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Skermur 

Það varð heimsendir, endi á nútíma samfélagi eins og við þekktum þá.

Þolmörk jarðar eru fullreynd. Jörðin er búin. Mannkynið reikar um án fastrar búsetu, lifir 
frumstæðarar, lífrænna lífi. Lifnaðarhættir sem einkennast af sjálfbærni, sjálfsbjörg og 
hreyfanleika. 
Maðurinn ber með sér hreyfanlegt rými með mikilvægustu mannlegu þarfir í huga; 

skjól, öryggi, svefn, næringu, nánd og tengingu.

Hver flík, hver eign, skiptir máli!
Óþarfi er ekki velkominn!

Fólk var þegar byrjað að flýja heimkyni sín fyrir heimsendi. 
Núna er það normið en ekki frávik.
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Við stöndum á tímamótum, allavega miðað við fréttaflutning síðast liðins árs. 
Rannsóknir hafa sýnt að magn koltvíoxíðs í andrúmsloftinu er orðið svo hátt 
að við getum ekki með nokkru móti forðast verstu áhrif loftlagsbreytinga. 
Mannkynið er komið fram að þeim tíma þar sem er orðið of seint til þess að snúa 
blaðinu við, framundan eru miklar veðurfarsbreytingar og náttúruhamfarir. Það 
þurfa að verða stórtækar breytingar til þess að við munum yfirhöfuð hafa jörðina 
sem búsvæði í framtíðinni.1

 Ég hef verið mjög meðvituð um umhverfismál síðustu ár og finnst þetta 
mikilvægt en á sama tíma mjög ógnandi. Þessi stemning sem er að myndast í 
nútíma samfélagi varð mikill innblástur fyrir útskriftarverkefnið mitt. Ferlið 
fyrir lokalínuna hófst í raun í fyrri verkum mínum í skólanum þar sem kraftar 
jarðarinnar og náttúru hafa verið mér mjög hugfangin. Ég byrjaði að skoða 
mikið sampsil manns og náttúru í dag og áður, hvernig mannkynið hefur þá 
tilhneigingu núna til þess að framleiða og sanka að sér allskonar dóti og rusli 
sem mun fylla jörðina einn daginn. 

1 Höf. óþekktur. „Lotslagsbreytingar - Áhrif á jörðina“.

Hvar liggur
framtíðin og hvað 
verður um  
mannkynið?

Mín framtíðarsýn liggur í því að maðurinn þarf hefja 
meiri náttúrudýrkun, bera virðingu fyrir jörðinni og 
nútíma samfélag mun hrynja að einhverju leiti eins 
og við þekkjum það í dag. Þegar ég var að huga að 
því hvaðan ég vildi sækja hugmyndafræðina að baki 
lokalínunnar rakst ég á bók um táknfræði. Þar var 
þjóðsaga sem á við ýmis frumbyggjasamfélög sem trúa 
á náttúruanda og stunda náttúrudýrkun. Sagan fjallar 
um að einstaklingar sem hafa vanrækt eða ofboðið 
náttúruöndunum eru bannfærðir og á þá lögð bölvun 
svo þeir taki á sig dýrsham. Þannig þurfa þeir að lifa 
á meðal dýra í villtri náttúru til þess að komast aftur 
í takt við náttúruandana.1  Mér fannst þessar sögur 
mjög heillandi og geta átt mjög vel við hvað er í gangi í 
samfélaginu og umhverfismálum í dag. 

1 Karen Arm, ritstj. The Book of Symbols: Reflections on 
Archetypal Image.
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Út frá því beindust hugleiðingarnar 
aftur að þeim sem lifa einhvern 

veginn umfangsminna en 
meirihlutinn. Bæði ættbálkar með 

hirðingjalífsstíl sem aldrei hafa 
tileinkað sér nútímaþægindi og 

annars vegar fólk sem kýs að fara 
frá hefðbundnu lífi og leita náðar 
í einfaldleikanum. Ég las líka um 

flóttamenn sem þegar hafa neyðst 
til þess að flýja og flytjast til í 

heiminum ýmist vegna náttúrulegra 
eða manngerðra ástæðna í sínu 

heimalandi. Ég var að leita að 
einhverskonar svari við spurningunni 

hvernig það lítur út í dag þegar fólk 
lifir í raun með allt sitt í einni tösku. 
Fólk sem neyðist til þess að fara frá 

sínum heimaslóðum og hvað það 
verður og kýs að taka með sér varð 

mikill innblástur fyrirlokalínuna 
mína. Það var mjög áhugavert að sjá 

hversu mikið þetta fólk reiddi sig 
mikið á nútímatækni og ég vissi að 

ég vildi hafa það sem útgangspunkt í 
línunni.1  

1 Olivia Goldhill. „Photos: What 
Syrian refugees carry in ther bags as they 
leave their lives behind.“

Í staðinn fyrir að skoða það bókstaflega að maðurinn færi í gengum einhverskonar breytingaferli yfir að 
verða dýr hafði ég meiri áhuga á því að skoða þetta fólk sem trúir sögunum og hvernig það lifir. Ég var að 
skoða spíritisma, helgihald og siði út frá þessu sjónarhorni. Hugmyndin var að fæðast um manneskju sem 
þyrfti að ganga í gegnum myndbreytingu frá neysluhyggju nútímans yfir í frumstæðara og náttúrulegra 
líf. Þess vegna skoðaði ég mikið ofneyslu nútíma samfélags og hvernið það er stór partur af umhverfis- og 
loftslagsbreytingum. Rannsóknin mín á þeim tímapunkti snerist um að skoða hvernig við, mannkynið 
komum okkur sjálfum í þessa aðstöðu.
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Tilraunakennd hugmyndafræði yrði að baki þar sem 
mig langaði að skoða mannlegar og hvernig ég gæti 
fengið línuna til þess að vinna í þágu mannsins svo við 
gætum búið með og í eingöngu því sem við berum með 
okkur. Ég hef áður unnið með líkama, hreyfingu og 
rými eða umhverfi mannsins og ég dreg líka frá þeim 
rannsóknum í lokalínunni. Líkami/klæðnaður og rými/
umhverfi og allt þar á milli. Lokalínan fjallar um mína 
sýn á hvernig heimur eftir heimsenda mun líta út. Fólk 
mun lifa einskonar hirðingjalífsstíl þar sem auðlindir eru 
takmarkaðar. Við þurfum jafnframt að leita til jarðarinnar 
sem uppsprettu, reyna að falla inní umhverfið og nýta 
rýmið sem við höfum. Maðurinn mun þurfa að búa í því 
sem hann klæðist og ber með sér, því vildi ég reyna að 
einblína á hagnýti og margnýtilegt notagildi í klæðnaði 
sem þjónar mannlegum þörfum. Mér finnst á sama tíma 
mjög erfitt að ímynda mér að við munum leggja til hliðar 
tæknina sem við höfum komist upp á lagið með í nútíma 
samfélagi. Andstæðan á milli lífrænnar tengingar við 
jörðina og svo tækninnar er mjög áhugaverð og ég vildi 
byggja á því, hanna línu fyrir nútíma hirðingja. 
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Til þess að dýpka enn frekar á tilfinningunni um notagildið og að 
flíkur gætu raunverulega virkað á annan hátt sem skjól og búsvæði 
byrjaði ég að dreipa sjálfa mig í tjöld og útilegubúnað. Ég keypti 
notuð tjöld, dýnur og svefnpoka frá fatasöfnun Rauða krossins 
sem ég notaði í ferlinu. Ég hafði aldrei prufað að dreipa á þennan 
hátt. Það var spennandi en á sama tíma fannst mér erfitt að þora 
að vinna með tjöldin, klippa í þau og móta þau almennilega. Þegar 
ég sá hversu illa farin mörg þeirra voru fór þetta samt að verða 
auðveldara. Á meðan ég var að dreipa og klæða mig í tjöldin tók ég 
myndbönd sem ég svo tók stillur úr, vann áfram í tölvu og teiknaði 
eftir. Það var einhvern veginn allt annað að dreipa beint á líkama 
og sjá hreyfinguna í öllu heldur en að vera vinna á gínur sem ég 
gerði þó í bland. Þessi aðferð gaf mér margar góðar silúettur og 
frágangshugmyndir sem ég vann áfram í klippimyndir í bland við 
teikningar með meiri einbeitingu á heildarmynd, look og flíkur.

Í skissuferlinu byrjaði ég að draga 
beint frá rannsóknarvinnunni og 
sótt mikið í formin og silúetturnar 
sem höfðu birst þar og gerði 
klippimyndir til að byrja með. Ég 
reyndi að skissa og dreipa með 
ákveðinn lista í huga af því sem oft 
eru taldar mikilvægustu mannlegu 
þarfir og vann mig í gegnum; skjól, 
hlýju, svefn, næringu, vernd og 
tengingu á nokkuð markvissan 
hátt. Ég sótti vísanir í útivistar-, 
hirðingja- og frumbyggjaheimin 
eftir hverri og einni þörf. 
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Þegar ég var komin vel á veg inní 
skissu- og dreipferlið, eftir að hafa 
klætt sjálfa mig í þennan búnað 
og reynt að finna breytileika og 
hagnýti, tók ég ákvörðun um að 
margbreytilegt notagildi og man-
nlegu þarfirnar myndu vera meira 
í útlitslegum innblæstri. Svo kom 
að framkvæmdinni sjálfri þar sem 
ég leyfði mér að velta aftur upp 
þessum möguleika að flíkurnar 
myndu í raun og veru virka sem 
búsvæði líka.

Sumstaðar fannst mér útlitslegur innblástur 
duga en allar flíkurnar þjóna samt á einhvern 
hátt tilgangi skjóls, hlýju, svefnstaðar og 
verndar. Ef ég hafði haft meiri tíma hefði ég 
viljað skoða hverja flík fyrir sig og virkilega 
skoða hvort þær gætu virkað öðruvísi og haft 
annan tilgang með einhverjum breytingum 
og viðbótum en þar sem útgangspunktur 
lokaverkefnisins er tískusýning þá tók ég 
margar fagurfræðilegar ákvarðanir út frá því 
sem sóttu innblástur í rannsóknina. Mynd 15
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Eftir fyrstu milliyfirferð og samræður við leiðbeinendur um skissurnar 
mínar þurfti ég að leggjast undir felld með það hvað ég vildi fá út 
úr verkefninu. Hvernig ég ætti að standa með hugsjóninni á bakvið 
verkefnið til þess að skilaboðin kæmust til skila án þess að glata því 
sem ég hafði trú á. Það var mikið talað um hvernig það væri að færast 
yfir í meiri geim og sci-fi heim sem mér fannst jákvætt að vissu leiti en 
ég vildi ekki tapa hráu lífrænu andstæðunni við tækniheiminn sem ég 
var að vinna með. Ég vildi að það endurspeglaðist svo í vali á efnum og 
hvernig ég gæti nota náttúruleg efni, handprjón og low-tech aðferðir 
í blandi við tæknilegar. Það átti við um litaval líka þar sem litirnir 
endurspegluðu þessar andstæður. Ég sótti liti í útivistar og tækniheiminn 
sem ég var að skoða og svo beint í náttúruna. Það var aðeins helmingur 
af lokateikningum sem ég hafði litað alveg og var ákveðin með þegar 
ég fór til London í efniskaupaferð. Um hinn helminginn hafði ég 
ákveðnar hugmyndir en litavalið réðist líka á því hvaða framboð var af 
útivistarefnum, hvað mér fannst áhugavert að nota og svo tjöldunum 
sem ég nýtti í endurvinnslu við að gera línuna.

Ég vann mikið að því að þróa áfram  
hugmyndirnar sem ég hafði um prjón og hvernig  
ég vildi útfæra það. Ég gerði prufur með ull, plast,  
hör og málm en ákvað að ullin yrði þetta hráefni  
sem ég tæki beint úr náttúrunni því ég hafði alltaf  
hugsað mér að nota á einhvern hátt jörðina bókstaflega sem  
uppsprettu á náttúrulegan hátt. Ég vann með handspuna og handprjón því ég 
vildi leyfa ullinni að njóta sín eins og hún kemur fyrir. Handspuni er auðvitað 
tímafrekt verkefni þannig ég leitaði frekar eftir garni sem hefði sama útlit og 
tilfinningu eins og það handspunna sem ég var að vinna með. Ég notaði alpaca 
og silk mohair sem eru frekar hærðar, loðnar týpur af garni. Alpaca garnið var 
spunnið með aðferð sem kallast bouclé þar sem litlar lykkjur eru myndaðar í 
spunanum þannig það virkar smá eins og það komi beint af kindinni.
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Sníðaferlið og framkvæmdin gekk heilt yfir frekar 
vel. Ég reyndi að byrja fyrst á mest krefjandi 
flíkunum sem höfðu hvað mesta uppbyggingu 
og frágang með stöngum. Ég fékk aðstoð við að 
beygja og móta ál rörin sem ég notaði til þess 
að móta nokkrar flíkur. Það voru nokkrar flíkur 
sem virkilega reyndu á mér fannst ég stundum 
ekki almennilega vita hvað ég væri að gera allan 
tíman þar til ég allt í einu var á síðasta lérefti sem 
ég var ánægð með. Þetta voru mjög óhefðbundin 
snið sem ég þurfti að gera, á nokkrum var allur 
handvegurinn á framstykki jakkans eða úlpu, 
engir axlasaumar á vestum, margir listar innan 
á buxum fyrir teygjur og annað slíkt. Mikið af 
efnunum sem ég hafði valið mér að vinna með 
og keypt útí London voru með einhvers konar 
húð eða filmu þannig að þegar stungið var gat 
í efnið með títuprjón eða nál var það ekki tekið 
aftur til baka sem reyndist vera mjög kvíðvænlegt 
í ferlinu. Það reyndist mér erfitt að biðja um hjálp 
því ég var stundum sjálf alveg týnd í sniðunum 
mínum. Þetta var mjög krefjandi áskorun sem ég 
lærði mikið á og þegar það var aðeins liðið á ferlið 
var ég komin með betra auga fyrir breytingum.  

Ég notaði frekar einfalt prjón með þessu áhugaverða 
garni og því reyndi ég að hafa litina ekki of fyrirsjáanlega. 
Ég litaði garnið með það sem mér fannst óvæntustu 
litirnir í litaspjaldinu, björtum litum sem sjást alls ekki á 
kindum. Það var ákveðin áskorun að vera lita svona lúxus, 
náttúrulegt garn sjálf en ég fann enga flotta liti í búðum og 
með textíl bakgrunninn minn er ég nokkuð öruggur litari. 
Það endaði meira að segja svo að eftir miklar vangaveltur 
um liti í einu looki þá var handprjónaða herrapeysan lituð 
nóttina fyrir sýningu en kom sem betur fer mjög vel út. 
Allt prjón sem ég var með í lokalínunni er handprjónað og 
uppskriftirnar hannaðar af mér. Að hanna prjónauppskrift 
krefst mikilla útreikninga, þolinmæði og prufugerðar 
þannig það fóru nokkrir heilir dagar í það en ég var mjög 
ánægð með loka útkomuna.
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Eftir langt ferli, mikla vinnu og langa vinnudaga 
með mikilli hjálp frá vinum og fjölskyldu kom að 
sýningardegi. Merkilegt hvað það gerðist líka mikið 
alveg á lokasprettinum. Flest allar flíkur voru alveg 
tilbúnar þegar komið var uppí Hörpu, fyrir utan 
stillingaratriði og annað slíkt sem þurfti að gera 
þegar fyrirsætur voru komnar í flíkurnar. Ferlið 
gekk heilt yfir mjög vel en á síðustu metrunum 
þurfti ég að byrja málamiðla til þess að fá sem besta 
útkomu á sýningarpallinum. Sumt hafði ég ekki 
tíma til þess að gera nógu vel eins og t.d. hefði ég 
viljað sjálf gera skósóla á tvennar flíkur. Það urði í 
stað til skóhlífar og buxur með síðum skálmum með 
svipuðum frágangi og pollabuxur sem komu eflaust 
betur út heldur en að hafa upprunalegu pælinguna 
hálfkláraða. Það var engu að síður ekki mikið sem 
mér fannst vera sleppa heldur tók ég líka ákvarðanir 
út frá því hvað kom betur út á pallinum. Sýningin 
gekk upp þrátt fyrir ýmsa hnökra. Eftir rennslið 
þurfti ég ásamt þeim sem voru til aðstoðar baksviðs 
að æfa skiptingu því ein af mínum fyrirsætum 
komst ekki inná pallinn í það skiptið. Það hófst allt 
á endanum, öll look fóru á pallinn og heilt yfir var 
ég ánægð með útkomuna. Ég sé það samt ennþá 
núna hvað ég get bætt og breytt í línunni. Ég er strax 
komin með hugmynir um viðbætur og næstu skref. 
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Mynd 29. Mynd úr vinnubók höfundar, sníðaglósur og fataslá með lokalínunni á.
Myndir 30-31. Myndir úr vinnubók höfundar.
Myndir 32, 34, 36, 39, 40, 42, 44. Ljósmyndir teknar af Leifi Wilberg á sýningardag.
Myndir 33, 35, 37, 38, 41, 43, 45. Lokateikningar höfundar.
Myndir 46-48. Tískuljósmyndir teknar af Önnu Maggýd
Baksíða. Tjöld til þerris í skátaheimili Hamars 

Mynd 46

Mynd 47

Mynd 48




