbundnu sem fær mann til þess að horfa tvisvar 

og reyna að snerta sköpunina og finna orkuna sem streymir um mann þegar listaverkin 

birtast. Nú finn ég að ég er tilbúin til þess að fara lengra. Mig langar ekki að hanna til þess að 

höfða til fjöldans, mig langar að höfða til fegurðarskyns, tilfinninga, rökvísi og 

siðferðiskenndar þeirra sem sjá hönnunina mína. En eins og þeir stóru og bestu verð ég 

líklega að byrja eða enda eins og þeir og hanna föt á fjöldann til þess að eiga salt í grautinn. 

Nauðsynlegt er að vera minnug þess að ekkert er óviðkomandi í sköpun og það að þora að 

fara eigin leiðir og trúa á sjálfan sig eru einkenni sem vert er að láta sig dreyma um. 

Garðabær, 23.janúar 2009 

 

_______________________________ 

Kolbrún Amanda Hasan 
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