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Hvað ákvarðar það hvort flík sé kvenleg eða karlmannleg? Konur geta gengið í nær öllum flíkum 

ætluðum karlkyninu án þess að það veki sérstaka athygli. Sama á ekki við um karlmenn. Táknfræði 

tískunnar hefur þar áhrif. Form, litir og áferð í bland við hefðir og gildi hafa áhrif á það hvort við teljum 

flík vera fyrir konu eða karl. Hægt er að ráðskast með þessi tákn til að ná fram ákveðnum áhrifum og 

stilla flíkinni þá upp sem karlmannlegri eða kvenlegri eða einhvers staðar mitt á milli. Í útskriftarlínunni 

minni er leikið með þessi mörk og svæðið á milli hins karllæga og kvenlega.  

Persónan mín 

Þar sem konseptið mitt fjallar um hvað er mitt á milli hins karllæga og hins kvenlæga þá valdi ég mér 

sem sköpunargyðju konu sem er það fjölhæf og hæfileikarík  að hún nær að flakka á milli hefðbundinna 

karl- og kvenhlutverka eins og ekkert sé. Tilda Swinton er bresk leikkona og listamaður sem er hvað 

þekktust fyrir einmitt þetta, það er að vera mótanleg eins og leir á hvíta tjaldinu. Og það finnst mér 

athyglisvert; þegar hún klæðist eins og kona er hún kvenleg, þegar hún klæðist eins og karlmaður þá 

er hún karlmannleg. Þetta er eitthvað sem hún nær en við hin eigum erfitt með. Ég klædd sem 

karlmaður er alltaf að fara að líta kvenlega út. 

 

Innblástur 

Útgangspunkturinn hjá mér var kventíska 4.áratugarins. Árin kringum 1940 þegar stríð geisaði í Evrópu 

og konur fóru út af heimilum og tóku upp störf í verksmiðjum og herstöðvum. Þetta voru átakatímar 

og á þessum tímabili náðu konur að kasta af sér viðjum korseletta, krínólína og dragsíðra kjóla. Buxur, 

skyrtur og hnésíðir „utility“ kjólar náðu vinsældum. Þær voru reyndar byrjaðar á þessari uppreisn á 

flapper tímabilinu kringum 1920 en í seinni heimstyrjöldinni náðu konur að festa sig betur í sessi sem 

nýtir þegnar samfélagsins. Þær unnu jafnt á við karlmenn og héldu samfélaginu gangandi á meðan 

karlarnir stóðu í stríðsrekstri. Á sjötta áratugnum voru konur sendar aftur inná heimilið, þær áttu að 

vera húsmæður og sjá um börnin alveg eins og áður. Kjólarnir urðu kvenlegri, hnésíð pilsin púffuð út 

með undirpilsum sem dró athyglina að grönnu mittinu og barmurinn var rammaður inn með fallegu 

hálsmáli. Nýfundið sjálfstæði stríðsáranna skildi þó eftir sig hungur eftir breytingum. Konur vildu 

jafnrétti og það tók þær næstu áratugi að feta sig hægt og rólega eftir því einstigi sem jafnréttisbaráttan 

oft er. Við erum ekki enn komnar í mark en mjökumst þó í rétta átt. Þær myndir sem ég valdi mér til 

innblásturs sýndu konur frá þessum tíma í frítíma sínum og við vinnu.  
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Ég skoðaði einnig Wallis Simpson, eiginkonu Edvards prins en hann afsalaði sér bresku krúnunni til að 

geta gifst henni. Hún var vel þekkt á þessum tíma fyrir glæsilegan og jafnframt ögn stífan stíl. Í beinu 

framhaldi af Wallis skoðaði ég Lady Díönu Spencer sem dó 1997 en hún var ein vinsælasta og ástsælasta 

prinsessa samtímans. Hún var mikið tískugoð á sínum tíma og flakkaði milli virðulegra kokteilkjóla og 

þægilegs hversdagsfatnaðar. Mig langaði að sjá hversu mikið af stíláhrifum 4.áratugarins höfðu lifað 

áfram og skilað sér í tísku 8. og 9. áratugarins.  

 
Ég skoðaði jafnframt myndir af íslenskum konum frá 1940-1960. Ég vildi finna myndir af íslenskum 

konum sem voru ekki of kvenlegar eða ýktar heldur bara dæmigerðar. Svona mitt á milli. 
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Til að brjóta upp þröngu og einföldu silúettuna sem ég var komin með á þessu stigi í hugmyndaferlinu 

þá leitaði ég í viskubrunn japanska fatahönnuðarins Issey Miyake en hann er meistari í að brjóta upp 

hefðbundin form. Í fötum Miyake má finna mikla hreyfingu og vídd, hlutföllin skekkjast og oft notast 

hann við frumlegt efnisval og nýtir sér tækniþróun í textíl til hins ítrasta. 

  

Táknfræði tískunnar 

Meðal þess sem ég er að skoða í þessu verkefni er hvar hin vestræna karlatíska og kventíska mætast 

og hvað gerir tísku kvenlega. Orðtiltækið segir fötin skapa manninn. Við konur sækjum alltaf meira og 

meira í fataskáp karlanna til að ná sömu virðingu og þeir en veita karlmannleg föt okkur aukin völd og 

virðingu? Af hverju er kvenleikinn álitinn viðkvæmari og þar af leiðandi neikvæður fyrir málstað okkar 

um jafnrétti? Liggur þetta í formunum? Liggur þetta í því hversu mikið skinn við sýnum? Af hverju er 

neikvætt að sína mikið skinn?  

Maðurinn les symbolisma ómeðvitað, hann les tákn úr umhverfi sínu og vinnur þau í frumheila sínum 

svo hann geti myndað sér skoðun og brugðist við. Þessi tákn geta verið form, litir og hegðun til dæmis.  

Til að svara þessum spurningum má skoða Bauhaus stefnuna betur. Þessi arkitektúrstefna hófst í 

Þýskalandi um 1930 og var andsvar við skreyttum og þungum byggingum fyrri alda. Bauhausmenn vildu 

svo sannarlega brjóta formið sem fyrir var því þessi nýji stíll er alger andstæða forennaranna. Bauhaus 

byggist upp af einföldum formum, kössum, hringjum og þríhyrningum, litir eru látlausir, svart og hvítt 

algengt, gler og stál, ný byggingarefni, fá að njóta sín og blanda af þessu öllu myndar heillandi 

geómetríska samsuðu.  
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Ef við tökum fyrir kassann og hringinn sem eru algeng form notuð í Bauhaus þá hafa þau frá örófi alda 

verið tengd kynjunum, kassinn er tákn fyrir hið karlmannlega og hringurinn tákn fyrir hið kvenlega1. 

Kúrfan, boginn er afleiða hringsins og er því kvenlegur líka. Ef kvenleg kventíska er skoðuð nánar sést 

að hún inniheldur mikið af hringlaga formum og bogalaga, enda kvenlíkaminn með þessar kúrvur sem 

fötin svo aðlagast. Við vitum það að jakkafötin, aðaltákn karlmannsinns, innihalda mikið af kassalaga 

formum, beinum línum og hornum. Er hægt að búa til kvenmannsfatnað sem fellur að okkar líkama 

en nýtir sér jöfnum höndum tákn hins karllæga og kvenlæga. Er hægt að ráðskast með þessi tákn; liti 

og form, áferð og þykkt efna til að ná fram sérstökum áhrifum. 

Skissuferlið 

Ég hóf ferlið á að skissa hugmyndir á blað en ákvað fljótlega að fara í að dreipa á gínu. Við það notaði 

ég hringlaga efni og kassalaga en ég vildi sjá hvað ég gæti búið til úr grunnformunum kassa og hring. 

Ég rykkti hluta efnisins og fékk þá meiri vídd og meira drape í flíkurnar. Þar sem ég var að dreipa með 

hvítu fínu lérefti þá höfðu fyrstu hugmyndirnar mjög kvenlegt og mjúkt yfirbragð. Ég prófaði því að 

dreipa með svörtum, stífum gúmmíjava og var það fínt mótvægi gagnvart hvíta efninu. Einnig til að ná 

fram grafískum áhrifum klippti ég út úr dökkum stuttermabol og notaði „grindina“ að bolnum til að 

dreipa með. Það myndaði fínt mótvægi gagnvart hvíta efninu enda algjör andstæða. Sama gerði ég 

með hvíta karlmannsskyrtu. Ég klippti út úr henni megnið af efninu og dreipaði með henni. Með henni 

fékk ég út athyglisverð form og meiri skúlptúr. Að síðustu klippti ég út úr síðasta vígi karlmennskunnar, 

jakkafatajakkanum, alla panela og dreipaði með beinagrindinni sem eftir var. Þar komu einnig fram 

skemmtileg samsuða af formum og grafískum áhrifum. 

                                                           
1 http://vanseodesign.com/web-design/visual-grammar-shapes/ 
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Ég tók um 180 myndir af öllu draping ferlinu og voru bestu hugmyndirnar fluttar yfir í photoshop og 

klipptar til. Þar urðu til um 100 outfit þar sem öllu var blandað saman, einstakir hlutar stækkaðir og 

teygðir til þannig að úr varð alltaf ný og ný flík.  

Úr því safni voru svo valdir 8 alklæðnaðir til framkvæmdar. Þeir sjást hér fyrir neðan. 
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Efnis-og litaval 

Ég skrifaði BA ritgerðina mína um silkiræktun og silkiframleiðslu og þar sem ég aðhyllist náttúruleg efni 

ákvað ég að einskorða mig við silki, bómull, ull, lín og hamp. Þegar ég fór að leita að efnum komst ég 

að því að það getur verið erfitt að finna hamp og lín í rétta hvíta litnum og með fallega áferð. Ég var 

eiginlega komin frá þessari hráu áferð og náttúrulega lit sem hampur og lín geta haft og því endaði ég 

á að velja nær eingöngu silkiefni sem sum þó voru blönduð bómull eða ull.  

Ég vildi hafa fötin í svörtu og hvítu eða gráu til að dreip og form myndu njóta sín sem best. Til að lífga 

uppá línuna þá skellti ég inn bláum lit og gulum. Efnin keypti ég frá Kína og fékk ég gæða efni. Guli 

liturinn reyndist svo vera meira lime litaður en gulur en það kom bara vel út.  

Framkvæmd 

Ég byrjaði á að setja flíkurnar í léreft. Fyrst var ég með of stíft léreft svo dreipið kom ekki vel út, síðar 

keypti ég mýkra léreft sem dreipaðist betur. Ég lenti í smá veseni með fellingar og rykkingar og hvort 

ég ætti að hafa. Sleppti að lokum öllum rykkingum og gerði bara misstórar fellingar og pífur sem ég 

tyllti á flíkurnar. Framkvæmdin gekk ágætlega en þó reyndist oft erfitt að ná rétta forminu á flíkunum. 

Fötin komu í raun ekki vel út fyrr en eftir að þau voru komin í rétt efni.  Í ferlinu ákvað ég að sleppa 

einni flíkinni, mér fannst erfitt að koma efri hlutanum í léreft og ákvað því að spara tímann og sleppa 

henni. Saumur og frágangur á flíkunum gekk ágætlega en þar sem sumar flíkurnar voru óhefðbundnar 

tók lengri tíma að finna út hvernig best væri að sníða og sauma þær. Ég fékk hjálp frá systur minni við 

saumaskapinn en hún er lærður klæðskeri. Það munaði miklu að fá þá aðstoð enda eru fötin mikið til 

saumuð á síðustu tveimur vikunum. 
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Tískusýningin var haldin í Hörpu. Ég lenti í því að rennilásinn á einum kjólnum rifnaði upp, ég hafði 

þrengt hann of mikið miðað við mælingar. Því var ég bara með 6 alklæðnaði á tískusýningunni. Kjóllinn 

náði samt að vera sýndur á útskriftarsýningunni í Hafnarhúsi viku síðar. 
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Útskriftarsýning Listaháskólans  
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Listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi 
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Lokaorð 

Ég lærði margt í þessu ferli. Skemmtilegasti hlutinn fannst mér vera rannsóknarvinnan, dreip vinnan og 

photoshop vinnan. En þar fannst mér sköpunarkraftarnir njóta sín best. Ég var ánægð með efnin sem 

ég keypti og það að þau væru mest megnis úr silki gaf fatalínunni glæsilegra yfirbragð. Framkvæmdin 

reyndi mest á og léreft vinnan en allt gekk þó upp að lokum. 

Ég er ekki viss um hvort ég hafi náð takmarkinu með konseptinu en ætlunin var að hanna flíkur sem 

stæðu mitt á milli hins kvenlæga og karllæga. Fatalínan mín varð held ég mun kvenlegri en ætlunin var 

í upphafi en það er reyndar minn stíll og virðist 

ég alltaf leitast í það far. Ofgnótt af efni eins 

og er í fellingum, pífum og dreipi á meira 

heima í klæðnaði konunnar heldur en hjá 

körlunum, nema við séum að tala um 

prestaklæðnað eða þjóðlega karlbúninga. En 

þar sem ég er að skoða vestrænan klæðnað 

kvenna og karla þá liggur það meira hjá 

konunni að nota meira efni í sínar flíkur á 

meðan karlmannsflíkur notast ekki við óþarfa 

vídd eða skraut. 

Mörkin á milli hins kvenlæga og karllæga eru 

óljós og verða sennilega ógreinilegust í þeim 

klæðnaði sem er orðinn frekar unisex í dag, 

gallabuxunum og stuttermabolnum. Ég held 

að þessi mörk eigi eftir að skolast enn meira til á komandi áratugum. Kven-og karlfatnaður muni 

blandast meira saman og mynda ókynbundinn fatastíl. Pólitík og samfélagsleg áhrif munu þó hafa mikil 

áhrif eins og alltaf enda eru föt og persónulegur stíll eitt sterkasta tjáningarform okkar. 
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Heimildir: 

http://vanseodesign.com/web-design/visual-grammar-shapes 

http://www.tryskelion.com/mag_symb_meaning_of_shapes.html 

Myndaskrá: 

Myndir á bls.3 

Mynd til vinstri: http://www.phpld.net/wees-gegroet-caesar-review-george-clooney-groter-breder-zanier-in-

klassieke-coen-caper.html 

Mynd í miðju: https://detrich.com.br/tag/cabelo-curto/ 

Mynd til hægri: https://dorothysurrenders.blogspot.is/2016/04/vacation-vixen-tilda-swinton.html 

Myndir á bls.4 

   Myndasyrpa efst (40s) 

Mynd efst til vinstri: https://therebelmama.com/2016/05/09/we-arent-friends-and-thats-okay-life- apres-

maternity-leave/  

Mynd efst til hægri: http://scrubsmag.com/servant-to-surgeon-how-the-evolution-of-nursing-uniforms-reflects-

how-we-are-viewed/ 

Mynd neðst til vinstri: http://patrickhumphreys.tumblr.com/page/14 

Mynd neðst í miðju: http://www.oldpicz.com/women-and-bicycles-40s/ 

Mynd neðst til hægri: http://www.avventuraitalia.it/Aviazione.html 

   Myndasyrpa fyrir miðju (Wallis Simpson og Díana prinsessa) 

Mynd til vinstri: http://hataratkelo.com/a-legnagyobb-szerelem-is-atlagossa-valt/ 

Mynd í miðju, vinstra megin: http://british-royal-family.blogspot.is/2017/02/rodzina-krolewska-i-narty.html 

Mynd í miðju, hægra megin: https://www.pinterest.se/pin/554787247817955361/ 

Mynd til hægri: http://www.spletnik.ru/blogs/govoryat_chto/139191_printcessa-diana-kogda-ty-schastliv-

mnogoe-mozhno-prostit 

   Myndasyrpa neðst  

Mynd til vinstri: Ljósmynd eftir Gunnar Rúnar Ólafsson, tekin af vef Ljósmyndasafns Reykjavíkur 

http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/archives/5000-

Heim/Ljosmyndasafn/Gunnar%20R%C3%BAnar%20%C3%93lafsson/GR%C3%93%20016%20003%203-2.jpg.info 

Mynd í miðju, vinstra megin: Ljósmynd eftir Helgu Fietz, tekin af vef Ljósmyndasafns Reykjavíkur 

http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/archives/5000-

Heim/Ljosmyndasafn/Helga%20Fietz/HEF%20001%20059%202-3.jpg.info 
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Mynd í miðju, hægra megin: https://www.landogsaga.is/section.php?id=2020&id_art=9173 

Mynd til hægri: Ljósmynd eftir Helgu Fietz, tekin af vef Ljósmyndasafns Reykjavíkur 

http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/archives/5000-

Heim/Ljosmyndasafn/Helga%20Fietz/HEF%20001%20079%204-2.jpg.info 

Myndir á bls.5 

   Myndasyrpa efst 

Mynd til vinstri: http://www.numero.com/en/culture/fashion-monograph-issey-miyake-taschen 

Mynd í miðju, vinstra megin: http://reallifeiselsewhere.blogspot.is/2013/05/big-in-japan.html 

Mynd í miðju, hægra megin: http://www.inmybag.co.za/2013/10/07/issey-miyake-pleats-please-fragrance-

giveaway/ 

Mynd til hægri: https://agnautacouture.com/2015/06/22/issey-miyake-pleats-please-a-poc/ 

   Myndasyrpa neðst  

Mynd til vinstri: http://www.fullfitmen.com/cool-ties-for-men/3/ 

Mynd í miðju, vinstra megin: https://www.pinterest.com/pin/325455510548508436/ 

Mynd í miðju, hægra megin: http://www.sauaa.com/2013/10/lela-rose-full-skirt-cocktail-dress-for-women/ 

Mynd til hægri: http://polizeiberichte.info/men-wearing-dresses 

Myndir á bls. 6 

Mynd til vinstri: http://sixtensason.tumblr.com/page/328 

Mynd í miðju, vinstra megin: https://www.pinterest.com/freshdesignpedi/interior-design-ideas/ 

Mynd í miðju, hægra megin: http://nellabeljan.de/page/8/ 

Mynd til hægri: https://rachedikamel.wordpress.com/category/peinture-2/page/4/ 

Myndir á bls.7 teknar af mér. 

Myndir á bls.8 og 9 teknar af Leif Vilberg Orrasyni. 

Myndir á bls.10 teknar af mér. 

Mynd til vinstri á bls. 11: http://www.whowhatwear.co.uk/how-to-add-style-jeans-t-shirt/slide4 

Mynd til hægri á bls. 11: https://www.pinterest.com/pin/350858627204021140/ 

 


