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Dýrð sé             

 

Dýrð sé, 

dýrð sé henni. 

Óttaleysi. 

Losti. 

 

Mörgum nöfnum kölluð, 

norn, vamp, tálkvendi. 

Myrkrið. 

Reykur. 

Hatur. 

 

Mörgum nöfnum kölluð,  

gyðja, drottning, átrúnaðargoð.  

Kraftur.  

Trú.  

Sagan í nýju ljósi. 

 

Farvi, dreyra, vald. 

Gullslegið vopn.  

Perlur. 

Speglar. 

Einherjar hennar. 

 

Tími hennar kominn. 

Dýrð sé, 

Lilith. 

 

Mynd 1. Jakki nr. 8  



Fyrstu Hugmyndir  
 

 Í þessari skýrslu verður farið yfir hönnunarferli útskriftarlínu minnar Dýrð 

sé. Fjallað verður um fyrstu hugmyndir, þróun hugarheimisinns, breytingar sem 

urðu í ferlinu, og lokaniðurstöðu. Fyrstu hugmyndir mínar fyrir útskriftarverkefnið 

voru innblásnar af B.A. ritgerðinni minni sem ég skrifaði á haustönn 2018. Eftir að 

hafa lesið nokkrar bækur um tálkvendið og sögu hennar ákvað ég að skrifa um 

hana. Ég vildi greina tálkvendið í kvikmyndum og þá í rökkurmyndum og 

síðrökkurmyndum og greina hvað var í gagni í samfélaginu á þeim tíma. Ég vildi 

halda áfram að skoða þessa persónu frá sjónarhornum sem ekki voru kannaðar í 

ritgerðinni. Fara lengra aftur í tímann og skoða “fyrstu” tálkvendin. En einnig 

hugleiða hvert hún er að fara, hver framtíð hennar er. Hér að neðan kemur texti út 

ritgerðinni minni þar sem tálkvendið er kynnt. Eftir það kemur stuttur texti um 

Suffragettes en þær voru einnig mikill innblástur.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd nr. 2. Buxur frá alklæði nr. 2 



Tálkvendið  

 
Franski frasinn „femme fatale“ eða „tálkvendi“ þýðir bókstaflega 

lífshættuleg kona1. Kvikmyndafræðingurinn Yvonne Tasker hefur tekið saman 

nokkur einkenni tálkvendisins: „Í fyrsta lagi ómótstæðilegur kynþokki hennar. Í 

öðru lagi styrkurinn og valdið (yfir karlmönnum) sem fylgir kynþokka 

tálkvendisins. Í þriðja lagi blekkingarleikirnir, dulargervin og dulúðin sem 

umleikur hana, sem gera hana að óræðri veru í augum jafnt áhorfenda og hetjunnar. 

Í fjórða lagi er afleiðingin sú að konan sem „ráðgáta“ er yfirleitt í kjarna 

frásagnarinnar, sem er byggð upp sem rannsókn þar sem markmiðið er að leita 

uppi sannleikann að baki blekkingunni.“2 Tálkvendið er „yfirmáta aðlaðandi, 

svikul og kynferðislega óseðjandi“3 og notar kynþokka til að táldraga hetjuna4. 

Hún notar oft eitur í stað hnífa og dregur allt siðferði úr fórnarlambi sínu, fær það 

til að hafna sínum gildum, hafna vinum sínum, og hefur af því peninga5. 

Tálkvendið er hættuleg karlmönnum og getur leitt til dauða þeirra en sviksamlegt 

eðli hennar getur einnig orðið henni sjálfri að falli. Karlmaðurinn þarf að stjórna 

kynverund (e. sexuality) tálkvendisins svo það tortími honum ekki6. 

 Tálkvendið birtist sem sjálfhverf og sjálfdýrkandi persóna, en þannig sýndu 

                                                      
1 Mainon, Dominique and Ursini James, Femme Fatale: Cinema´s Most Unforgettable Lethal Ladies (Milwaukee, 

Limelight Editons, 2009), 10.  
2 Tasker, Yvonne, Working Girls: Gender and Sexuality in Popular Cinema (London, Routledge, 1998), 120. Fengið 

úr Simkin, Stevie, Cultural Construction of the Femme Fatale. From Panora´s Box to Amanda Knox (UK: 

University of Winchester, 2014), 6.  
3 Spicer, Andrew, Film Noir (Harlow: Pearson Education Ltd., 2002), 90. Fengið úr Simkin, Stevie, Cultural 

Construction of the Femme Fatale. From Panora´s Box to Amanda Knox (UK: University of Winchester, 2014), 6.  
4 Simkin, Stevie, Cultural Construction of the femme fatale. From Panora´s box to Amanda Knox (UK: University 

of Winchester, 2014), 6.  
5 Mainon, Dominique and Ursini, James, Femme Fatale: Cinema´s Unforgettable Lethal Ladies, 10.  
6 Kaplan. E. Ann, Women in Film Noir (London: BFI Publishing, 1996), 36.  

 



myndirnar að þetta væru sjálfstæðar konur7. Hún er mikilvæg persóna innan þessa 

hættulega glæpaheims sem karlkyns söguhetjan lifir og hrærist í8. 

 Margar leiðir eru notaðar til að sýna að tálkvendinu er ekki treystandi, t.d. 

senur þar sem speglar eru notaðir til að sína sviksamlegt eðli hennar9 og reykur 

umlykur hana þannig að erfiðara er að sjá hana10. Klæðaburður hennar einkennist 

af óhóflegum munaði, eins og kvöldkjólum, framandi höttum, löngum hönskum, 

háum hælum og loðfeldum11. Tálkvendið er oft sýnt með sígarettu og skammbyssu, 

sem eru hvort tveggja tákn um karlmannlegt vald12. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
7 Kaplan, E. Ann, Women in Film Noir, 47.  
8 Wager, Jans. B, Dangerous Dames: women and representation in the Weimar street film and film noir, 38.  
9 Wager, Jans. B, Dangerous Dames: Women and Representation in the Weimar Street Film and Film Noir, 40.  
10 Kaplan, E. Ann, Women in film noir, 44-45. 
11 Lukszon, Ula, „Noir Fashion and Noir as Fashion,” Í Fashion in Film, ritsj. Munich Adrienne (Indianapolis: 

Indiana University Press, 2001), 62.  
12 Tuska, Jon, Dark cinema: American film noir in cultural perspective, 206. 

 



Suffragettes 

 

 Suffragettes var hreyfing kvenna sem varð til í lok 19. aldar. Þær kröfðust 

kosningaréttar kvenna. Margar af þeim brutu lög og voru sendar í fangelsi þar sem 

þær fóru í hungurverkföll. Þegar þeim var sleppt úr fangelsi voru þær heiðraðar 

sem hetjur af hinum og voru seld nafnspjöld, klútar og fleira með nöfnum þeirra 

sem fóru í fangelsi, þær sem fóru í fangelsi fengu medalíur og var hreyfingunni 

stjórnað líkt og her. Slagorð þeirra var “ Give women vote” og litir þeirra grænn, 

hvítur og fjólublár13. Ég las um þær þegar ég var enn þá að ákveða hvað ég ætlaði 

að skrifa um í B.A. ritgerðinni. Ég varð innblásin af þeirri ákvörðun um að stjórna 

hreyfingunni líkt og her. Þær voru her en samt með engan sterkan einkennis 

búning, þær höfðu litina þrjá og klæddust allar í líkum fötum en það var meira 

vegna tísku þeirra tíma heldur en ákveðin hugmynd.  

 
  

                                                      
13 óþekktur, “Facts about the Suffragettes,” National Geographic, 17 maí.   

 

Mynd 3. Suffragett í jakka sem var mikil innblástur  



Næstu skref  

  
 Nú þegar allar þessar upplýsingar voru komnar saman var næsta skref að 

túlka þær, af hverju þessar konur?        

 Þegar ég var að skrifa ritgerðina las ég mikið af bókum með upplýsingum 

sem komu svo ekki fram í ritgerðinni. Ein af þeim bókum var Suffragette to she-

devil: Women´s liberation and beyond þar er saga Suffragette rakinn. Hugmynd 

um að hafa þrjá liti varð strax sterk ákvörðun hjá mér. Fyrst ætlaði ég að hafa þessa 

þrjá sömu liti, grænn, hvítan og fjólubláan. Þar sem ég var búin að vera skrifa um 

konur og lesa um sögu kvenna vildi ég að línan yrði bara kvennafatnaður. Ég vildi 

að línan væri þróuð sem her líkt og Suffragette, tilbúnar í slaginn.  

 Lengi vel var ætlunin að sýna „kraft“ kvenna með efnismiklum textíl og 

klæða þær honum. Þess vegna byrjaði textílvinnan í prufum sem voru efnis miklar 

og rykktar til að gera efnið ennþá efnis meira. Útsaumur var líka strax mikilvægur, 

ég vildi setja skilaboð á fatnaðinn, orð sem ég hafði lesið í bókunum fyrir 

ritgerðina. 

 
 
Mynd 4. Skilaboð sem ég hafði safnað saman  



Textíl prufur  

 
 Strax í byrjun ferlisins fór ég sem sé að vinna með textíl og gera prufur. Á 

fyrsta árinu mínu í Listaháskólanum uppgötvaði ég að textíl er það sem ég hugsa 

fyrst um þegar hugmyndaferlið er kominn með ákveðinn hugarheim og ákvað ég 

þess vegna að byrja enn þá fyrr að gera prufur og láta þær líka hafa vald yfir 

hugarheiminum. Þannig að þær hafa nógan tíma til að þróast yfir í skissu ferlið og 

fannst mér mjög mikilvægt að geta haft mínar eigin prufur þegar svo var farið að 

vinna í skissu ferlinu. Í ritgerðinni tala ég um spegla sem notaðir eru til að sýna 

sviksamlega eðli tálkvendisinns og langaði mig að nota spegla á einhvern hátt. 

 

 

 
Mynd 5 frá yfirferð 

  



 
Mynd 6 – 10. Textílprufur 

 

 



 

 
 
 

Hugarheimur 
 

Eftir yfirferðina kom spurninginn að koma aftur og aftur upp; af hverju 

þessar konur. Ég ákvað þess vegna að leita aftur í ritgerðina mína, hérna er brott úr 

lokaorðum;  

„Persónan tálkvendið hefur verið notuð í listum, trúarbrögðum, 

munnmælasögum, bókum, leikritum, ljóðum, og sögum frá upphafi. Yfirleitt 

hafa þetta verið sjálfstæðar og sterkar persónur sem hafa viljað ráða sínum 

örlögum sjálfar og hafa beitt til þess ýmsum brögðum hvort heldur góðum sem 

illum. Þessi persóna virðist hafa verið notuð til að vara konur við hvernig ætti 

ekki að hegða sér, og að svona hegðun muni alltaf leiða til glötunar. Konur ættu 

ekki að haga sér á þann hátt að þær valdi því að eitthvað gerist, þær eigi ekki að 

vera sjálfs síns örlagavaldur heldu lifa sínu lífi samkvæmt hefðbundnum 

gildum og ekki vera áberandi. Konur eigi fyrst og fremst að vera eiginkonur og 

mæður, þær eigi að annast um aðra en ekki að vera drifkraftur í samfélaginu. 

Þessar sögur vöruðu karlmenn við að umgangast slíkar konur og að falla í 

gildrur þeirra, en það gæti leitt til glötunar þeirra sjálfra.  

Tálkvendið virðist vera svar karlmannsins við kvennahreyfingunni og birtist 

hún í kvikmyndum á þeim tímu þar sem umrót hefur verið í lífi hinar 

hefðbundnu konu og staða hennar verið önnur í samfélaginu á árunum á undan. 

Konur eru að stíga fram á sjónarsviðið sem afl og eru að komast til valda í 

gegnum þátttöku á vinnumarkaði og eru þannig að valda titringi meðal karlanna 

sem eru þar fyrir og eru ekki tilbúnir til að gefa valdið eftir. 

Tálkvendið á stóran sess í listum, hvort heldur sem er bókmenntum eða 

kvikmyndum, en spurning er, hvað er hún að gera í dag? Með tilkomu #metoo 

hreyfingarinnar, þar sem Hollywood sagðist hafa fengið nóg og konur 

hvarvetna staðið upp og sagt sögur sínar af ofbeldi hafa margir karlmenn líkt 

þeim konum við tálkvendið, það er að segja, að þessar konur séu að leggja lífið 

þeirra í rúst, er það hið nýja tálkvendi? En ef það er tálkvendið í dag, þá er hún 

í góðum málum. 

Það má einnig segja að tálkvendið hafi risið upp úr ösku sinni, þaðan sem hún 

barðist fyrir tilverurétti sínum sem fullgild manneskja og vegna kúgun kvenna 

þá þurfti hún að beita brögðum og jafnvel að fremja glæpi til af fá það sem 



einungis karlmönnum leyfðist að fá yfir í það að fá að standa í fæturnar sem 

jafnrétthá manneskja og karlmenn, segja skoðun sína og segja frá ef á þeim var 

brotið. En konur hafa alltaf verið dæmdar út frá öðrum konum, eða konum sem 

heild t.d. varðandi þátttöku þeirra á vinnumarkaði, ef það var hægt að benda á 

konu sem mistókst í starfi sínu og jafnvel framdi glæp þá var sú ályktun dregin 

að allar konur væru óhæfar í starfið. Konur þurftu að vera fullkomnar sem heild 

til að njóta jafnréttis. En karlmenn hafa alltaf verið dæmdir út frá sínum eigin 

persónuleika heldur en kyni sem hlýtur að vera rétta leiðin til að meta hver 

persónan er hvort sem er í einkalífi eða sem vinnukraftur. Kannski er sú stund 

að koma að konur séu búnar að ná það langt í jafnréttisbaráttu sinni að þær 

megi vera “vondar” “ 

Með þetta í huga fór ég að skoða Lilith, sem ég tel vera ein af fyrstu tálkvendum. 

Hún var fyrst kona Adams í gyðingatrú. Hún var búin til úr jörðinni eins og Adam 

og voru þau því jafningjar, hún neitaði Guði um að sofa hjá Adam og gekk út úr 

Eden garðinum og varð stjórnandi síns eigin lífs. Hárið hennar er sagt vera fyrsta 

gullið og Lilith er eldri en gyðingatrúin og kemur hún fram í öðrum trúarbrögðum. 

Margir hafa kallað hana fyrsta femínistinn.14 

Hugarheimurinn var við það að vera tilbúin. Tálkvendið er að koma aftur á 

sjónarsvið að mínu mati, með sjónvarps þætti eins og what/if(2019)  þar sem Renée 

Zellweger leikur leyndardómsfullt tálkvendi. Útskriftarlínan mín er nútímaher 

Lilith´s tilbúin í næstu “öldu” kvennahreyfingarinnar. 

                                                      
14 Melissa Sartore, „Meet Lilith, The Woman in the garden of Eden the Bible doesn´t want you to know about,“ 

Ranker, https://www.ranker.com/list/biblical-facts-about-lilith/melissa-sartore?page=3. 
 

https://www.ranker.com/list/biblical-facts-about-lilith/melissa-sartore?page=3


 

Mynd 11. Innblástur 
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Skissuferlið  
 

 Skissuferlið byrjaði í photoshop, myndir voru teknar af textílprufum, þær 

settar í tölvuna. form og áferðir voru teknar úr myndum sem hafi verið saman á 

myndaspjaldi (e. moodboard), vinnuaðferð sem þróaðist í öðrum verkefnum 3. árs. 

Ég byrjaði með gróf form, var fyrst ekki mikið að huga að því hvernig formin yrðu 

að flíkum. Síðan var settur líkami undir formin, þau prentuð út, teikna ofan í þau, 

skanna inn aftur og forminu jafnvel breytt aftur. Eftir nokkur skipti voru form 

kominn sem hægt var að byrja teikna út frá, formin voru enn þá abstrakt og var 

erfitt að finna flíkur eða form út úr myndunum. Ég festist í því að byrja að teikna 

föt sem voru of hefðbundin og öll photoshop formin hurfu, fötin urðu lítil og 

hefðbundin. Ég fór aftur til baka í photoshop og vann þar meira og byrjaði að bæta 

við litum líka. Eftir það var ég betur undirbúin í að skissa. Allar textílprufurnar 

voru hafðar í huga meðan teiknaði var, blandað við klassískann klæðskerafatnað. 

Textílinn var mikilvægur því ég hugsaði hönnunina út frá honum. Mjúkur textíl 

eins og á mynd nr. 3 af Suffragetu, jakkinn hennar er með rykkingu og vildi ég 

nota það í bland við sterkan klæðskera fatnað sem tálkvendin klæddust í 

myndunum sem ég skrifaði um. Í kvikmyndunum eru þær með stóra axlapúða, í 

teinóttum fatnaði, jafnvel buxum. Ég vildi halda því í línunni en einnig hafa 

mjúkan textíl sem ég sá suffragettunar klæðast, þær notuð útsaum og borða til að 

koma skilaboðum sínum á framfæri, ég vildi nota útsaum sem er kvenlegt í bland 

við svo spegla og perlur, en þau speglast bæði og vekja athygli á sér. Formin á 

ermunum minna á skykkju en það kom út frá mynd af Lilith sem er á mynd nr. 12. 

Það form var líka sett í eina buxur í línunni. Rykkingarnar á ermunum var sett á 

voldugu skykkju, ermarnar til að setja kvenlega mótstöðu við karlmannlegu 

axlirnar, mikilvægt var að hafa lífrænan textíl við karlmannlega efnisvalið.  

Skilaboðin sem ég vildi skrifa á fatnaðinn var en ekki ákveðinn, búið var að prófa 



útsaum og prent. Orð eins og Revenge, red-handed, killer, í lokinn varð Stone Cold 

Killer valið. Vegna þess að það er þekkt orðatiltæki, Stone er líka eftirnafn frægs 

tálkvendis sem Nicole Kidman leikur, og líka leið til að lauma nafninu mínu inn í 

línuna. Orðin áttu að raðast upp þannig að ekki væri auðveldlega hægt að lesa út 

hvað stæði á fatnaðinum, vegna þess að tálkvendið kemur aldrei hreint út, þú veist 

aldrei hver hún er í alvörunni fyrr en það er of seint.    

Eftir seinustu yfirferðina voru nokkur alklæðnaði ákveðin og út frá þeim vann ég 

restina, samtals 10 alklæðnaði. Í sameiningu við kennarana var ákveðið að láta 

sniðin af flíkunum endurtaka sig, hafa þau einföld vegna þeirra miklu textíl vinnu 

sem þurfti að gera. Litirnir voru þá einnig negldir niður, kóngablár, vínrauður og 

svartur. Þrír líkt og Suffragettes höfðu, kóngablátt til að sýna konunglega vald 

Liliths, vínrautt, blóð hennar Lilith eins og blóð Krists, svartur vegna þess að hann 

er andstæða ljóssins og hins heilaga. Allir málmar ættu að vera gull, skart og letur 

líka, því gullið var hár Liliths.  

 

Mynd 13. Lokalínan 



London og sníðavinna  

 Í London sá ég í fyrsta skiptið hversu mikið af efni væri hægt að velja úr. 

Fyrsti dagurinn var yfirþyrmandi og keypti ég ekkert þann daginn en fór ég aftur í 

skissubókina og minnti mig á hvaða efni ég væri að leita af. Eftir það gekk allt 

greiðlega. Ég vildi kaupa; teinótt efni í bláu með vínrauðum röndum og svart með 

hvítum rönndum, silkisatín í vínrauðu, svörtu, og bláu, vínrautt jakkafataefni í 

tveimur mismunandi tónum, flauel í bláu, og vínrauðu. Svart mjúkt og glansandi 

efni sem gæti minnt á nærfatnað en samt verið þykkt. Og þunnt blátt silkiefni. 

Gróft blátt efni í kápuna en grófleikinn átti að vinna á móti silkisatíninu í kápunni, 

efni í rykkingarnar á ermunum, og að lokum gróft blátt efni til útsaums. Að auki 

keypti ég rennilása, stærstu herðapúðana sem boðið var upp á, stærri en ég hafði 

hugsað mér að nota en þeir pössuðu fullkomlega við persónuna sem var að skapa, 

og mikið af perlum. Öll efnin fyrir utan eitt voru keypt í London og voru speglarnir 

og tréperlur keyptar á Amazon.com. Þegar komið var heim frá London hélt 

sníðavinnan áfram. Ákvörðun var tekin að hafa toppana með svipuðu sniði, alla 

með fleyg undir hendi og opna á bakinu með rennilás. Fleygur varð fyrir valinu til 

að hafa meira heild yfir flíkunum, því ég var með sauminn við olnbogann fyrir 

stóru ermirnar og leit það betur út að hafa þá engan saum í handveginum og sat 

axlapúðinn enn betur við þessa breytingu. Jakkinn og kápan voru bæði send til 

klæðskera og sá hún alfarið um að gera sniði á þeim, ég hafði verið byrjuð að gera 

sniðið á jakkanum en þau voru ekki að komu út eins og ég vildi og ákvað ég þess 

vegna að senda klæðskerann jakkann og kápuna, en klæðskerinn heitir Lovísa 

Tómasdóttir. Einnig gerði hún silkisatínið á svarta kjólnum en það efni treysti ég 

mér ekki til að vinna með. Víðu rauðu buxurnar voru talsverður hausverkur sem 

leystist ekki almennilega fyrr en í seinustu mátun en þar sem skálmarnar áttu að 

minna á skikkju var erfitt að ganga í buxunum án þessa að stíga í skálmarnar 



sjálfar. Í mátuninni var ákveðið að falda þær þannig að fram skálmin yrði hærri en 

aftari skálmin og gekk módelið auðveldlega í þeim eftir það.  

  
Mynd 14. Fleygur                                             Mynd 15. Kjóll nr. 10  

 

   
Mynd 16. Kápa                                  Mynd 17. Samfestingur  

  



Saumað  

 Byrjað var að klippa út í efni og útsaumnum fyrstu vikuna í apríl. Þar sem 

það voru bara þrír litir var hver dagur með sinn lit, til að byrja með, þá var klippt 

t.d. bara blátt efni, overlockaði, og byrjaði að sauma saman. Þá þurfti ekki að vera 

að skipta endalaust um þræði á vélunum. Nokkrir dagar fóru í að silkiþrykkja á 4 

efni með 3 mismunandi römmum sem gerðir voru í Laugarnesi. Ákveðið var að 

hafa ekki neitt munstur til að fara eftir þegar þrykkt var. Byrjaði var á Stone, svo 

Cold og að lokum Killer. Letrið á stöfunum var hausverkur. Þar sem ég hafði aldrei 

hannað letur áður var bara best að finna letur sem hentaði. Pælingar voru um að 

nota noir innblásið letur en það var töluvert erfitt að lesa, að lokum var valið 

klassískt letur. 

Stærstu breytingar sem urðu á línunni voru tveir kjólar, einn svartur og annar 

blár. Báðir kjólarnir áttu að vera með rykkingar (myndir 19 og 20), en rykking var 

stór partur af línunni, með rykkingar borðanna á ermunum (mynd 23, 27 og 30). 

Rykkingarnar á kjólunum áttu að vera stórar. Gerðar voru margar prufur og haldið 

að rétta aðferðin væri fundin. En þessi aðferð gerði ekkert fyrir flauel, sem var 

efnið fyrir bláa kjólinn, ákveðið var að sleppa rykkingunum í kjólunum. Svarti 

kjólinn þróaðist í topp þar sem fyrir voru stuttbuxur undir kjólnum. Loka útsaumur 

á allar flíkurnar var mikil vinna og var ég orðinn fær verkefnastjóri í enda þessa 

verkefnis, þökk sé fjölskyldu og vinum sem gátu komið að hjálpa. 



 

Mynd 18. Þrykk  

 

Mynd 19. Rykktur kjóll nr. 5                                                                 Mynd 20.  Rykktur kjóll nr. 6 



Lokaorð  

 Auðvelt er að vera vitur eftir á og hugsa bara hvað ef. Þessi reynsla var 

gríðarlega lærdómsrík og skemmtileg. Ég lærði mikið um hönnun og þróun hennar, 

saumaskap, en líka hvernig er best að skipuleggja sig og hafa alltaf næsta verkefnið 

tilbúið þegar fjölskylda eða vinir komu að aðstoða. Loka útkomuna er ég sátt við 

og ég er mjög ánægð að hafa leitað aðstoðar klæðskera. Eftir á að hyggja voru 10 

alklæði full mikið en ég held að það verði gaman að blanda saman alklæðunum í 

myndatökum og þess háttar.  

 

Myndir af sýningu í sömu röð 
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