
Hönnunargreining	  
Listaháskóli	  Íslands	  -‐	  Hönnunar-‐	  og	  arkítektúrdeild	  

Vor	  2017	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greinargerð: 

INSTANT GRATIFICATION/ 

MORE IS MORE 

 

Umsjón: Anna Dröfn Ágústsdóttir 
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Það að eignast nýja flík var einu sinni merkilegur atburður. Það var 

sjaldgæft og jafnvel ákveðin athöfn að kaupa sér flík. Í dag erum við vön 

ofgnótt. Við fáum allt sem við viljum strax. Nóg er alls ekki nóg, við viljum 

meira en við þurfum. 

 Þessi endalausa þörf fyrir nýja hluti litar allan lífsstíl okkar og það 

hvernig við skynjum heiminn í kringum okkur. Við viljum stöðuga 

viðurkenningu á samfélagsmiðlum, stærri rassa, grófara klám og aðallega 

miklu meiri pening. Þessi stöðuga ofhleðsla getur gert alla hluti ómerkilega. 

 Hvað er það sem gefur hlutum gildi? 
 Þetta er spurningin sem ég leitaðist við að svara, eða að minnsta kosti 

velta fyrir mér við vinnslu línunnar minnar. Okkur er kennt snemma í lífinu 

hvaða veraldlegu hlutir eru verðmætir og stanslaus leitan eftir þeim 

einkennir líf margra, líklega flestra.  

           Eðli gildisins sem felst í verðmætum hlutum getur verið margskonar, 

en þó er það helst fjárhagslega gildið sem sem skiptir máli. Þetta 

fjárhagslega gildi kemur í upphafi oft frá því að hluturinn er úr verðmætu og 

fágætu efni, t.d. gulli, demöntum, silki o.s.frv. Hugvit getur líka gefið hlut 

gildi, t.a.m. tæknivörum, eða hönnunarvöru sem verður mun verðmætari 

vegna uppruna síns í kolli atvinnuhönnuðar.   

           Eftirlíkingar af vörum eru nú til dags margar jafn vel unnar og 

upphaflega varan, góð eftirlíking er bæði úr nákvæmlega sama efninu og 

fyrirmyndin og með nákvæmlega sama merkimiðann. Þegar svo er komið er 

orðið erfitt að skilja milli þess hvað truflar okkur við eftirlíkingar, efnið eða 

merkimiðinn? Afurð eða uppruni? Þessi hugsun um það hvort það er sem 

gefur gildi fékk mig til að íhuga efni sem virka verðmæt úr fjarlægð en eru 

þegar nær er komið eftirlíking. Þessi nálgun höfðaði til mín bæði vegna þess 

að hún býður upp á sjónrænt spennandi möguleika, en líka vegna þess að 

hún er metafóra fyrir það oftraust sem við berum til veraldlegra verðmæta, 

og þeirrar meintu hamingju sem þau eiga að færa okkur.  

 



 

Frá rusli í dýrgrip  

           Við byrjun ferlisins byrjaði ég sjónrænu rannsóknina (e. 

moodboardið) á að rannsaka hugtökin gervi og alvöru. Þessi hugtök hafa 

nokkuð fastmótaða merkingu í hugum flestra en mér fannst áhugavert að 

rannsaka hvaða tengsl þessi hugtök hafa við það verðmæti sem fólgið er í 

hlutum. Út frá því fór ég að hugsa um dýrgripi annars vegar og rusl hins 

vegar.  

           Dýrgripir geta breyst í rusl, t.d. með niðurbroti tímans, með 

skemmdum, breytingum í tískustefnum og straumum eða einfaldlega með 
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því að við hættum að líta á þá sem slíka. Að sama skapi getur það gerst, sem 

er öllu áhugaverðara að mínu mati, að rusli (eða a.m.k. óverðmætum 

hlutum) má breyta í dýrgripi með hugviti og ímyndunarafli. Með þessari 

hugmynd myndaðist „persónan“ mín, eða sú týpa sem höfð var í huga við 

ákvarðanatöku í hönnunarferlinu. Persónan sem ég ákvað að notast við var 

ágætis tæki til að binda saman nokkra þætti og áhrif sem ég vildi taka með 

inn í hönnunarferlið.  

             Hún er ung kona í óræðri borg sem starfar í stórmarkaði. Þessi 

stórmarkaður er ekki eins og þeir stórmarkaðir sem við höfum hingað til átt 

að venjast á Íslandi (þetta gæti þó breyst með komu hins bandaríska Costco 

hingað til lands). Í þessari verslun 

kaupir fólk ódýra vöru undir þeim 

formerkjum að hún sé keypt í 

risavöxnum pakkningum (e. bulk). 

Þessar pakkningar eru litríkar og gefa 

yfirleitt glansmynd af innihaldinu, sem 

er næringarsnautt og fjöldaframleitt. 

Þær eru myndlíking fyrir nútíma 

neyslumenningu, merkingar- og 

hugsunarleysið í slíkum innkaupum er 

algjört.  

          Persónan mín kann vægast sagt 

illa við starfið sitt, hún heillast af 

menningu, sögu og sérstaklega ríkulegum og fallegum fötum. 

Innblásin af t.d. evrópsku kóngafólki til forna, breskum aðalsmönnum frá 

Edwardian tímanum í hvítum skyrtum og háum hönskum, og lífstykkjum 

Viktoríutímans blandar hún saman öllu því sem henni þykir fallegt eða 

áhugavert og skapar sín eigin föt. Við notkun þessa ríkulega innblásturs 

notast hún við tákn eða stereótýpur, enda hefur hún húmor fyrir tísku. Hún 

verður eins konar erkimynd (e. caricature) af aristókrata.  
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         Hún er undir sterkum áhrifum „Do it yourself“ stefnunnar sér í lagi 

pönkara 8. áratugarins sem skreyttu sig gjarnan og breyttu fötum sínum með 

óvenjulegum hætti. Hún ritskoðar sig ekki, og leggst ekki í sérstaka 

söguskoðun á áhrifavöldum sínum. Þessi nálgun fannst mér einfaldlega 

bjóða upp á meira spennandi valmöguleika í hönnuninni, enda gefur þessi 

fáfræði persónunar hönnuðinum pláss til að skálda, og nota ímyndunarafl í 

stað staðreynda.  

Persónan mín er pólitísk og henni misbýður græðgin sem hún horfir upp á 

daglega. Hún notar orð á fötin sín til að koma á framfæri skilaboðum sem 

henni finnst eiga erindi við fólk. Þessi skilaboð „INSTANT 

GRATIFICATION“ og „MORE“ vísa í neyslumenningu nútímans, og þá 

viðleitni okkar að við þurfum meira og að við þurfum að fá það strax.  

            

Efnin og tengsl þeirra við hugmyndina að baki línunni 
 

 Við gerð efnanna í línunni leitaðist ég, eins og áður segir, við að 

skapa textíl sem virkar verðmætur úr fjarska en er, þegar nær er komið, ekki 

jafn verðmætur og virtist í fyrstu. Eitt aðalefnið sem ég notaðist við var 

gervi krókódílaskinn. Krókódílaskinn er eitthvað sem ég tengi sterkt við 

velmegun, jafnvel ofgnótt. Fátækt fólk gengur ekki um í jökkum eða með 

töskur úr krókódílaleðri. Sú mynd sem kemur upp í huga minn þegar ég 

hugsa til krókódílaleðurs er rík miðaldra eða eldri kona, sem hefur gifst 

ríkum manni fyrir peningana og gengur aðeins um með handtöskur sem 

kosta jafn mikið eða meira en fólksbíll.  

          Krókódílaskinnið bý ég til með því að taka hógvært bómullarefni í 

þeim lit sem við á og smyrja á það einföldu lagi af byggingarsílíkoni. Því 

næst tek ég sérútbúinn leiserskorinn krókódílaskinns-stimpil úr krossviði og 

þrýsti honum ofaní blautt sílíkonið. Ég dreg hann ofurvarlega aftur upp, til 

þess að skemma ekki munstrið og held áfram þar sem síðustu stimplun 



sleppti. Efnið þarf aðeins að þorna í u.þ.b. tvær klukkustundir og er þá 

tilbúið að sauma úr.  

 

          Sú ákvörðun að nota byggingarsílíkon rímar ágætlega við kórónurnar 

sem ég gerði fyrir línuna, en þær eru úr skrúfum. Byggingarefnin sem ég 

nota mynda tengingu við verkamannavinnu og vísa í verkalýðinn sem 

andstæðu við aristókrasíuna sem er svo gegnumgangandi þema í 

hönnuninni.  
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Framkvæmd línunnar 

          Við hönnun línunnar stóð okkur til boða annars vegar að vinna á 

gínu og hins vegar að skissa með blýanti. Auk þess var mælt með að 

blanda þessu tvennu saman.  Mér finnst persónulega lang skemmtilegast 

að skissa beint, en nýtti mér þó gínuna örlítið. Sú vinna skilaði sér meðal 

annars í því að ég notaði korsett yfir jakka.  
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Hönnunarvinnan fór því aðallega þannig fram í mínu tilviki að ég 

skissaði heila alklæðnaði og sýndi Lindu Björg Árnadóttur, lektor við 

fatahönnunardeildina. Hún sagði svo sína skoðun á teikningunum og 

leiðbeindi mér með næstu skref. Í lok þessa ferlis var ég komin með 9 

alklæðnaði sem ég var mjög ánægð með. Ég endaði á að framkvæma 

aðeins 7 af þeim 9 sem ég valdi, af tveimur ástæðum. Annars vegar 

samhengisins vegna innan línunnar í heild og hins vegar vegna þess að 

allir alklæðnaðirnir innihéldu nokkuð margar og flóknar flíkur og ég vildi 

leggja áherslu á að framkvæmd og frágangur á því sem ég skilaði frá mér 

væri eins og ég vildi hafa hann. 

          Næsta skref var sníðagerðin, sem var líklega tímafrekasti parturinn 

af ferlinu. Mátun á fyrirsætu var allt að þrisvar í viku og mikilvægt að 

nýta þær til að laga sniðin. Sumar flíkur voru gerðar allt að 6 sinnum í 

léreft áður en hægt var að gera þær í lokaefnið!  Jakkar eru gjarnan 

sérstaklega tímafrekir þegar kemur að sníðagerð, enda erfitt að ná vídd 

(e.volume) réttu, og kragar eru jafnframt mjög tæknilegir. Þar sem ég var 

með 4 jakka í línunni tóku þeir dágóðan skammt af tímanum sem gafst í 

sníðagerðina en það hélst nokkurn veginn á áætlun engu að síður. 

        Sumir bekkjarfélagar mínir voru 

svo heppnir að geta unnið efnin sín 

meðfram sníðagerðinni, t.d. þeir sem 

voru að vefa. Ég þurfti að klippa út 

sniðin áður en ég gat farið að bera á 

þau svo þessi vinna þurfti að ganga 

mjög hratt hjá mér og flestar nætur 

var ég uppi í skóla, annað hvort að 

bera afar eitrað og illa lyktandi sílíkon 

á sniðabúta eða að sauma.   

         Auk þess að nota sílíkon 
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notaðist ég við silkiprent og þurfti því að útbúa og lýsa ramma til að 

prenta með. Mér fannst konseptið svo stór partur af línunni minni að það 

væri nauðsynlegt að ná að skýra það hratt og örugglega fyrir 

áhorfandanum. Texti er ein besta leiðin til að gera það, auk þess var texti 

á klæðnaði mjög stór partur af klæðnaði pönkara, og sú leið sem þeir 

notuðu gjarnan til að koma ögrandi og pólitískum skilaboðum á framfæri.  

        Efnin sem ég var að vinna með voru mjög erfið þegar kom að 

saumaskap, runnu oft illa í gegnum vélarnar og voru dyntótt á ýmsa 

vegu, höguðu sér raunar á margan hátt ekki eins og textíll, enda meira í 

ætt við gúmmí en vefnað. Þetta átti sérstaklega við um hvítu kápuna sem 

var í síðasta alklæðnaðinum, en 

þar tyllti ég blúnduefni ofaná 

hvítt bómullarefni (e. canvas) 

með nokkrum sporum og smurði 

svo alla „samlokuðu“ bitana með 

sílíkoni. Þetta efni tók svo mikið 

til sín að mér reiknast til að ég 

hafi notað u.þ.b. 13 brúsa af 

sílíkoni í hana í heildina (auk 

hanskanna sem fylgja með úr 

sama efni). Hún er því afar þung 

og efnið afar þykkt og burðugt, 

svo burðugt raunar að það komst 

ekki undir fótinn á nýrri 

saumavélunum sem við eigum 

uppi í stúdíói. Ég þurfti því að 

sauma hana í gamla „trukknum“ 

sem er nokkuð mikið ólíkindatól 

og fer annaðhvort ekki neitt áfram 

eða leifturhratt. Ég þurfti þar að auki að smyrja svæðið sem ég hugðist 
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sauma með varasalva til að það yrði nógu sleipt til að ég gæti með 

naumindum troðið því í gegnum saumavélina.  

 Þrátt fyrir þessa erfiðisvinnu var það svo sannarlega huggun harmi 

gegn þegar prófdómarinn tilkynnti mér að það sæist sko ekki á kápunni 

að ég hafi átt í vandræðum með að sauma hana, enda féllu nokkur tár og 

mikill sviti við gerð hennar.  

Niðurstaða 
 

 Þrátt fyrir að gerð línunnar hafi eins og áður sagði reynt á andlega og 

líkamlega var þetta aðallega ótrúlega skemmtilegt og lærdómsríkt ferli, 

eins mikil klisja og það er. Ég myndi gera þetta allt aftur (ekki alveg eins, 

enda er ég búin að læra af mistökum mínum) með gleði.  

Einn skemmtilegasti þátturinn í þessu ferli var að systir mín var með mér 

í stórum hluta bæði sníðavinnunar og saumavinnunnar. Það var 

ómetanlegt að hafa félagsskap og vera partur af teymi frekar en að standa 

ein með alla þessa ábyrgð og vinnu.  

 Það var einnig ágætis innsýn inn í það hvernig það virkar að vera 

yfirmaður, þar sem ég var bæði með systur mína í rúmlega fullu starfi og 

svo tvo klæðskera í hlutastarfi. Að samhæfa alla þessa starfskrafta, og 

svo alla hina þættina, og reyna að púsla öllu saman tímalega og 

fjárhagslega, svo að útkoman yrði eins nálægt fullkomnun og mögulegt 

væri var vægast sagt ótrúlega krefjandi. Síminn var aldrei langt undan og 

aldrei hljóður lengur en í 10 mínútur. Ég kunni því engu að síður 

ágætlega að vera yfirmaður og held þó ég segi sjálf frá að starfið hafi 

farist mér nokkuð liðlega úr hendi. Allt púslaðist saman á réttum tíma og 

auka tími gafst til að búa til aukahluti og klára línuna að því marki sem 

ég hafði vonast til að myndi nást.  

 Þegar kom að því að ákveða hvernig línu ég myndi gera var það alltaf 

klárt mál að ég myndi ekki reyna að einfalda hana neitt til að spara mér 



vinnu. Hugmyndin var allan tímann að búa til eitthvað sem myndi 

(vonandi) vekja athygli fólks, jafnvel krefjast hennar, og ég tel mig hafa 

gert það. Þessi lína er það sem maður hefur í höndundum að námi loknu 

til að fleyta sér áfram inn í tískuheiminn, kjósi maður það. Ég sé ekki 

eftir þeirri ákvörðun að hafa eytt miklum peningum og ábyggilega 

góðum parti af geðheilsu minni í þetta verkefni, enda er það nákvæm 

birtingarmynd mín sem hönnuðar og segir það sem ég vildi sagt hafa; 

MORE! 
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Myndaskrá:  

Mynd á forsíðu: Mynd tekin baksviðs á sýningunni 3. maí. Daníel Ágúst Ágústsson.   

Mynd 1: Hluti af hugmyndatöflu (e. moodboard) sem notast var við við vinnslu 

línunnar. Sett saman af mér í nóvember 2016.  

Mynd 2: Andreas Gursky, 99 cent II Diptychon, (áhugaverður punktur: önnur dýrasta 

ljósmynd allra tíma!) http://mentalfloss.com/article/22186/quick-10-10-most-

expensive-photographs-ever 

Mynd 3: Samsett mynd af ferlinu við að búa til gervi krókídílaleður 

Mynd 4: Korsett úr Rauða Krossinum yfir jakka úr Rauða Krossinum 

Mynd 5: Lokaalklæðnaður á sýningunni 3. maí. Notast var við sama korsettgrunn og í 

upphaflegu hugmyndinni, talsvert mikið breyttan og bættan.  

Mynd 6: Samsett mynd af silkiprentferlinu 

Mynd 7: Lokaalklæðnaður af sýningunni 3. maí.  

Mynd 8: Mynd af sýningunni 3. maí. Af Instagram síðu HA-Magazine.  
 

           

 

	  
	  
	  


