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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er samband tónlistarmannsins Pete Doherty og fatahönnuðarins Hedi 

Slimane á árunum 2003 til 2007 rannsakað. Pete, sem áður hafði verið þekktastur fyrir 

störf sín í tónlist, öðlaðist á þessum árum nýtt hlutverk sem tískutákn þökk sé ýmsum 

áhrifaþáttum. Rannsókn þessarar ritgerðar felst í greiningu á þessum þáttum og að lokum 

er gert upp á milli vægi þeirra. Í poppmenningarheimi nútímans er sanngildi listamanna og 

hönnuða dýrmætur eiginleiki – í heimi þar sem auðvelt er að falsa sína opinberu ímynd. 

Skoðað verður hvernig sanngildi vegur inn í mat á niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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Inngangur  

Tónlist og tíska haldast í hendur og hafa alltaf gert, að minnsta kosti síðan tónlistarmenn 

urðu að þeim fyrirbærum sem þeir eru í dag. Þá er átt við þegar þeir urðu að einhverju 

meira en bara rödd í útvarpinu eða á hljóðupptökum og almenningur fór að spá í því hver 

manneskjan á bakvið tónlistina raunverulega væri; hvernig viðkomandi hagar sér, hvaða 

skoðunum hann aðhyllist, hver lífssaga hans er og hvernig hann klæðir sig.  

Tískuiðnaðurinn hefur þróast hratt á stuttum tíma. Að það sé litið á tísku sem 

listform en ekki einungis sem iðnað er tiltölulega nýtt á nálinni í sögulegu samhengi. 

Charles Frederick Worth er gjarnan titlaður fyrsti fatahönnuðurinn. Um seinnipart 19. aldar 

fór hann að hanna kjóla og fleira fyrir hátt setta íbúa Parísar. Það sem þótti merkilegt var 

að hann yfirfærði sinn persónulega stíl í sína hönnun í stað þess að fara einungis eftir 

fyrirmælum viðskiptavina sinna.1 Þessi nálgun þótti brautryðjandi og leiddi síðar til 

upprisu stóru tískuhúsanna snemma á 20. öldinni. Þar með færðist valdið sem fólst í því að 

segja til um hvað þætti flott að klæðast hverju sinni úr höndum efri stéttarinnar, eina 

hópsins sem hafði efni á því að kaupa slíkan fatnað, yfir í hendur fatahönnuðarins sjálfs.2 

Þetta mætti kalla upphaf fatahönnunar eins og við þekkjum hana í dag. Þarna slítur hún sig 

frá hinni hefðbundnu skilgreiningu þar sem til verður iðnaður sem gegnir því hlutverki að 

segja almenningi til um hvað þyki flott að klæðast, eða hvað er „í tísku”, en ekki einungis 

að framleiða fatnað til að mæta þörfum fólksins. Sú hugmynd um að fatnaður sé sprottinn 

upp úr hugarheimi einstaks hönnuðar og að neytendur leiti til hans vegna þess að hans sýn, 

frekar en annarra hönnuða, höfðar sérstaklega til þeirra. 

Eftir því sem tískuiðnaðurinn þróast og persónuleg sýn hönnuða á heiminn fer að 

skipa stærri sess, samhliða auknu vægi tónlistarmanna sem opinberar persónur og allt sem 

því fylgir, þá fóru þessir tveir heimar eðlilega að hafa áhrif hvor á annan.  

Menningarleg áhrif hvors tveggja jukust með tilkomu poppmenningar. Sjötti 

áratugur síðustu aldar er talinn marka upphaf þeirrar menningar og þeirrar tónlistar sem 

henni tilheyrir.3 Þó svo að tónlistarfólk og aðrar opinberar persónur innan lista- og 

                                                
1  Kent, Jacquelin C, Business Builders In Fashion (Minneapolis: Oliver Press, 2003), 21-22. 
2  Ewing, Elizabeth, History of 20th Century Fashion (London: Pavilion Books, 2014). 
2  Ewing, Elizabeth, History of 20th Century Fashion (London: Pavilion Books, 2014). 
3 „1950s: Pop Culture Explodes In A Decade Of Conformity,” Encyclopedia, sótt 10. nóvember, 2020. 

https://www.encyclopedia.com/history/culture-magazines/1950s-pop-culture-explodes-decade-conformity 
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skemmtanaiðnaðarins hafi vissulega haft mikil áhrif á almenning í nokkra áratugi þar á 

undan markaði þetta samt sem áður ákveðin kaflaskil. 

Skil ýmissa þátta verða óskýr í kjölfar aukinnar fjölhyggju. Hlutverk blandast 

saman á meðan önnur skiljast að. Þetta leiðir til margra spurninga þegar reynt er að greina 

áhrif hvors tveggja, tísku og tónlistar. Það má líkja þessu við frægu spurninguna: „Hvort 

kom fyrst: hænan eða eggið?”  

Í þessari ritgerð verður samband tónlistarmannsins Pete Doherty og 

fatahönnuðarins Hedi Slimane á árunum 2003 til 2007 rannsakað og stuðst við 

hugleiðingar um samband listgreinanna tveggja í sögulegu, félagslegu og menningarlegu 

samhengi. Hver gerði Pete Doherty að tískufyrirmynd? Var það samband hans og stærstu 

fyrirsætu heims, Kate Moss, og allt fjölmiðlafárið sem því fylgdi? Var það snilligáfa Hedi 

Slimane, yfirhönnuðar Dior Homme, sem sá hann sem óslípaðan demant og tilvonandi 

bjargvætt herratísku? Var Pete einfaldlega réttur maður á réttum stað sem tikkaði í öll box 

spádóma tískuspámanna (e. trend forecasters) þess tíma og þar af leiðandi fullkomin músa 

(e. muse) fyrir hönnuð eins og Hedi? Eða er Pete sjálfur ástæðan? Var stemningin í 

kringum hann og þá senu sem hann tilheyrði sjálf orsök þess að þessi nýja ímynd af 

karlmanni og hvernig hann skuli klæðast hafi orðið að því fyrirbæri sem hún varð, og gerði 

Pete loks að tískutákni? Hafði þetta þá verið að krauma um skeið í undirgrundinni og 

einungis tímaspursmál hvenær tískuspámenn hátískurisanna og að lokum Hedi Slimane hjá 

Dior Homme taki stemninguna, ímyndina og útlitið og færi það á silfurbakka beint í 

hendur almúgans? Að lokum verður skoðað hvernig sanngildi (e. authenticity) vegur inn í 

mat á niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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Kynning á helstu hugtökum 

1.1 Sanngildi 
Sanngildi er eftirsóttur eiginleiki sama hvert er litið. Hann er þó nánast hvergi jafn mikils 

metinn og jafn mikið til umræðu og í poppmenningu. Ástæðu þess má sennilega rekja til 

þess hversu sjaldséður hann virðist þar vera. Í heimi þar sem heil starfstétt gegnir því 

hlutverki að meta hvert næsta skref listamannsins ætti að vera, annars vegar í listinni sjálfri 

en einnig í einkalífi viðkomandi, í þeim tilgangi að halda vinsældum hans á floti. Hvort 

sem það er átt við tónlist, tísku, kvikmyndir o.s.frv. þá er sanngildi listamannsins, 

trúverðugleiki þess lífsstíls sem hann sýnir í list sinni og ímynd, alltaf til umræðu. 

 Þegar hugtakinu „sanngildi” er velt fyrir sér í samhengi við listgreinar 

poppmenningar, þá er tónlist sú grein sem kemur alla jafna fyrst til huga, frekar en 

kvikmyndir og fatahönnun sem dæmi. Sú ályktun er dregin vegna þess hve innbyggt er í 

eðli popptónlistar nútímans að einkalíf listamannsins sjálfs sé eitt 

meginumfjöllunarefnanna, hvort sem það er í textum eða í almennri umfjöllun og gagnrýni. 

Að auki er því tjáð á heldur beinskeyttari máta, með lagatextum sem dæmi, heldur en í 

öðrum listgreinum þar sem ákveðnir þættir eru oft undanskildir svo áhorfandinn geti fengið 

tækifæri til þess að túlka þá sjálfur. Þetta leiðir til þess að þetta tvennt, tónlistarferill og 

einkalíf tónlistarmannsins, fari að renna saman í eitt.  

 Það var ekki fyrr en á þriðja áratug síðustu aldar þegar fjölmiðlar gerðu þá merku 

uppgötvun að almenningur gæti haft áhuga á því hvað fræga fólkið væri að gera utan 

vinnu, þ.e.a.s. í sínu einkalífi. Þarna sáu þeir gróðatækifæri og fóru þá að innleiða 

slúðurdálka í blöðin.4 Þetta gróðatækifæri varð að risavöxnum iðnaði sem var í langan tíma 

meginstoð þess sem hélt þessari þráhyggju almennings á floti.  

 Með tilkomu samfélagsmiðla er ekki lengur jafn brýn þörf á slúðurmiðlum og 

öðrum milliliðum sem ætlað er að brúa bilið milli fræga fólksins og almúgans. Almenningi 

er sífellt hleypt nær stjörnunum og þeirra einkalífi. Skilin milli skáldskaps og þess sem 

raunverulegt er í þeirri ímynd sem listamennirnir kjósa að draga upp af sjálfum sér geta því 

farið að afmyndast í hugum aðdáenda. Þetta gefur stjörnum nútímans svigrúm til að nánast 

stjórna hvernig aðdáendur upplifa opinberu ímynd sína með því að leika á trúgirni þeirra. 

                                                

4   Gregory, Kristina, „Celebrities: Who They Are, How They Gain Popularity, and Why Society Is So 
Fascinated with Them and Their Court Cases" (Eastern Michigan University, 2008).  
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Á hinn bóginn vekur þetta líka upp vantraust neytenda og ýtir enn frekar undir þessa þörf 

fyrir sanngildi listamanna. 

 Þráhyggja fólks fyrir hinum þjáða listamanni má rekja til þess sama. Allt frá 

rappara sem sat í raun og veru inni fyrir glæpi sem votta þar af leiðandi trúgildi 

viðfangsefna hans í sinni sköpun til rokkstjörnu sem lést af ofneyslu eiturlyfja sem 

staðfesta þar með þá mynd sem viðkomandi málaði af sínum lífsstíl með textasmíðum 

sínum. Ástæðu þess að slíkur lífsstíll vekur upp áhuga fólks fremur en lífsstíll sem af 

flestum væri talinn eðlilegur eða þægilegur, sama hversu trúverðugur hann er, er hægt að 

rekja til þess að erfiðara er að falsa hann. Sannfæringin í hugum fólks er það sem gerir 

hann mannlegri en aðra kosti. Það má því segja að poppstjörnur þurfi að færa eins konar 

fórn til að vinna sér inn virðingu aðdáenda sinna. 

1.2 Tískuspá 
Heimur tískunnar ferðast hratt. Á hverju ári kynna fyrirtæki að minnsta kosti tvær fatalínur, 

eina fyrir veturinn og eina fyrir sumarið. Þær geta þó verið talsvert fleiri; fjórar ef þau 

framleiða bæði kvenna og karlafatnað, sex ef þau kynna einnig svokallaðar „haute-

couture” línur og vel á annan tug ef þau sýna „pre-fall”-, „pre-spring”-, „cruise”-, „resort”- 

og „boat” línur eins og hefur tíðkast hjá sumum af allra stærstu tískurisunum undanfarin ár. 

 Í tískubransanum snýst allt um að hafa puttann á púlsinum til þess að halda sér á 

floti. Það hefur leitt til þess að nýr iðnaður hefur myndast tileinkaður því að spá fyrir um 

tískustrauma komandi mánaða eða jafnvel ára. Á hverri tískutíð (e. season) eru gefnar út 

tískuspár (e. trend forecasts) sem fyrirtæki geta notað sem eins konar leiðarvísi fyrir sína 

næstu línu. Tískuiðnaðurinn er ennþá tiltölulega ungur og hefur margt breyst á síðustu 

hundrað árum. Fjölhyggja hefur aukist í stefnum og straumum og þarf því að leita til fleiri 

þátta til þess að greina nútímann og spá fyrir um framtíðina.5 

 Upphaf þessarar starfstéttar tískuspámanna á rætur sínar að rekja til annars áratugs 

síðustu aldar. The Textile Color Card Association of America (TCCA) var stofnað árið 

1915 og gaf út sína fyrstu spá árið 1917. Þetta er talin vera fyrsti spádómur sinnar tegundar 

en eins og nafnið gefur til kynna voru þetta þó aðeins litaspár og var áhersla lögð á 

kvenfatnað. Um miðja öld fóru sérhæfðari tískuspár að skjóta upp kollinum. Þá var tíska 

farin að ferðast mun hraðar en áður. Þær miklu framfarir sem áttu sér stað í 

fjöldaframleiðslu á fatnaði í kjölfar seinni heimsstyrjaldarinnar spilaði þar stórt hlutverk. 

Tískustraumar innan tiltekinna jaðarhópa fóru að myndast og var því klæðaburður fólks 

                                                
5  McKelvey, Kathryn og Munslow, Janine, Fashion Forecasting, (New Jersey: John Wiley & Sons, 2009). 
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ekki jafn einhæfur og hafði áður verið. Þessi þróun leiddi til breytinga í hlutverki 

tískuspámanna. Á sjöunda og áttunda áratugnum fólst hlutverk þeirra að mestu leyti í því 

að skrásetja hverju almenningur klæddist.6 Þarna sjáum við snemmkomið dæmi þess að 

einhvers konar samtal beggja aðila eigi sér stað, þ.e.a.s. almennings annars vegar og 

tískuspámanna og fatahönnuða hins vegar. Þá á ég við að straumar geti ferðast frá 

almenningi til tískuhúsanna, með hjálp tískuspámanna, og svo aftur til baka, frá 

fatahönnuðum í hendur almennings.   

1.3 Brauðmolakenningin 
Brauðmolakenningin er gjarnan kennd við hagfræði en George Simmel fjallaði um þetta 

fyrstur manna í samhengi við tísku árið 1904. Kenningin snýst um það að tískustraumar 

berist hverju sinni frá efri stéttum samfélagsins hægt og rólega til þeirra neðri. Þá hefur 

vægi þessara tilteknu tískustrauma sem stöðutákn efri stéttanna tapast og þurfa þær því að 

finna sér eitthvað annað til að viðhalda stéttaskiptingu innan síns samfélags.7 Þetta má því 

túlka sem upptök þess hve hratt tíska breytist. Í seinni tíð hefur þetta viðhorf þó breyst. 

Samhliða hraðri þróun tísku og fjölhyggju hennar förum við að sjá tískustrauma að 

myndast innan tiltekinna stétta sem geta haft áhrif upp á við innan samfélagsins, þvert á 

rök brauðmolakenningarinnar. Þessar kenningar byrjuðu að skjóta upp kollinum fyrir um 

fimmtíu árum síðan.8 

Með tilkomu poppmenningar, sem ræðst af vilja fjöldans en ekki einungis efstu 

stéttanna, hefur valdastaðan þá víxlast? Er þá hægt að segja að fatahönnuðir 

hátískubransans, sem verður að teljast enn þann dag í dag þjóna þeim sem eru efnameiri, 

að færa tískustrauma upp stéttastigann þegar hann tekur áhrif frá poppmenningu, til dæmis 

poppstjörnum tónlistarinnar? Eða er stíllinn sem poppstjörnurnar, og fólkið sem verður 

fyrir áhrifum af þeim, einfaldlega endurspeglun tíðarandans? Og þar af leiðandi eitthvað 

sem tískuspámenn fara auðveldlega með að spá fyrir. Er þetta bara endalaus hringrás? 

Hringrás sem fer frá hátískuhúsum til hraðtískurisa, frá hraðtískurisum til fjöldans og að 

lokum frá fjöldanum aftur yfir í hugarheim fatahönnuðarins sem sækir innblástur í 

jaðarhópa eða í raun hvers kyns stefnur og strauma sem ekki er hægt að rekja beint til efri 

stétta sem áður réðu hvað það var sem hönnuðirnir létu verða að veruleika.  
  

                                                
6 Fiore, Ann Marie; Kim, Eundeok og Kim, Hye-jeong, Fasion Trends: Analysis and Forecasting (London: 
Bloomsbury, 2011) bls 19. 
7 Simmel, George. „Fashion,” International Quarterly, tbl. 10 (1904), bls 130-155. 
8  Atik, Deniz og Fuat Firat, A., “Fashion creation and diffusion: The institution of marketing,” Journal of 
Marketing Management, tbl. 29 (2012), bls 7-8. 
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Sögusvið rannsóknar og kynning á rannsóknaraðferð 

2.1 Nokkur orð um sögu London og Parísar sem tískuborgir  
Þegar talað er um áhrif tónlistar á tísku, og þá sérstaklega tískustrauma ákveðinnar stefnu 

sem heild, þ.e. þá jaðarhópa sem myndast í kringum einstaka tónlistarstefnur, þá er ekki 

hægt að líta fram hjá London og mikilvægi hennar. Það mætti segja að London hafi þá 

sérstöðu fram yfir aðrar titlaðar tískuborgir, að hún er undir meiri áhrifum frá ungdómnum 

og þeirra menningu. Ótal margir einkennisklæðnaðir ákveðinna jaðarhópa hafa sprottið 

upp frá ungdómsmenningu (e. youth culture) Lundúnaborgar. Það er því engin tilviljun að 

enn þann dag í dag er hún ein vinsælasta borgin á heimsvísu fyrir unga fatahönnuði og 

fatahönnunarnema í leit að tækifæri til að stíga sín fyrstu skref í heimi tískunnar.9 

 Á áttunda áratug síðustu aldar hafði París verið helsta höfuðborg tísku í langan tíma 

en var þá tískusenan í London farin að sækja í sig veðrið. London hafði það sem París 

hafði ekki, sterka og róttæka ungdómsmenningu, og er þeirra ríka tónlistarsaga stór þáttur í 

myndun hennar. Parísartíska var af ungu fólki talin gamaldags og þótti ekki ná að halda í 

við þær miklu samfélagsbreytingar sem fylgdu síðustu áratugum.10 

 Upphaf ungdómsmenningar á rætur sínar að rekja til sjötta áratugs síðustu aldar11 

eins og svo margt annað sem áður  hefur komið fram í þessari ritgerð. Menningin 

einkennist af frelsi þess millibilsástands sem myndast í lífi fólks á þessum aldri. Þetta er sá 

aldur þar sem fólk finnur sig mitt á milli æskunnar og fullorðinsáranna. Fólk nýtur ekki 

lengur þæginda og einfaldleika barnæskunnar og fer þá af stað undirbúningur fyrir það 

sjálfstæði og þá ábyrgð sem fullorðinsárin bera í skauti sér.12 Þetta ástand leiðir til 

sjálfstæðrar hugsunsar og er því oft talið endurspegla tíðarandann og varpar þar af leiðandi 

ljósi á hin úreltu viðmið og gildi. 

 Það má því setja spurningarmerki við sanngildi túlkunar hátískuhönnuða á 

ungdómsmenningu. Sem dæmi má nefna Vivienne Westwood en hún er gjarnan kennd við 

pönkhreyfinguna. Þó svo að Vivienne hafi verið mitt í senunni, sem spratt upp úr 

ungdómsmenningu Lundúna um miðjan áttunda áratuginn og snerist um sjálfstæði unga 

fólksins og afneitun úrelts hugsunarhátts, þá var hún komin á miðjan fertugsaldurinn um 

                                                
9 „How London became fashion's capital city” GQ Magazine, sótt 10. nóvember 2020 
https://www.gq-magazine.co.uk/fashion/article/how-london-became-fashions-capital 
10  O’Byrne, Robert, Style City: How London Became a Fashion Capital, (London: Frances Lincoln, 2009) 
bls. 35. 
11 Deicke, Wolfgang og Hodkinson, Paul, Youth culture scenes: Scenes, subcultures & tribes,  (Milton: 
Taylor & Francis Group, 2007) bls. 1. 
12 Deicke, Wolfgang og Hodkinson, Paul, Youth culture scenes, bls. 1 
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þetta leyti og seldi föt sem fæstir sem tilheyrðu þessum hópi höfðu efni á.13 Á áttunda 

áratugnum fóru hönnuðir frönsku hátískuhúsanna að gera tilraunir til að fanga þessa 

ungdómsmenninguna sem London var orðin þekkt fyrir við misgóð viðbrögð.14 

 

2.2 Pete Doherty 

Pete Doherty; tónlistarmaður, ljóskáld og tískutákn, fæddist árið 1979 í Hexham á 

Englandi. Móðir hans var hjúkrunarkona og faðir hans yfirmaður í breska hernum og því 

var Pete á miklu flakki á sínum uppvaxtarárum. Pete gekk vel í skóla og var mikill 

bókaormur. Hann hafði mikinn áhuga á rómantískum ljóðum og byrjaði ungur að aldri að 

yrkja. Hann stundaði nám við Queen-Mary háskólann í London þar sem hann lærði enskar 

bókmenntir en hætti eftir eitt ár. Stuttu síðar kynntist hann Carl Barat og stofnuðu þeir 

saman sveitina The Libertines árið 1997. Þeir gáfu út sína fyrstu breiðskífu, Up The 

Bracket, árið 2002 hjá Rough Trade Records. Platan naut mikilla vinsælda en síðan þá fór 

að halla undan fæti í ferli söngvarans.15 Árið 2003 var Pete rekinn úr sveitinni eftir að hafa 

brotist inn í íbúð Carls í þeim tilgangi að fjármagna eiturlyfjaneyslu sína.16 Sama ár 

stofnaði hann sveitina Babyshambles sem fékk líka samning hjá Rough Trade Records.17 

Babyshambles áttu að spila á Iceland Airwaves árið 2005 en voru þeir afbókaðir aðeins 

tveimur vikum fyrir hátíðina eftir að Pete var handtekinn fyrir að hafa hörð eiturlyf í fórum 

sínum.18 

 

2.3 Hedi Slimane 

Franski fatahönnuðurinn og ljósmyndarinn Hedi Slimane fæddist árið 1968 í París og ólst 

þar upp. Eftir að hafa menntað sig í listasögu fór hann fljótt að vinna í tískuiðnaðnum. 

Hann starfaði fyrir tískuráðgjafann Jean-Jacques Picart á árunum 1992 til 1995 sem varð til 

þess að hann var ráðinn yfirhönnuður karlalínu Yves-Saint Laurent ári seinna, aðeins 28 

ára gamall. Í hönnun sinni er hann hvað þekktastur fyrir sína ofurmjóu silúettu (e. 

silhouette) og óvenjulegt val á fyrirsætum. Þetta þótti nýstárleg sýn á karlmennsku og átti 

                                                
13 O’Byrne, Robert, Style City, bls. 28. 
14 O’Byrne, Robert, Style City, bls. 35-36. 
15 „Las rómantísk ljóð í æsku.” Tímarit.is, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://timarit.is/page/3978819?iabr=on#page/n77/mode/2up/search/pete%20doherty 
16  „Sagan af Pete og Carl…” Tímarit.is, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://timarit.is/page/5478289?iabr=on#page/n23/mode/2up/search/pete%20doherty%20rekinn%20%C3%B
Ar%20libertines 
17 „Las rómantísk ljóð í æsku” 
18 „Hætt við komu Babyshambles á Iceland Airwaves,” Tímarit.is, sótt 10. Nóvember, 2020. 
https://timarit.is/page/3676477?iabr=on#page/n33/mode/2up/search/pete%20doherty%20airwaves 
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eftir að reynast áhrifamikil. Í síðustu línu sinni fyrir Yves Saint Laurent, haust- og 

vetrarlínu ársins 2000 kynnti hann þessa nýju karlmennskuímynd til leiks í fyrsta skipti 

sem skapaði þá mikið umtal. Það var ekki fyrr en hann gekk til leiks við Dior Homme þar 

sem hann tók hugmyndina á næsta sig sem gerði það að verkum að hún náði 

heimsvinsældum og tók gjörsamlega yfir karlatísku.19 

Hedi var strítt í æsku fyrir að vera of grannur og þurfti að venjast því að ganga í 

heldur víðari fötum en hann vildi. Hann leit mikið upp til tónlistarmanna á borð við David 

Bowie, Mick Jagger, Mick Jones og fleiri sökum stíls þeirra og fagurfræði. Hugmyndin um 

dulkynja (e. androgynous) hönnun heillaði hann þar sem skilin milli karla og kvenna fara 

að leysast upp.20 Hedi lýsir sinni hönnun sem stöðuga þróun á ákveðnum karakter og 

verður því til gegnumgangandi þema.21 Hann kýs ekki að hugsa um hverja fatalínu fyrir sig 

með ákveðið þema í huga eins og margir hönnuðir gera.22 Á árum sínum hjá Dior Homme 

sótti Hedi mikinn innblástur til tónlistamanna, bæði úr fortíð og nútíð.23 Það voru þó fáir 

sem fengu jafn mikla athygli frá honum og Pete Doherty. Árið 2003 byrjaði Hedi að fylgja 

Pete hvert sem hann fór, stuttu eftir að brottreksturinn úr The Libertines. Það gerði hann í 

þeim tilgangi skrásetja hann og hans óútreiknanlega lífsstíl.24 Þetta samband átti eftir að 

hafa mikil áhrif á þá báða næstu árin. Samkvæmt umfjöllun Morgunblaðsins um Hedi frá 

árinu 2005 lýsir hann stíl Pete sem vannærðu glamúrlúkki rokkstjörnu á leið til glötunar og 

segist hann vera heillaður af varnarleysi unga popparans.25 

 

2.4 Rannsóknaraðferð kynnt 

Fyrri hluti rannsóknarinnar felst í ítarlegri greiningu á stíl og ímynd Pete Doherty. Þar  

verður stuðst að mestu leyti við slúðurblaðaljósmyndir. Í seinni hluta rannsóknarinnar 

                                                
19 „Hedi Slimane Biography,” Vogue, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.vogue.co.uk/article/hedi-slimane-biography  
20 „Exclusive: Hedi Slimane On Saint Laurent’s Rebirth, His Relationship With Yves & the Importance of 
Music,” Yahoo! Life, sótt 10. nóvember, 2020. 
 https://www.yahoo.com/lifestyle/exclusive-hedi-slimane-on-saint-laurents-126446645943.html 
21 „Tim Blanks interviews Dior-Homme era Hedi Slimane,” Vogue, sótt 10. Nóvember, 2020. 
https://www.vogue.com/video/watch/hedi-slimane 
22 „Hedi Slimane, 2002,” Index Magazine, sótt 10. nóvember, 2020. 
http://www.indexmagazine.com/interviews/hedi_slimane.shtml 
23 https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1048028/ 
24  „London: Birth of a cult,” eBay, sótt 10. nóvember, 2020. https://www.ebay.com/itm/London-Birth-of-a-
Cult-photography-by-Hedi-Slimane-As-New-Sealed-in-Wraps-
/352551225364?_trksid=p2349526.m4383.l4275.c10#viTabs_0 
25 „Tónlistin leiðir herratískuna,” Mbl.is, sótt 10. nóvember, 
2020https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1048028/ 
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verða hannanir Hedi Slimane hjá Dior Homme skoðaðar og borið saman við 

stílgreininguna úr fyrri hlutanum og sett í samhengi við það sem gekk á í lífi Pete á þessum 

árum. Tvær fatalínur verða teknar fyrir — haust- og vetrarlína Dior Homme 2005-2006 og 

vor- og sumarlína Dior Homme árið 2006. Samkvæmt hefðbundnu hátískufyrirkomulagi 

eru báðar línurnar kynntar á tískuviku karla í París hálfu ári áður en þær lenda loks í 

búðum þeirra sem kaupa línuna inn. Sú fyrri var kynnt í janúar 200526 og sú seinni í júní 

2005.27 Ljósmyndabók Hedi tileinkuð Pete Doherty sem ber titilinn London: Birth Of A 

Cult kom út sama ár, í september 2005.28  

Tímaramminn sem stuðst verður við í þessari rannsókn nær frá ársbyrjun 2003 til 

ársloka 2007. 2003 varð fyrir valinu vegna þess að þá byrjaði Hedi að fylgja Pete eftir og 

skrásetja hans ímynd.29 Þó svo að ljósmyndabókin og báðar fatalínur Hedi sem voru undir 

hvað mestum áhrifum frá Pete hafi litið dagsins ljós árið 2005 þá varði þessi tenging þeirra 

tveggja lengur og því nær rannsóknarefnið til ársloka 2007. Flíkurnar sjálfar héngu enn í 

búðum til lok sumars 2006 og eins og Hedi sagði þá er hans hönnun stöðug rannsókn á 

þessari nýju tegund karlmanns og blæða því fatalínurnar hans yfir í hvora aðra30. Pete 

hlýtur þá að hafa skilið eftir sig djúpstæð áhrif á þennan karakter sem Hedi hélt áfram að 

þróa í komandi sýningum. Fyrstu fregnir af ástarsambandi Pete Doherty og Kate Moss 

komu upp í sama mánuði og fyrri fatalínan sem ég tek fyrir var kynnt, í janúar 2005. Þeirra 

samband varði í tvö ár, til ársins 2007.31 Á þessum árum fylgdi Pete mikið fjölmiðlafár, 

talsvert meira en á fyrri árum ferils hans, áður en hann varð tískufyrirmynd karlkyns 

hátískufylgjenda heimsins og áður en hann varð í raun þekktur fyrir annað en hans starf og 

það listform sem hann tileiknaði sér, tónlist. Þetta leiddi til þess hversu vel fatasmekkurinn 

hans var skrásettur á þessum árum. Fatasmekkur Pete breytist ekki mikið yfir þennan tíma 

eins og sjá má í dæmunum sem verða tekin fyrir. Sterk einkenni úr fyrri árum 

tímarammans eru öll enn til staðar í þeim seinni. Þetta réttlætir enn frekar notkun 

ljósmynda sem voru teknar á seinni árunum. Fötin breytast lítið, það er aðallega hann 

sjálfur og hans útlit sem fer að veðrast með tímanum. Það fylgir lífsstílnum.  
                                                
26 „Dior Homme Fall 2005 Menswear,” Vogue, sótt 10. nóvember, 2020. https://www.vogue.com/fashion-
shows/fall-2005-menswear/dior-homme 
27 „Dior Homme Spring 2006 Menswear” Vogue, sótt 10. nóvember, 2020. https://www.vogue.com/fashion-
shows/spring-2006-menswear/dior-homme 
28 „London: Birth of a cult” 
29 „London: Birth of a cult” 
30 „Tim Blanks interviews Dior-Homme era Hedi Slimane” 
31 „Peter and Kate: A timeline,” The Guardian, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.theguardian.com/music/2007/jul/05/4 
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Fyrri hluti rannsóknar: Stílgreining á Pete Doherty 

3.1 Rokkstjarnan Pete Doherty 
Fatastíl Pete Doherty mætti lýsa sem fullkominni endurspeglun samblands allra þeirra þátta 

sem saman gera hann að þeirri manneskju sem hann er. Pete er rokkstjarna, augljóslega, og 

eins og flestir vita þá er það enginn dans á rósum. Þessi lífsstíll skipar því stóran sess í lífi 

hans og sést þar af leiðandi í fatavali Pete. Þar má sjá líkindi í smekk hans og 

samtímamanna í rokksenunni í Bretlandi. Í kringum flestar senur myndast einhvers konar 

einkennisklæðnaður eða einkennisflík. Líklega 

gerist það ekki meðvitað á meðan á því stendur 

en verður auðsýnilegra þegar liðin eru nokkur 

ár. Þegar talað er um þessa rokksenu í 

Bretlandi, sem hófst um aldamót og leið inn á 

seinni helming fyrsta áratugarins, þá kemur 

aðeins ein flík til huga. Það er þröngi, svarti 

leðurjakkinn. Algengt er að hann sé með 

svokölluðu blouson-sniði — stroff á mitti; 

stundum ermum, nokkurs konar skyrtukragi, 

stuttur í mittið og að sjálfsögðu svartur. Á 

mynd 1 má sjá mynd af meðlimum The 

Libertines, fyrri sveit Pete. Að minnsta kosti 

þrír af fjórum þeirra eru í slíkum jakka en erfitt 

er að greina hvernig fjórði jakkinn lítur út.  

Það væri hægt að líta á þá senu hljómsveita sem Pete tilheyrir sem arftaka þeirra 

ótal margra brautryðjandi rokksveita sem gerðu garðinn frægan í Bretlandi síðustu áratugi 

— sveitir sem tilheyra stefnum á borð við pönkið, póst-pönk, brit-pop og nýbylgjuna svo 

nokkur dæmi séu nefnd. Þá er átt við líkindi í viðhorfi frekar en að þarna eigi bókstafleg 

þróun tónlistarinnar sjálfrar sér stað. Að því sögðu er því ekki óeðlilegt að þegar skoðaðar 

eru myndir af Bobby Gillespie frá þessu tiltekna tímabili að þar megi sjá líkindi í 

klæðaburði hans og Pete. Bobby var söngvari bresku sveitarinnar Primal Scream sem vakti 

athygli á tíunda áratugnum og var einnig oft titlaður sem innblástur í hönnunarferli Hedi 

Slimane.32 

                                                
32 „Tónlistin leiðir herratískuna” 

Mynd 1: Meðlimir The Libertines úr umfjöllun DV frá 
árinu 2004. 
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 Á mynd 2 má sjá Bobby Gillespie ásamt Jim Reid, fyrrverandi hljómsveitarfélaga 

hans úr The Jesus & Mary Chain. Á mynd 3 má sjá Pete Doherty, ásamt Kate Moss og 

fleiri, baksviðs á Isle of Wight tónlistarhátíðinni. Þeir eru báðir klæddir í Harrington-jakka, 

þröngan bol, í þröngum, bláum gallabuxum og með svart leðurbelti. Það virðist ekki vera 

tilviljun að Hedi Slimane hafi dolfallið fyrir þeim báðum. 

3.2 Rómantíska ljóðskáldið Pete Doherty 

 Stíl og ímynd Pete fylgir hins vegar ekki svo einföld uppskrift að hægt sé að 

staðsetja hann svona auðveldlega. Pete er rokkstjarna og uppfyllir þau skilyrði sem tilheyra 

því en það eru fleiri þættir sem aðskilja hann frá öðrum fígúrum innan bresku 

rokktónlistarinnar þessa síðustu áratugi. Einn lykilþáttanna í því er rómantíska ljóðskáldið 

sem býr innra með honum. Eins og fram kom í kynningunni á Pete þá byrjaði hann ungur 

að aldri að yrkja rómantísk ljóð og lærði einnig enskar bókmenntir á háskólastigi í eitt ár 

áður en hann hætti.33 Þetta virðist hafa haft mikil áhrif á fatasmekkinn hans á 

fullorðinsárum. Með þessari viðbót getur hann farið að blanda útliti villtu rokkstjörnunnar 

og þjáða listamannsins saman í eina tískumixtúru sem gefur heildarútlitinu talsvert meiri 

dýpt.  

  

                                                
33 „Las rómantísk ljóð í æsku” 

Mynd 2: Jim Reid og Bobby Gillespie á 
MOJO verðlaunahátíðinni. 5. júní, 2006. 

Mynd 3: Kate Moss og Pete Doherty á Isle of 
Wight tónlistarhátíðinni. 11. júní, 2005. 
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Á myndum 4 sjáum við innleiðingu klútsins, hattsins og 

brúna leðurbeltisins í stað þess svarta, fullkomlega í 

anda staðalímynda hins rómantíska ljóðskálds. Þessu 

parar hann áreynslulaust saman við einkennisbúning 

bresku rokkstjörnunnar — svarta leðurjakkann og 

þröngu, bláu gallabuxurnar. Á mynd 5 má sjá hann aftur 

með klút en einnig með hatt sem virðist vera með trilby 

sniði. Oftast gengur hann með trilby-hatta en einstaka 

sinnum með Panama-hatt sem einkennist af talsvert 

breiðari brún. Hatturinn á mynd 4 virðist vera einhvers 

konar skipstjóra- eða herstjórahattur. Hann dregur 

stundum fram slíka hatta á tónleikum. Hann gerði það -

Mynd 4: Pete Doherty baksviðs á 
tónleikum The Libertines. 2. mars, 
2004. 

Mynd 5: Pete Doherty á tónleikum 
Babyshambles í Manchester. 22. nóvember 
2007. 

Mynd 6: Pete Doherty á Live-8 
tónleikunum í London. 2. júlí, 2005. 
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eftirminnilega á Live-8 tónleikum í júlí 2005 (sjá mynd 6) þar sem hann flutti lag með 

Elton John. Sá síðarnefndi var ekki par sáttur við flutning og framkomu söngvarans og 

kenndi stressi og félagsskap Pete um.34 Hér fara að sjást dæmi um þá mörgu kvilla sem 

fylgja því að lifa lífi bæði rokkstjörnunnar og hins rómantíska, þjáða listamanns.  

 Klútar og hattar eru þó ekki eina birtingarmynd þeirrar rómantísku hliðar sem býr 

innra með Pete Doherty. Hann sést gjarnan með fylgihluti af alls kyns toga sem minna á 

staðalímyndir skálda og listamanna fyrri tíma.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Á mynd 7 sjáum við Pete með munnhörpu. Strangt til tekið er það hvorki 

fylgihlutur né eitthvað sem myndi vera kennt við rómantísk skáld. Þetta kemur þó klárlega 

frá þessari hlið persónuleika hans — hin fullkomna viðbót við rómantískan ljóðaflutning. 

Á mynd 8 sést Pete að læðast heim til Kate Moss, líklegast að fela sig frá ljósmyndurum. 

Hann heldur á stafla sem inniheldur tvær veðraðar bækur og samanbrotið dagblað. 

  

                                                
34 „Elton John calls Live-8 anti-climax,” BBC News, sótt 10. nóvember, 2020. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4745375.stm 
 

Mynd 7: Pete Doherty flytur lag af 
svölum húss í London. 11. apríl, 2007. 

 

Mynd 8: Pete Doherty fyrir utan heimili 
Kate Moss. 27. október, 2006. 
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Á mynd 9 er Pete á bókaáritunarviðburði í 

tengslum við útgáfu nýrrar bókar. Hann er með 

mynstraðan klút um hálsinn, heldur á geisladisk og 

er með stærðarinnar pípuhatt á höfðinu. Á mynd 

10 sjást þeir þeir Pete og Wolfman að kynna 

útgáfu lags sem þeir sömdu saman. Myndin er 

tekin í einni af verslunum risakeðjunnar Virgin 

Megastore í London. Pete er með gamla brúna leðurskjalatösku og virðist hann hafa dregið 

upp úr henni antík-kertastjaka og stillt upp. Pete er hrifinn af gömlum skjalatöskum og sést 

hann oft með slíka meðferðis. Fylgihlutirnir á þessari mynd eru svo gamlir og veðraðir að 

þeir minna á einhvers konar leikmuni, jafnvel safnmuni. Að sjá þeim stillt upp innan um 

Virgin Megastore áklæðningarnar fangar vel þessa samblöndu tveggja þátta í lífi Pete sem 

hin rómantíska rokkstjarna. Einnig er vert að benda á bindið sem hann parar við 

prjónapeysu og jakka en enga skyrtu.  

3.3 Bretinn Pete Doherty 

 Þriðji og síðasti þátturinn sem tekinn verður fyrir er Bretinn í Pete og allar þær 

bresku tilvísanir sem sjá má í klæðaburði hans. Eins og talað var um fyrr í ritgerðinni þá 

eiga Bretar ríka tískusögu. Pete er þar fæddur og uppalinn35 og er hægt að benda á ótal 

margt í fatasmekk hans sem virðist vera afleiðing þess. Ekki er hægt að segja til um með 

vissu hversu meðvitaður um það hann er eða hvort þetta sé fullkomlega náttúrulegt. 

  

                                                
35 „Las rómantísk ljóð í æsku” 

Mynd 9: Pete Doherty á 
bókaáritunarviðburði. 28. júní, 2007. 

Mynd 10: Pete Doherty og Wolfman á útgáfuviðburði í 
London. 13. apríl, 2004. 
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Á myndum 11 og 12 sést Pete spila með hljómsveitinni sinni Babyshambles. Það á ekki 

beint að þurfa að útskýra á hvaða hátt þessar myndir sýna Bretann í Pete. Hann heldur á 

breska fánanum á báðum myndum og til eru fleiri dæmi um að hann geri það á tónleikum. 

Breski fáninn hefur oft verið notaður í rokk- og popptónlist hjá sveitum á borð við Sex 

Pistols og Spice Girls. Í tilviki Pete virðist hann þó gera það á einlægari máta, frekar en í 

áróðursskyni eða gríni. Á mynd 11 sést hann í Wellington-gúmmístígvélum sem eiga rætur 

sínar að rekja til Bretlands.36 Það sama má segja um uppruna trilby-hattana37 sem eru í 

uppáhaldi hjá honum. Hann er með slíkan á höfðinu á myndinni. Á mynd 12 er hann í Fred 

Perry-polo bol. Fred Perry er breskt tennismerki sem á sér sögu38 og er eitt af 

uppáhaldsmerkjum Pete. 

 Pete gengur nánast undantekningalaust í merkjalausum fatnaði. Á þessum árum 

virðist Fred Perry vera þar eina undantekningin. Merkið er gjarnan kennt við breska 

verkalýðinn. Á sjöunda áratugnum varð það að kennileiti hóps hinna upprunalegu bresku 

„skinheads”, hóps ungmenna í London sem á þeim tíma stóðu fyrir verkalýðsstolti. Þeir 

pöruðu gjarnan Fred Perry polo boli við gallabuxur, axlabönd og Dr. Martens skó. Í seinni 

tíð hefur klæðnaðurinn verið bendlaður við hinar ýmsu nýnasistahreyfingar.39  

                                                
36 McCormack, Matthew, „Boots, material culture and Georgian masculinities,” Social History, 42:4 (2017), 
bls. 461-479. 
37 Amphlett, Hilda, Hats: A History of Fashion in Headwear (útgáfa óþekkt, 1974) bls. 162. 
38 „How Fred Perry Polos Came To Symbolize Hate,” The Outline, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://theoutline.com/post/1760/fred-perry-polo-skinheads?zd=1&zi=b3zduhj6  
39 „How Fred Perry Polos Came To Symbolize Hate,” 

Mynd 11: Pete Doherty á Glastonbury 
tónlistarhátíðinni. 24. júní, 2007. 

Mynd 12: Pete Doherty á Rock En Seine 
tónlistarhátíðinni í París. 25. ágúst, 2005. 
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Mynd 13: Pete Doherty spilar á T in 
The Park tónlistarhátíðinni í Skotlandi. 
7. júlí, 2007. 

Mynd 14: Pete Doherty spilar á 
góðgerðatónleikum í Islington.             
1.febrúar, 2005. 

Mynd 15: Pete Doherty í íbúðinni sinni 
í London. 29. júní, 2004. 

Mynd 16: Pete Doherty á Brick Lane í 
London. 30. apríl, 2006. 

Mynd 17: Pete Doherty í París.          
16. október, 2007. 

Mynd 18: Pete Doherty yfirgefur 
réttarsal í London. 18. ágúst, 2006. 

Mynd 19: Pete Doherty spilar á 
tónleikum í London, 1. maí 2005. 
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Á myndum 13-19 sést Pete Doherty í fötum frá Fred Perry. Þess má geta að mynd númer 

19 er tekin þann 1. maí, á verkalýðsdaginn sjálfan, og með fatavali sínu vottar hann 

virðingu sína til bresku verkalýðsstéttarinnar er hann klæðist gamla einkennisbúning 

ungmenna þess hóps á árum áður — Fred Perry polo bolur, axlabönd og gallabuxur.  
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Seinni hluti rannsóknar: Hedi Slimane undir áhrifum Pete Doherty 

4.1 Haust- og vetrarlína Dior Homme 2005-2006 
Í janúar árið 2005 kynnti Hedi Slimane nýjustu línu sína hjá Dior Homme, haust- og 

vetrarlínu 2005 til 2006.40 Eftir að hafa fylgt Pete eftir í langan tíma, nánar tiltekið síðan 

árið 2003 í vinnu á ljósmyndabókinni sinni London: Birth Of A Cult,41 þá kemur ekki á 

óvart að áhrif Pete hafi farið að sjást í hönnun Hedi. Pete er nefndur sem einn af þremur 

helstu áhrifavöldum línunnar, ásamt þeim Bobby Gillespie og David Bowie.42 Í sama 

mánuði og tískusýningin átti sér stað sáust þau Pete Doherty og fyrirsætan Kate Moss 

saman í fyrsta skipti. Þau eiga að hafa kynnst í 31 árs afmæli Kate.43 Samkvæmt 

slúðurmiðlum spilaði Bobby Gillespie í veislunni og var „’20s” þema.44 Þar hafa 

rokkstjarnan og ljóðskáldið sem bjuggu innra með Pete fengið að njóta sín.  

  

 Samkvæmt umfjöllun Vogue um línuna má sjá meiri auðmýkt en áður í þessari 

gegnumgangandi karakterþróun hjá Hedi. Þar segir að sjá megi mjúku og ljóðrænu hliðina 

í fyrsta sinn.45 Þetta virðist vera skírskotun í þessa rómantísku og ljóðrænu hlið Pete sem 

fjallað var um í stílgreiningunni. Á myndum 20-22 má sjá skýr dæmi um þessa nýju viðbót 

                                                
40 „Dior Homme Fall 2005 Menswear”  
41 „London: Birth of a cult” 
42 „Dior Homme Fall 2005 Menswear” 
43 „Peter and Kate: A timeline” 
44 „Kate Moss set for lavish 31st birthday party,” Female first, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.femalefirst.co.uk/celebrity/Kate+Moss-2106.html 
45 „Dior Homme Fall 2005 Menswear” 

Mynd 20: Dior Homme FW05. Mynd 21: Dior Homme FW05. Mynd 22: Dior Homme FW05. 
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hjá Hedi, þá sérstaklega hattarnir og klútarnir sem sjást mikið í 

línunni. Í seinustu fjórum fatalínum Hedi hjá Dior mátti hvorki sjá 

einn einasta hatt né klút46 og því nokkuð augljóst að hér sé um 

áhrif Pete að ræða. Á mynd 23 sést Pete tveimur árum síðar 

klæðast nánast nákvæmri eftirlíkingu þess sem sést á mynd 20. Ef 

um tilviljun er að ræða þá verður það að teljast til marks um 

hversu vel Hedi náði að fanga smekk Pete, bæði í sinni hönnun og 

í stíliseringu línunnar.  

  

4.2 Vor- og sumarlína Dior Homme 2006 

Um það bil hálfu ári síðar, þann 5. júlí, 2005 kynnti Hedi Slimane 

næstu línu sína fyrir Dior Homme, vor- og sumarlínu ársins 2006. 

Línan í heild sinni var tileinkuð Pete Doherty. Hannmætti ekki á 

sýninguna en hann mætti þó í eftirpartýið þar sem hann tók nokkur 

lög. Tilefni veislunnar var tvíþætt þar sem 

sýningin lenti á 37 ára afmælisdegi Hedi.47 Á 

mynd 24 eru þau Kate, Pete og Hedi og mætti 

segja að myndin væri nokkuð lýsandi fyrir 

samband þeirra þriggja. Margt hafði breyst í 

lífi Pete síðastliðna hálfa árið. Sú mikla 

athygli sem fylgdi stormasömu sambandi hans 

og Kate gerði það að verkum að ljósmyndarar 

bresku slúðurmiðlana fylgdu honum hvert sem 

hann fór. Aðeins tíu dögum áður hafði Pete 

verið að spila á Glastonbury tónlistarhátíðinni 

með hljómsveitinni sinni, Babyshambles, og 

vakti þar mikla athygli.  

   

                                                
46 „Dior Homme Spring Summer 2005,” YouTube, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=RFeG9yHJe2Q&ab_channel=VICTIMOFTHECRIME; 
„Dior Homme Autumn Winter 2004,” YouTube, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=iE5y9FsAYkM&ab_channel=VICTIMOFTHECRIME; 
„Dior Homme Spring Summer 2004,” YouTube, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=xBZoQ8MOxNI&t=263s&ab_channel=VICTIMOFTHECRIME; 
„Dior Homme Autumn Winter 2003,” YouTube, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=esgkUGAoTKQ&ab_channel=VICTIMOFTHECRIME 
47 „Dior Homme Spring 2006 Menswear” 

Mynd 23: Kate Moss og Pete 
Doherty á Glastonbury 
tónlistarhátíðinni. 23. Júní, 2007. 

Mynd 24: Kate Moss, Pete Doherty og Hedi 
Slimane í afmælisveislu þess síðastnefnda. 5. 
júlí, 2005. 
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Á mynd 25 má sjá þau Pete Doherty og Kate Moss og er hún tekin á þriðja degi 

Glastonbury hátíðarinnar árið 2005. Glastonbury er yfirburða stærsta tónlistarhátíð 

Bretlands og ein sú stærsta sinnar tegundar á heimsvísu. Árið 2019 voru seldir rúmlega 

200.000 miðar sem er um það bil tvöfalt magn þeirra miða sem seldir voru á þá 

næstfjölmennustu í Bretlandi sama ár.48 Á Glastonbury hátíðinni árið 2005 seldust 153.000 

miðar.49 Pete og hljómsveitin hans, Babyshambles, spiluðu tvenna tónleika á hátíðinni og 

samkvæmt fjölmiðlum þótti hún ein þeirra sveita sem fólk beið hvað spenntast eftir.50 

 Kate Moss er fimm árum eldri en Pete. Þegar myndin er tekin er hún nýskriðin á 

fertugsaldurinn og Pete kominn á miðjan þrítugsaldur. Kate er þó enn á allra vörum eftir að 

hafa skotist upp á stjörnuhimininn á tíunda áratugnum sem ein stærsta fyrirsæta heims, ef 

ekki sú allra stærsta. Það má því gera ráð fyrir að andrúmsloftið sem fylgdi parinu hvert 

skref hafi vægast sagt verið rafmagnað þessa helgina. 

                                                
48 „Largest Music Festivals in the United Kingdom in 2019,” Statista, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.statista.com/statistics/1101275/largest-uk-music-
festivals/#:~:text=As%20of%202019%2C%20Glastonbury%20was,host%20up%20to%20111%2C000%20g
uests. 
49 „History 2005,” Glastonbury Festivals, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.glastonburyfestivals.co.uk/history/history-2005/ 
50 „Babyshambles Bring Chaos To Glastonbury,” NME, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.nme.com/news/music/festivals-174-1366768 

Mynd 25: Pete Doherty og Kate 
Moss á Glastonbury 
tónlistarhátíðinni. 25. júní, 2005. 
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 Myndin er tekin að degi til. Pete og félagar 

voru bókaðir að spila sína síðari tónleika seinna 

þennan dag, á laugardegi, öðrum degi 

hátíðarinnar. Fyrri tónleikarnir fóru fram kvöldið 

áður, á opnunarkvöldinu.51 Þar mátti sjá Pete stíga 

á stokk í jakkafatajakka sem myndi alla jafnan 

vera talinn of lítill á hann og léti eflaust flesta 

klæðskera gamla skólans reka upp stór augu. 

Jakkann paraði hann við níðþröngar, bláar 

gallabuxur með opinni buxnaklauf. Á hausnum 

bar hann stráhatt sem virðist vera með trilby sniði 

sem búið var að brenna stærðarinnar gat á. Að 

lokum var hann í hinum sígildu Chelsea 

stígvélum, eða sést hann að minnsta kosti halda á 

einu slíku er hann tæmdi úr því sígarettur á 

sviðinu með aðra hangandi úr munninum. Eftir að 

hafa mætt tuttugu mínútum of seint voru þetta 

hörkutónleikar. Pete henti sér yfir aðdáendurna í 

kjölfar þess að hafa fleygt munnhörpunni sinni út 

í hyldýpi áhorfendaskarans.52 Þessar lýsingar 

passa fullkomlega, nánast svo fullkomlega að 

erfitt er að trúa því að þetta sé ekki allt saman útfært af teymi sérfræðinga eða að minnsta 

kosti af Pete sjálfum. Þær passa fullkomlega inn í þessa ómótstæðilegu blöndu hins unga, 

þjáða, rómantíska skálds og hins eiturlyfjaóða breska rokkara — blandan sem mótar ímynd 

hans sem opinbera persónu fyrir augum almennings. Því er hægt að fullyrða að ekki í eitt 

augnablik hafi einn einasti tónleikagestur efast um sanngildi hans og hans ímyndar á 

meðan á þessum tónleikum stóð.  

 Eins áður kom fram þá er þessi tiltekna mynd af Pete og Kate tekin að degi til, 

daginn eftir opnunarkvöld hátíðarinnar þar sem Pete tryllti lýðinn. Ástæðan fyrir mikilvægi 

atburðarrásar föstudagskvöldsins er sú að leifar þessa kvölds eru eitt af undirstöðuatriðum 

myndarinnar og því andrúmslofti sem hér er reynt að fanga með orðum.  

                                                
51 „Babyshambles Bring Chaos To Glastonbury” 
52 „Babyshambles Bring Chaos To Glastonbury” 

Mynd 26: Pete Doherty á fyrri tónleikum sínum 
á Glastonbury tónlistarhátíðinni. 24. júní, 2005. 
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 Þetta er sennilega frægasta mynd sem til er af parinu og ein af þekktari 

slúðurblaðaljósmyndum fyrr og síðar. Það var þó Kate og hennar klæðaburður á myndinni 

sem skapaði umtalið, nánar tiltekið gúmmístígvélin hennar. Þau voru frá sögufræga 149 ára 

gamla breska stígvélaframleiðandanum Hunter og voru útötuð í breskri útihátíðardrullu. Í 

grein CNN, sem skrifuð var núna í sumar í tilefni fimmtán ára afmælis þessa mikilvæga 

augnabliks tískusögunnar, er greint frá því að Kate, sem hafði áður verið andlit „heroin-

chic” tískubylgju tíunda áratugarins, hafi þarna á svipstundu orðið andlit nýrrar tískubylgju 

sem fjölmiðlar titluðu „festival-chic”. Til að undirstrika enn frekar vægi þessarar myndar 

þá er einnig greint frá því að stígvélaframleiðandinn Hunter hafi á þessum tíma verið á 

barmi gjaldþrots, sem varð að veruleika ári síðar en var fljótlega sett aftur af stað og fylgdi 

því nánast tvöföld aukning sölu hjá fyrirtækinu. Þetta var titlað sem Moss-áhrifin.53 

 Í greininni var Pete lýst sem valfrjálsri viðbót, eins konar fylgihlut í þessu nú fræga 

lúkki (e. look) hennar Kate.54 Sú staðreynd að greinin sé skrifuð árið 2020 gæti þó átt þátt í 

því að honum sé lýst á þann veg. Það má segja að nafn hans hafi fallið fljótt í gleymsku, að 

minnsta kosti samanborið við Kate. Á myndinni klæðist Pete einkennisjakkanum sjálfum 

— svörtum, þröngum blouson-leðurjakka og undir honum hvítum t-bol með áletruninni „I 

am a Shambles”. Bolurinn gæti hafa verið söluvarningur hljómsveitarinnar en líklegra 

þykir að hann hafi annað hvort merkt bolinn sjálfur með svörtum tússpenna eða fengið 

hann að gjöf frá aðdáanda. Að neðan má sjá hann í þröngum, bláum gallabuxum, að öllum 

líkindum þeim sömu og kvöldið áður en þó er búið að renna upp buxnaklaufinni. Pete 

fylgir ekki staðalímyndum annarra tískufyrirmynda 21. aldarinnar og sést því oft klæðast 

sömu fötunum í tvígang, jafnvel oftar. Annað þætti alvarlegt stílbrot og færi á mis við hans 

ímynd sem aðdáendur hans dýrka og dá. Það er erfitt að gera grein fyrir skófatnaði hans 

sökum drullunnar,  sömu drullu og umlykur stígvélin hennar Kate. Þetta eru þó einhvers 

konar leðurstígvél — líklega Chelsea stígvélin sem hann sást draga sígarettur upp úr 

kvöldið áður. Hann er kominn með annan hatt á höfuðið — í þetta skiptið er það svartur 

trilby hattur. Að lokum má sjá hann með hvítan, óræðan poka og sígarettu í sama lit lafandi 

úr munninum. Það er ekki kveikt á henni, sem er viðeigandi ef farið er út í það að 

skilgreina hana sem þann ómissandi fylgihlut í útliti Pete sem ekki er óhætt að segja að hún 

sé.  

                                                
53 „Remeber when Kate Moss wore rain boots?,” CNN Style, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://edition.cnn.com/style/article/kate-moss-glastonbury-fashion-remember-when/index.html 
54 „Remeber when Kate Moss wore rain boots?” 
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 Kate er af augljósum ástæðum aðalsöguhetjan á þessari ljósmynd. Þegar kafað er 

þó dýpra í heildarstemningu myndarinnar er hægt að lesa margt út úr henni. Þarna er Pete á 

hápunkti frægðar sinnar og eins og greint var frá áður þá er nánast ótrúlegt hversu vel 

honum tekst að fylgja handbók staðalímynda sjálfs síns, hvað þá á svona stóru augnabliki 

sem þessu. Á myndinni sjáum við skýr dæmi um öll þrjú atriðin sem tekin voru fyrir í 

stílgreiningunni. Einkennisjakkinn og trilby hatturinn eru á sínum stað. Chelsea stígvélin 

hans Pete og Hunter Wellington-gúmmístígvélin hennar Kate eru það einnig, öll útötuð í 

þessari bresku útihátíðardrullu. Bresku áhrifin gætu vart verið meiri á þessari ljósmynd. 

 Vor- og sumarlína ársins 2006 hjá Dior Homme bar heitið „The World Was A Mess, 

But His Hair Was Perfect”55, skírð í höfuðið á samnefndu 18 mínútna lagi sem breska 

rokksveitin The Raves samdi fyrir tískusýninguna.56 Engin leið er að vita upp á hár hvaðan 

nafnið kemur, hvort Hedi hafi komið til þeirra með nafnið í huga eða hvort titillinn hafi 

komið frá hljómsveitinni. Sú ákvörðun að skíra línuna þessu nafni er þó augljós skírskotun 

í stíl þessara ungu hárprúðu manna sem hann bæði hannar fyrir og á sama tíma notar sem 

sinn helsta innblástur.  

Í sjónvarpsheimildarþætti um Pete á vegum BBC frá 

árinu 2006 talar hann um óöryggi sitt fyrir framan myndavélar. 

Hann lýsir þessu sem vænisýki og segir hann að það eina sem fer 

í gegnum hausinn hans á slíkum augnablikum eru efasemdir um 

hvort það sé í lagi með hárið hans.57 Titill sýningarinnar gæti því 

verið vísun til Pete. Ólíkt því sem maður myndi kannski halda, 

þá sýnir hann þarna óöryggi sitt og að áreynslulausu 

útlitseinkenni hans, bæði í hári og klæðnaði, séu ekki endilega 

bara það sem hann hendir sér í umhugsunarlaust alla morgna. Þó 

þetta fari kannski á skjön við hans ímynd þá er hreinskilnin sem 

felst í þessu svari gott dæmi um varnarleysið sem Hedi talaði um 

að heillaði sig. Óöryggi og vænisýki er jú óhjákvæmilegur 

fylgikvilli lífsstíls og mannlega eðlis hins þjáða listamanns.  

                                                
55 „Dior Homme Spring 2006 Menswear” 
56 „The world was a mess but his hair was perfect,” Drowned In Sound, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://drownedinsound.com/releases/10594 
57 „Arena – Peter Hoherty,” YouTube, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.youtube.com/watch?v=8l7RrIaSJs0&ab_channel=BLibertines  
 

Mynd 27: Pete Doherty lagar hárið sitt 
baksviðs á tónleikum. 2. mars, 2004. 
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 Eins og áður kom fram var Pete helsti innblástur línunnar.58 Það voru þó aðrar 

hliðar stíls og ímyndar Pete sem virðast hafa verið innblástur fyrir Hedi. Eftir að hafa 

fengið að kynnast ljóðrænu hlið karaktersins þá má hér skýrt sjá hina tvo þættina sem 

fjallað var um í stílgreiningunni. Línan er undir sterkum breskum áhrifum og sjást margar 

tilvísanir í breska tískusögu. Sem dæmi má nefna támjóu skóna sem virðast vera tilvísun í 

„creepers” skó sem voru vinsælir hjá svokölluðum „Teddy boys“ í Bretlandi á sjötta 

áratugnum.59 Á myndum 28 og 30 má sjá bresku trilby-hattana sem Pete sést oft með á 

höfðinu. Sjá má jakka í Harrington sniði  á mynd 29 — önnur bresk uppfinning.60 Hvítu 

bolirnir paraðir með rauðu axlaböndunum virðast einnig vera tilvísun í upprunalegu 

„skinhead”-tísku breska verkalýðsins.61 Þess má geta að með röndunum á kraga bolsins á 

mynd 30 virðist Hedi vera að vísa til breska tennisfataframleiðandans Fred Perry, 

uppáhaldsmerkis Pete. Mynd 28 virðist vera bein skírskotun í klæðaburð Pete á öðrum degi 

Glastonbury hátíðarinnar. Sú fullyrðing telst kannski djörf sökum hversu stuttur tími leið 

þar á milli, aðeins tíu dagar, og er því ekki hægt að halda því fram að Hedi hafi galdrað 

fram einkennisjakkann, sem sést einungis einu sinni í línunni, svo stuttu fyrir sýningu. Hins 

vegar þykir ekki ólíklegt að sú ákvörðun að para honum saman við hvítan bol og trilby 

hatt, eins og Pete gerði á Glastonbury, hafi verið tekin í kjölfar þeirrar athygli sem myndin 

vakti á hátíðinni — fullkomin leið til að heiðra músu línunnar, Pete Doherty. Þó svo að 

                                                
58 „Dior Homme Spring 2006 Menswear” 
59 „Do the Creep - A History of the Creeper Shoe,” TUK Shoes, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.tukshoes.co.uk/blog/2014/01/do-the-creep-a-history-of-the-creeper-shoe/ 
60 „G9, The Iconic Harrington Jacket,” Baracuta, sótt 10. nóvember, 2020. 
https://www.baracuta.com/en/world/hidden/g9-the-icon/ 
61 „How Fred Perry Polos Came To Symbolize Hate,” 

Mynd 28: Dior Homme SS06 Mynd 29: Dior Homme SS06 Mynd 30: Dior Homme SS06 
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línan sé uppfull af sögulegum tilvísunum í tískusögu breska ungdómsins þá virðast þær 

allar koma saman undir einn hatt þar sem Hedi vísar til Bretans sem býr innra með hinum 

unga Pete og er þetta ekki fyrsta dæmið um franska hátískuhönnuði gera tilraunir til þess 

að fanga slíka stemningu og færa hana yfir Ermasundið.62 

  

                                                
62 O’Byrne, Robert, Style City, bls. 35-36. 



 

 28 

Niðurstöður rannsóknar 
Sú fullyrðing að kalla megi Pete Doherty eitt mikilvægari tískutákna karlatísku síns tíma 

má rökstyðja með nokkrum atriðum. Samband hans við Kate Moss, eina frægustu fyrirsætu 

allra tíma, og sú nýfundna frægð Pete sem fylgdi því spilar stóran þátt. Sökum þess 

beindist athygli almennings frekar að hans persónulega lífi fremur en að verkum hans í 

tónlist. Slúðurblaðaljósmyndarar eltu hann hvert sem hann fór og var því klæðaburður hans 

vel skrásettur í fjölmiðlum á þessum árum. Í ársbyrjun 2006 var hann kosinn 

kynþokkafyllsti maður Bretlands af lesendum NME-tímaritsins.63 Að lokum þá spilaði 

Hedi Slimane og hans hönnun hjá Dior Homme á þessum árum að sjálfsögðu stóran þátt í 

þessu nýja hlutverki Pete sem fyrirmynd hátískufylgjenda. Hedi tileinkaði fatalínu og 

ljósmyndabók Pete einum og sér, auk þess sem hann var nefndur einn helstu áhrifaþátta 

annarrar fatalínu Hedi hjá Dior. Þessi nýja ímynd karlmanns sem Hedi kynnti til leiks á 

árum sínum hjá Dior átti eftir að tröllríða hágötumarkaðnum (e. high-street) á árunum 2007 

til 2010 í stærstu verslunarkeðjum heins. Sem dæmi má nefna Topman, H&M og Zara.64 

Þó svo að hinn almenni neytandi hafi ekki endilega verið meðvitaður um áhrif Dior 

Homme á tískuheiminn og hvað þá áhrif Pete Doherty á Dior Homme, þá eru áhrifin skýr 

og því óhætt að kalla hann tískutákn.  

 Við mat á svörum þeirra spurninga sem varpað er fram í lok inngangs þessarar 

ritgerðar er til margra atriða að líta. Þegar spurt er „Hver gerði Pete Doherty að 

tískutákni?” væri auðvelt að gefa þeim Kate Moss og Hedi Slimane heiðurinn af því. En er 

svarið svo einfalt?  

 Eins og hefur áður komið fram er ekki hægt að neita áhrifum Hedi og virðist ímynd 

þeirra sambands í fjölmiðlum ýja að því svari. Hjá stórum tískumerkjum eins og Dior 

Homme er þessi ímynd af yfirhönnuði algeng þar sem snilligáfu hans einum og sér er 

hampað í fjölmiðlum og litið framhjá öðrum þáttum. Hjá slíkum fyrirtækjum eru stór teymi 

sem vinna bakvið tjöldin og aðstoða yfirhönnuðinn við öll skref hönnunarferlisins. Í þessu 

tiltekna skrefi þykir ekki ólíklegt að hann hafi fengið einhvers konar aðstoð tískuspámanna 

þó að ekki sé hægt að fullyrða það. Þeir Pete og Hedi virðast aftur á móti hafa átt einhvers 

konar raunverulegt samband. Það má sjá á myndum 20 og 23. Þar klæðist Pete nánast 

                                                
63 „Pete Doherty voted as Sexiest Male,” NME, sótt 10. Nóvember, 2020. 
https://www.nme.com/news/music/babyshambles-341-
1353171#:~:text=Pete%20Doherty%20has%20been%20voted,the%20ShockWaves%20NME%20Awards%2
02006. 
64 McCauley Bowstead, Jay, „Hedi Slimane and the reinvention of menswear” (University of the Arts 
London, 2015). 
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nákvæmri eftirlíkingu þess sem Hedi kynnti tveimur árum áður og ef um tilviljun er að 

ræða, sem líklegt þykir að sé, þá sýnir það hversu vel Hedi náði að fanga smekk Pete á 

tískupöllunum og er til marks um sanngildi vinasambands þeirra tveggja. Þrátt fyrir að um 

raunverulegt samband sé að ræða þá er það sem liggur að baki hluts Hedi í því það sem 

vekur upp efasemdir um sanngildi hans í þessu samtali. Allir þeir peningar sem eru í húfi 

hjá stóru tískumerki eins og Dior Homme og sú ímyndarstjórnun sem fer fram hjá fyrirtæki 

sem slíku vinna gegn því mannlega sem telur manni trú um sanngildi ásetnings Hedi 

Slimane. Þessu má líkja við Vivienne Westwood og hennar hönnun á tímum pönksins. 

Slíkar efasemdir um trúverðugleika hönnuðar sem reynir að fanga stemningu 

ungdómsmenningar munu sennilega alltaf vera til staðar á meðan slíkir peningar eru í húfi 

og hátískuheimurinn heldur áfram að hanna fyrir efri stéttir heimsins. 

 Líkt og rætt er fyrr í ritgerðinni er það hið mannlega sem vekur upp traust 

almennings í garð sanngildis þeirrar ímyndar sem frægir einstaklingar gefa frá sér sem 

opinberar persónur. Í tilfelli Pete Doherty reynist þessi ímynd afar mannleg og þar af 

leiðandi sannfærandi. Þegar kemur að fatasmekk hans þá er hann, eins og fram kom í 

stílgreiningunni, fullkomin endurspeglun þeirra áhrifaþátta sem gera hann að þeirri 

manneskju sem hann er. Fatasmekkurinn endurspeglar uppruna hans eins og má sjá í öllum 

þeim bresku einkennum klæðaburðar hans. Hann speglar einnig barnæsku hans sem 

bókaorm og æskudrauma um að verða ljóðskáld. Að lokum endurspeglar klæðaburðurinn 

fullorðinsár hans sem rokkstjörnu og þess lífsstíls sem því fylgir. Þetta virðist benda til 

þess að ímynd hans og stíll sé einfaldlega náttúruleg afleiðing umhverfis hans og uppruna. 

Einnig er vert að benda á þá staðreynd að smekkur Pete breytist lítið sem ekki neitt í 

gegnum árin og merki um hversu samkvæmur hann er sjálfum sér. Jafnvel þó svo að stíll 

sem þessi fari vaxandi í vinsældum hjá almenningi á þessum árum þá má ekki sjá nein 

merki um að Pete reyni að aðskilja sig frá þeim sem honum fylgja — hugsunarháttur sem 

virðist innbyggður í eðli hátískuheimsins. Þó má sjá tilfelli sem gefa það í skyn að Pete sé 

meðvitaðri um sig og sína ímynd en virðist í fyrstu. Sem dæmi má nefna óöryggi hans fyrir 

framan myndavélar og kvíða fyrir tónleika eins og Elton John minntist á eftir Live-8 

tónleikana. Hægt væri þá að ganga svo langt að halda því fram að hér sé um frumstæða 

útfærslu þeirrar ímyndarstjórnunar sem talað var um á bls 5. Inngrip milliliða á borð við 

slúðurmiðla skapa þó eins konar varnarleysi hjá Pete — varnarleysi sem er horfið í dag 

með tilkomu samfélagsmiðla og þeirrar stjórnar sem þeim fylgja. Það er þetta varnarleysi 

og mannlegt eðli óöryggis og kvíða hans sem stuðla enn frekar að sanngildi hans sem 

karakters fyrir augum almúgans.  



 

 30 

Lokaorð 
 
Hver gerði Pete Doherty að tískutákni? Vitaskuld er það samspil margra áhrifaþátta. 

Tískuspámenn og tíðarandinn sem þeir byggja á spiluðu vissulega þátt. Þráhyggja Hedi 

Slimane, yfirhönnuðar Dior Homme, spilaði stóran þátt. Samband Pete Doherty og Kate 

Moss gerði það einnig, sama hvort að orsakatengsl séu til staðar eða ekki á milli þessa 

sambands og þráhyggju Hedi, sem bæði varð opinbert fyrir almenningi á svipuðum tíma. 

Þegar öllu er þó á botninn hvolft er það framlag sjálfs Pete sem spilar hvað stærstan þátt. 

Sanngildið sem sjá má í öllum þeim mannlegu eiginleikum hans er það sem vegur þyngst í 

mati á niðurstöðum þessarar rannsóknar. Vissulega má sjá vott af sanngildi í öðrum 

áhrifaþáttum sem taldir hafa verið upp en það er sá skortur á því mannlega sem skerða  

trúvirði þeirra. Þessi skortur gerir það að verkum að auðveldara sé að falsa sanngildið í 

augum fylgjenda — fylgjenda þessa menningarheims tísku og popptónlistar sem eru í 

stanslausri leit að staðfestingu þessa sanngildis. Stíll og ímynd Pete eru ekki byggð á 

neinum útreikningum sem segja til um hvernig sé best að græða pening eða halda ferli hans 

á floti. Þetta byggist heldur á hans eigin uppruna, uppeldis, umhverfis, persónuleika og 

tilfinninga. Það sem kemst næst þessari staðfestingu sem aðdáendur leitast eftir er það sem 

ekki er hægt að falsa og eru þessir áhrifaþættir í stíl og ímynd Pete eins ósviknir og unnt er. 
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