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1. Upphaf verkefnisins 

 

 Þegar verkefnið byrjaði í nóvember 2018 var ég komin um það bil 7 mánuði á 

leið með mína fyrstu meðgöngu. Þar sem ég hafði ákveðið að ljúka náminu mínu án 

þess að taka barneignafrí kom einhvernvegin ekki annað til greina fyrir mér en að 

reyna að endurspegla yfirvofandi tíma eftir bestu getu í gegnum verkefnið. Á sama 

tíma voru gífurlega mikilvægir viðburðir í sögu femínisma að eiga sér stað hér- og 

erlendis sem tengdust réttindum kvenna og kvenlíkamanum. Verkefnið endaði á því 

að vera tileinkað honum með tilvísanir í femínískar listakonur frá 8.unda áratugnum 

þegar þær voru hvað háværastar á sínum samtíma.Frá byrjun meðgöngunnar hafði ég 

tekið frekar ómeðvitaða ákvörðun um að tala opinskátt um þær líkamlegu og andlegu 

breytingar sem fylgdu henni, en mér til mikilla undrunar upplifði ég gjarnan óþægileg 

viðbrögð hjá konum jafnt sem körlum. Viðbrögðin voru almennt allt frá feimni og 

upp í viðbjóð sem angraði mig mjög mikið og í raun ögraði mér enn frekar til að tala 

opinskátt þær náttúrulegu breytingar sem eiga sér stað á þessum tímum. Þetta ýtti enn 

frekar undir og mótaði það hvernig ég vildi takast á við breytingarnar samhliða 

verkefninu. Verkefnið varð því í stöðugri þróun samhliða meðgöngunni, fæðingunni 

og fyrstu vikum móðurhlutverksins. 

 

,,Hugverkið varð til samhliða tímum meðgöngu, fæðingar og fyrstu daga 
móðurhlutverksins. Líkaminn hrár, berskjaldaður og blóðugur. Náttúrulegur 
en um leið tabú. Uppgvötanir um ólgandi styrk kvenlíkamans fléttast saman 
við eftirvæntinguna og óvissuna. Innblástur frá myndlist og gjörningum 
femínískra listkvenna og brautryðjenda á sjöunda áratugnum gaf línunni 
grundvöll. Verkin eru valdeflandi. Þau færa konunni frelsi til að bera sig en á 
sama tíma vald til að hylja sig. Umfram allt gera þau henni kleift að taka það 
pláss sem er réttilega hennar. Mörkum rómantíkur og grófleikans er ögrað. 
Útkoman er samansafn af kvenlægum smáatriðum sem í heild mynda 
íburðarmikinn, sterkbyggðan skúlptúr.” 
 

Sigrún Lárusdóttir, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.1. Íkveikja og utanaðkomandi innblástur 

 

Á sama tíma og ég fór að gera mér grein fyrir því 

að það væri ákveðið tabú að tala um þessar 

breytingar gaf Anna Tara úr Reykjavíkurdætrum 

út tónlistarmyndbandið Pussy Pics sem hrinti að 

stað gífurlega heitri umræðu.  Myndbandið sýndi 

píku á blæðingum og var birt í stóra 

áhugamannahópinum um tónlist Nýtt íslenskt 

HipHop. Skömmu síðar var það tekið niður þar 

sem efnið þótti ógetðfellt og klámfengið. 

Skýringin var þar af leiðandi sú að þar sem allur 

aldurshópur var leyfður í þessari grúppu ætti 

klámfengið myndband ekki heima þar. Í kjölfarið 

klofnaði hópurinn gjörsamlega í 

tvennt þar sem fólk brást annað 

hvort harkalega við því að efni af 

þessu tagi skyldi fá birtingu og 

geta kallast list og annars vegar að 

þetta skyldi vera talið klámfengið 

efni og að það væru forsendur 

þess að það hafi verið tekið niður. 

Það versta sem ég tók úr 

umræðunni var að konur stóðu á 

móti birtingu myndbandsins og 

líktu því við að birta myndir af sér með niðurgang eða í öðru eins ,,sjúku” ástandi. 

Eigandi von á stúlku varð ég döpur yfir því að sjá kvenmenn upplifa enn þann daginn 

í dag eigin líkamlegu starfsemi í svona neikvæði ljósi hvað varðar blæðingar og líktu 

við svona sýkt ástand. Ég vil sporna eins og ég get gegn því að stúlkan mín myndi 

upplifa viðbjóð eða skömm gagnvart eigin líkama. Það mætti segj a að ég hafi orðið 

hálf heltekin af kvenlíkamanum á meðgöngunni. Sú staðreynd að margir líti á 

kvenlíkamann og starfsemi hans á þennan hátt varð hvatning fyrir mig til að ganga 

Mynd	  1.	  -‐	  Skjáskot	  úr	  myndbandinu	  Pussy	  Pics	  eftir	  
Önnu	  Töru	  

Mynd	  2	  -‐	  Skjáskot	  af	  athugasemdum	  í	  umræðunni	  um	  myndbandið	  á	  
Facebook	  grúppunni	  Nýtt	  Íslenskt	  HipHop.	  



lengra með verkefnið, rannsóknina og útfærslu hennar, í von um að stuðla að því að 

uppræta þetta samfélagsmein. 

 

2.2. #Meetoo 

Ég lagðist í að leita uppi svipaðar umræður á netinu. Samhliða því leitaði ég að 

mismunandi túlkunum á blæðingum, fylgjunni, meðgöngu og fæðingu t.d. meðal 

ólíkra þjóða og samfélaga. Það sem vakti mestan áhuga hjá mér voru umræður á 

netinu og  athugasemdakerfum þar sem konur töluðu á virkilega neikvæðann og 

niðrandi hátt um þessa hluti. 

 
Mynd 3. Skjáskot af vefnum Ljósmóðir.is. Ein áhyggjufull fyrir þeirri niðrandi lífsreynslu að fæða barn 

fyrir framan barnsföður sinn. 

Það sem hrinti loks rannsókninni almennilega af stað var byltingin #MeToo sem 

kviknaði örfáum vikum síðar og átti eftir að setja svip sinn á rannsóknina. Það var 

magnað að fá að vera vitni af því þegar svona stór femínistabylting bratt af stað og fá 

að fylgjast með áhrifunum. Byltingin tilheyrir svokallaðari Fjórðu bylgju femínisma 

(e. Fourth wave feminism) ásamt öðrum femíniskum byltingum sem eiga sér stað á 

samfélagsmiðlum. Margar áhrifamestu byltingar undanfarna ára heyra þar undir. 

 

2.3. Aðrar femíniskar byltingar og ítarlegri rannsókn 

 

Í tengslum við þá miklu umræðu sem fylgdi #MeToo fór ég 

í kjölfarið að rannsaka aðrar femíniskar byltingar sem 

höfðu átt sér stað í gegnum tíðina og vakti Önnur bylgja 

femínisma (e. Second wave feminism) sem átti sér stað á 

Mynd	  4	  -‐	  Silueta	  Series	  –	  Ana	  
Mendieta	  



áttunda áratugnum sérstakann áhuga minn. Þá börðust meðal annars konur í listum 

fyrir sínum stað og rétti innan greinarinnar. Verk og aðferða- og hugmyndafræði 

listakvennanna Rebeccu Horn, Sheila Hicks, Hannah Wilke og Ana Mendieta sem 

voru hvað háværastar í þessari annari bylgju veittu mér mikinn innblástur. Þær unnu 

mikið með líkamann, rými og gjörninga. Verk þeirra voru innblástur fyrir silúettu 

fatalínunnar en voru það helst verk Ana Mendietu sem ég vitnaði þá helst í.  

 

2.4. Silúettan og myndbandsverk 

Snemma í ferlinu var mikill þrýstingur á að finna 

silúettuna sem ætti að nota en mér þótti engan 

vegin í anda verkefnisins að leita í tískufatnað 

annarra hönnuða. Í raun var það mér aldrei 

ofarlega í huga í gegnum allt ferlið að hanna 

nýjann tískufatnað eða vitna í tísku yfir höfuð. Ég 

valdi frekar  að fara mögulega óhefðbundna leið 

og skoða hvernig ófríski líkaminn minn hreyfðist 

inn í efni og bera það saman við hreyfingar 

bekkjarsystur minnar sem var ekki ófrísk. Þar með 

hafði ég tvo kvenmannslíkama í sitt hvoru 

ástandinu sem ég gat unnið með. Ég tók 

gjörninginn upp og dró síðar upp útlínur úr 

skjáskotum úr myndböndunum. Þar var 

upphafspunktur silúettunnar sem ég vann út frá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd	  	  5	  -‐	  	  Skjáskot	  úr	  myndbandinu	  sem	  ég	  tók	  upp	  
ásamt	  bekkjarsystur	  minni	  og	  útlínur	  sem	  dregnar	  
voru	  upp	  við	  gerð	  silúettunnar.	  



3. Skissuvinna, sníðagerð og  þróun 

 Nú þegar silúettan var komin í þróun gat ég haldið áfram með hönnunarferlið. 

Á árunum mínum í náminu hef ég sífellt fundið mig færast fjær tísku og nær textíllist 

og var því alltaf hugmyndin 

að ögra sjálfri mér á því 

sviði í lokaverkefninu 

mínu. Það varð því 

fullkomlega í takt við 

rannsóknina mína að vitna í 

fyrrgreindar listakonur sem 

voru áberandi á áttunda 

áratugnum, en margar 

þeirra unnu mikið með 

textílverk og skúlptúra. 

Fatalínan er rík af textíl 

sem vísar í sumum tilfellum 

beint í verk þeirra. alls nýtti 

ég vel yfir 300-400 metra af 

efni í textíl- og efnisprufur, litun og loks lokalínuna sjálfa. Ég var nokkuð fljót að gera 

sniðin að flíkunum en þau voru frekar einföld og voru oft undir textílstykkjunum 

einföld grunnsnið. Mesta vinnan átti eftir að fara í textílgerðina sem átti að forma 

sjálfa silúetta og því einbeitti ég mér að því að hafa grunninn eins einfaldann og hægt 

var svo sú vinna myndi koma sem best út. 

	  
Mynd	  7	  -‐	  Teikningar	  af	  lokalínu 

Mynd	  6	  -‐	  Prayer	  Rug	  eftir	  Sheilu	  Hicks,	  ca.	  1970.	  



  
4. Textílvinna 

 

 Þversögn var nokkuð ríkjandi í línunni. Nekt líkamans er til staðar í 

fatalínunni á sama tíma og hann er hulinn að hluta af stórum flíkum og textílstykkjum, 

en það vísar í hvernig konan afhjúpar líkamann sinn á sama hátt og hún hylur hann. 

Konan endurheimtir þannig stjórn á því hvernig hún vill vera séð af öðrum, en stóru 

flíkurnar og textílstykkin gefa einnig til kynna að hún má taka pláss og vera áberandi 

þó hún sé berskjölduð. Ég hlóð því á sumar flíkurnar ótal mörgum lögum af textíl og 

eru sumar þeirra yfir 10. Kíló. Markmiðið var að þær mynduðu nokkurs konar 

skúlptúra.  

 

4.1. Aðferðir við textílgerð 

 

 Ég vann textílinn á þann hátt að 

í byrjun var allt efni á broti og því 

engir hráir endar sem vann mjög mikið 

gegn minni eigin fagurfræði. Það voru 

nokkrar vikur sem ég var frá morgni til 

kvölds að sauma saman renninga, snúa 

á réttuna, loka, sauma, sameina, 

strauja, dreipa og loks sauma á 

grunninn á flíkinni. Það gekk ágætlega 

en oft á tíðum brösulega þar sem ég 

hef aldrei verið mikill aðdáandi þess 

að vinna á svona vandaðann og 

agaðann hátt. Það myndaðist gjarnan 

togstreita á sama tíma og ég reyndi að 

ná minni fagurfræði fram 

sem liggur frekar í hráum 

endum og 

tilviljunarkenndri og 

óskipulagðari 

Mynd	  8	  -‐	  Mikla	  þolinmæði	  tók	  í	  að	  sauma	  samann	  
textílinn 

Mynd	  9	  -‐	  Fylgjukjóllinn 



uppsetningu. Loks komst ég á þann punkt að ég hafði gert nóg af vandaðari 

uppsetningu og gat gefið mér frelsi til að fara óskipulagðara að hlutunum. Þá bætti ég 

inn smáatriðum, hráum endum og þess háttar til að fullkomna mína sýn á flíkina. Ein 

flíkin vísar sterkt í fylgjuna þegar hún kemur rifin út frá legveggjunum. Í mínum huga 

er hún fullkomin jafnvel þó hún sé uppnotuð og nú ónýt. Sú flík er virkilega viðkvæm 

og brothætt, handsaumuð saman á nokkrum þráðum. Fóðrið er gert út frá sjálfri 

flíkinni en ekki sniðunum þar sem flíkin var samanskoppin og viðkvæm eftir 

meðhöndlunina. Upprunalega fóðrið passaði því ekki inn í flíkina lengur.   

 

4.1. Litir og áferð 

Ég meðhöndlaði og 

vann í flestum litum og 

áferðum á efnunum sem 

koma fram í línunni og 

þótti mér það 

persónulega mikilvægt 

þar sem ég vildi prófa 

mig áfram í textílvinnu. 

Allt silkið í línunni er 

litað í baðkarinu heima 

hjá mér nokkrum 

dögum eftir fæðinguna. 

Litað vatnið myndaði stórann poll sem minnti mig á blóð. Ég ltiaði einnig yfir allar 

flíkurnar þegar þær voru tilbúnar og samsettar. Rauður err íkjandi í línunni, en hann 

vísar í blóðið sem konur framleiða og tapa á 

náttúrulegann hátt í gegnum tíðar, meðgöngu 

og fæðingu. Þá vísa ég eins og áður kemur 

fram í fyljguna eða lífsins tré. Eina líffærið 

sem manneskjan getur búið til og losað sig 

við á náttúrulegann hátt. Svartur og hvítur 

koma einnig til sögu sem tákna einfaldlega 

nýtt líf en ég studdist mikið við svartann til 

að hafa meira jafnvægi á móti rauða litnum.	   

Mynd	  10,	  Á	  textílverkstæðinu.	  Ég	  litaði	  meirihluta	  efnisins	  sjálf. 

Mynd	  11.	  Baðkarið	  heima	  gæti	  minnt	  marga	  
frekar	  á	  blóðbað	  frekar	  en	  litavinnu. 



Ég vildi ekki blanda fleiri litum í línuna þar sem ég var frekar hörð á því að línan ætti 

að vísa fyrst og fremst í blóðið. Ástæðan fyrir 

því að blár kemur fyrir er einfaldlega sú að ég 

var að kaupa blátt efni þegar ég fékk mína fyrstu 

hríð í efnabúðinni Virku. Ég þurfti því að láta 

barnsföður minn borga efnið í flýti á meðan ég 

fór afsíðis til að fá næði. Stuttu síðar vorum 

viðkomin upp á spítala til að taka á móti 

frumburði okkar.	    Það kom því aldrei neitt 

annað til greina en að fullnýta þetta bláa efni inn 

í línuna þrátt fyrir miklar efasemdir 

leiðbeinanda um sjálfa flíkina sem kom úr 

efninu. Ég tók það hinsvegar ekki í mál að 

fjarlægja flíkina úr línunni þar sem ferlið þurfti 

fyrir mér að vera innihaldsríkt og segja ákveðna 

sögu, þó það væri einungis fyrir mig 

persónulega.	  	  

	  

4.2.	  Örðugleikar	  í	  ferlinu	   	  

	  

Eitt	   pils	   hafði	   verið	   klippt	   í	  

sundur	  viku	   fyrir	   sýningu	  og	  var	  

ég	   mjög	   miður	   mín	   og	   reið	   yfir	  

því,	   enda	   hafði	   það	   tekið	   mig	  

nokkra	  daga	  að	  gera	  það.	  Því	  átti	  

að	   bjarga	   með	   svokallaðari	  

vatnsmeðferð	   sem	   hinar	  

flíkurnar	   mínar	   fóru	   einnig	   í	  

gegnum.	   Þá	   gegnbleytti	   ég	   þær,	  

krumpaði	   og	   lét	   hanga	   til	   þerris.	  

Þannig	   gat	   ég	   eytt	   flötum	  

áferðum	   og	   kallað	   fram	  

ófullkomnari	   áferð	   og	   þar	   að	  

Mynd	  12.	  Kápan	  sem	  átti	  að	  hætta	  við 

Mynd	  13.	  Flíkur	  í	  vatnsmeðferð	  



leiðandi	   nýtt	   yfirborð.	   Pilsið	   kom	   enn	   verr	   út	   úr	  meðferðinni	   og	   var	   fyrir	  mér	  

ónýtt.	   Í	   skapofsakasti	  

henti	   ég	   því	   út	   á	   svalir	  

þar	   sem	   ég	   spreyjaði	  

það	   með	   bæði	   svörtum	  

og	  glærum	  háglans	  til	  að	  

reyna	   að	   endurheimta	  

upprunalegu	  

vaxáferðina.	   Allt	   kom	  

fyrir	   ekki	   svo	   ég	   gafst	  

upp	   á	   því	   og	   undirbjó	  

mig	   til	   að	   henda	   því.	   Í	  

millitíðinni	   gleymdi	   ég	  

því	  á	  svölunum	  þar	  sem	  rigndi	  á	  það	  og	  fólk	  gekk	  yfir	  og	  reykti	   í	  kringum	  það	  í	  

meira	   en	   sólarhring.	   Þegar	   ég	   fór	   að	   sækja	   það	   til	   að	   henda	  því	   kom	  aðkoman	  

mér	   mikið	   á	   óvart.	   Þarna	   lá	   pilsið	  

berskjaldað,	   samankrumpað,	   storknað	   og	  

sundurtætt	  og	  mér	   fannst	  það	  einfaldlega	  

fallegt,	   tilbúið!	   Það	   lýsti	   svo	   nákvæmlega	  

því	  hvernig	  mér	  leið	  á	  þessum	  tímapunkti,	  

búin	   að	   vera	   frá	   barninu	   mínu	   fyrstu	  

mánuði	   lífs	   þess,	   útbrunnin	   af	   álagi	   og	  

komin	   með	   vott	   af	   fæðingarþunglyndi	  

vegna	   erfiðra	   aðstæðna.	   Ég	   gat	   ekki	  

hugsað	  mér	  að	  henda	  pilsinu	  heldur	  varð	  

það	  á	  þessu	  augnabliki	  mín	  uppáhalds	  flík	  

í	   línunni.	   Restinni	   af	   því	   sem	   hafði	   verið	  

klippt	   af	   kom	   ég	   fyrir	   á	   jakkakraga	   sem	  

varð	   að	   hinni	   uppáhalds	   flíkinni	   minni.	  

Það	  má	  því	   segja	  bókstaflega	   að	  mín	  persónulega	   saga	   á	  þessum	  viðkvæmu	  og	  

erfiðu	  mánuðum	  yfirfærist	  á	  náttúrulegann	  hátt	  yfir	  á	  línuna.	  

	  

Mynd	  14.	  	  Pilsið	  á	  svölunum	  eftir	  átökin. 

Mynd	  15.	  Botninn	  af	  pilsinu	  sem	  hafði	  verið	  
klipptur	  af	  var	  saumaður	  á	  jakka	  og	  varð	  sú	  
flík	  ein	  af	  mínum	  uppáhalds.	  



 

Útkoma ferlisins 

Undir lok verkefnisins komu upp ýmiss konar áskoranir – ákveðinn 

mótvindur. Ég þurfti að breyta og bæta mörgum flíkum við og henda sumu út. Mér 

þótti vænt um flíkurnar og streittist mikið á móti og tók ákvörðun að halda mig við 

það sem ég taldi vera best fyrir verkefnið mitt en það er líklegast mikilvægasti 

lærdómurinn. Ég er viss um að mér liði eins og ég ætti ekki jafn mikið í verkefninu ef 

ég hefði látið undan þessum breytingum og ég var ekki tilbúin til þess að útkoma 

þessara mánaða að baki væri verkefni sem ég væri óánægð með. Þar sem ég var alltaf 

frekar óörugg með mína getu til að klára verkefnið vegna aðstæðna treysti ég mikið á 

álit leiðbeinandanna minna en áttaði mig síðar á því að við deildum ekki endilega 

sömu fagurfræði. Ég hefði átt að treysta mínu innsæi betur frekar en annarra til að ég 

yrði sem ánægðust. Ferlið var án efa gífurlega lærdómsríkt, bæði fyrir mig sem 

fatahönnuð en einnig fyrir mig sem manneskju. Ég tel mig eiga marga persónulega 

sigra að baki í lok tímabilsins sem ég álít vera það mikilvægasta. Ég get ekki sagt að 

ég muni sakna námsins né skólans, en eins og áður hefur komið fram var ég ánægð 

með mína lokaútkomu. Ég hef fundið frekar út hverjir mínir styrkleikar og veikleikar 

eru og hef þroskað eigin fagurfræði. Ég fer sem sterkari einstaklingur úr náminu og 

sátt út í fæðingarorlofið og síðar atvinnulífið. 
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