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Útdráttur 

Megin umfjöllunarefni ritgerðarinnar er sjálfið í myndlist og hvernig má nýta það í 

hönnunarferli fatahönnuða. Sjálf er fyrirbæri sem hver og einn einstaklingur býr yfir og er 

fullkomlega einstakt fyrir hvern og einn. Sjálfið er flókið hugtak, þar sem það er í raun 

ósýnilegt, og hefur verið rætt í þaula í gegnum tíðina af fjölda heimspekinga og 

fræðimanna allt frá því að heimspekingurinn John Locke setti fram kenningar um 

aðgreiningu á líkama og sjálfi. Í myndlist hefur hugmyndin um sjálfið verið einnig könnuð 

af listamönnum og í þessari ritgerð verður sérstaklega rýnt í verk þriggja listakvenna af 

ólíkum uppruna og frá mismunandi tímum listasögunnar. Fjallað verður um listakonurnar 

Fridu Kahlo, Rebeccu Horn og Cindy Sherman og tvö verk eftir hverja og eina þeirra valin 

og sett í samhengi við kenningar um aðgreiningu á líkama og sjálfi. Þessi aðgreining er svo 

greind útfrá líkama sem framlengingu á hinu hlutlæga sjálfi í gegnum miðil fatnaðar. Að 

lokum er lærdómurinn tekinn saman og færður yfir á hönnunarferli fatahönnuða. Farið 

verður yfir verklega rannsókn úr hönnunarferli höfundar sem byggist á eigin sjálfi og rýnt 

er í þrjár tilraunir sem settar eru í samhengi við verk listakvennana þriggja og sjálfið. 

Kenningar Van Genneps um jaðartíma eru settar fram í samhengi við tannréttingarferli þar 

sem það ferli hefur haft mikil áhrif á sjálf höfundar og er það megin innblástur 

hönnunarrannsóknarinnar. Helstu niðurstöður liggja í því hvernig líkami er framlenging á 

sjálfi og fatnaður framlenging á líkama og rætt er hvernig sú kenning birtist í verkum 

listakvennana þriggja og eigin rannsón. 
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Inngangur  

Hver og einn einstaklingur upplifir sig sjálfan á annan hátt heldur en aðrir í kringum hann 

gera. Við eigum öll okkar eigin sjálf sem fylgir okkur hvert sem við förum og flæðir út í 

allt sem við gerum og sköpum. Innblástur ritgerðarinnar er fenginn útfrá vandræðum með 

sjálf höfundar á tíma þar sem útlit á líkama er að breytast. Tannréttingarferli hefur haft 

áhrif á sjálfið og er uppspretta hönnunarrannsóknar í fatahönnun sem verður rannsökuð í 

síðasta kafla ritgerðarinnar. Kenningar Van Genneps um jaðartíma eru settar í samhengi við 

tannréttingarferlið þar sem umbreytingarferli hefst þegar spangir eru settar á og gluggi fyrir 

persónulega krísu opnast. Megin áhersla er lögð á hugmyndir á sjálf og sjálfsmyndir. John 

Locke fjallaði um sjálfið á 17. öldinni og aðgreindi hann þá líkamann og sjálfið. Hann hélt 

því einnig fram að sjálfið gæti ekki tekið breytingum. Að við værum alltaf sama 

manneskjan. Síðan þá hefur skilningur á sjálfinu þróast og líkaminn sameinast sjálfinu í 

ferli sem tekur stöðugum breytingum. Sjálf myndlistamanna fléttast inn í verk þeirra og hér 

verður kannað hvernig sjálf þriggja listakvenna birtist í verkum þeirra. Frida Kahlo, 

Rebecca Horn og Cindy Sherman eiga það sameiginlegt að nota sinn eigin líkama í list 

sinni en þær vinna með mismunandi miðla og aðferðir við listsköpunina. Sjálf þeirra birtist 

í verkum þeirra með ólíkum hætti þar sem sjálfið framlengist í verkum þeirra í m.a. 

gegnum fatnað og framlengist jafnvel alla leið í hljóðheiminn. Heimar listar og tísku hafa 

lifað saman og skarast í áratugi. Bæði sviðin eiga marga sameiginlega snertifleti og byggja 

báðir heimar á skapandi tjáningu. Hönnunarrannsókn höfundar verður skoðuð útfrá 

kenningum um sjálfið og fjallað verður um hvernig má nýta aðferðir listakvennana þriggja 

í hönnunarferli fatahönnuða. Dreginn er lærdómur frá því hvernig listakonurnar þrjár miðla 

eigin sjálfi með fjölbreyttum hætti. Hugmyndir um líkama sem framlenging á sjálfi og 

fatnað sem framlenging á líkama verða ræddar í samhengi við Kahlo og Horn og eigin 

rannsókn. Mynduppbyggin og persónusköpun Cindy Sherman hafði áhrif á 

rannsóknarferlið allt í heild þar sem notast var við mynduppbyggingu frá heim 

tannréttinga. Persónusköpun þróaðist í gegnum allt ferlið út í það að miðla eigin sjálfi með 

hjálp gerva líkt og Sherman notast við í listsköpun sinni. Hér á eftir verður sjálfið og 

birtingarmynd þess í verkum listamanna rannsakað í samhengi við líkamannn og hvernig 

má nýta það í hönnunarferli fatahönnuða? 
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Ritgerðinni er skipt í þrjá megin kafla. Í fyrsta kafla verður farið yfir kenningar um sjálfið 

frá John Locke til nýrri kenninga. Í öðrum kafla verður farið yfir verk þriggja listakvenna, 

Frida Kahlo, Rebecca Horn og Cindy Sherman sem allar hafa unnið með sjálfið að 

einhverju leiti í verkum sínum, meðvitað og ómeðvitað. Í þriðja og síðasta kaflanum verður 

rannsókn höfundar á eigin sjálfi greind. En þar er farið yfir og leitast að svörum hvernig 

sjálf fatahönnuðar getur verið nýtt í hönnunarferlinu í gegnum eigin tilraunir.  
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1. Sjálfið 

Sjálfið er fyrirbæri sem býr innra með hverjum og einum einstakling en er hugtak sem 

erfitt  er að skorða niður. Meðvitund um sjálfið byggist að mestu leiti á því að geta greint 

okkur frá öðrum einstaklingum; í hugsun, hegðun og útliti. Í kaflanum verður farið yfir 

helstu kenningar sem settar hafa verið fram um sjálfið í heimspeki en einnig öðrum 

fræðum. 

    

1.1 Hvað er sjálf? 

Sjálfið hefur verið mikið rætt meðal m.a. heimspekinga, félagsfræðinga og sálfræðinga í 

gegnum tíðina og til eru ólíkar hugmyndir um hvað þetta hugtak er í raun og veru. Uppruni 

hugmynda um sjálfið hefur verið rakið til raunhyggjumannsins John Locke. Hann trúði því 

að líkami og sjálf væru ekki tengd á nokkurn hátt og lýsti því með dæmisögu ,,Eik sem vex 

úr plöntu að stóru tré og er síðan klippt, er ennþá sama eikin og folaldið sem vex upp að 

hesti, er stundum feitur, stundum grannur er alltaf sami hesturinn.”  Það er að segja, við 1

erum alltaf sami einstaklingurinn þrátt fyrir að útlit okkar breytist. Þessi hugmynd um 

sjálfið var ráðandi lengi í heimspeki og rétt undir miðja 18. öld bætir Hume við þessa 

dæmisögu ,,ungabarn verður að manni, sem er stundum feitur, stundum grannur, án þess að 

sjálfsmynd hans breytist.”  Hume var sammála Locke að vissu leiti en bætti við  kenningar 2

Locke að sjálfið verður til útfrá skynjunum sem við drögum frá heiminum. Samkvæmt 

Hume er sjálfið fullkomlega aðskilið líkamanum og verður til útfrá skynjunum okkar frá 

umheiminum og upplifunum.  Skynjanirnar sem Hume fjallar um eru í raun einhverskonar 3

blekkingar. Þær eru ekki raunveruleikinn heldur aðeins það sem hver og einn upplifir sem 

 John Locke. An Essay Concerning Human Understanding, A. D. Woozley ritstýrði. (London, Fontana 1

philosophy classics, 1973), bls. 244.

 Locke. An Essay Concerning Human Understanding, bls. 244.2

 David Hume. A Treatise of  Human Nature. A. D Lindsey ritstýrði 1. Bindi. (London: J.M. Dent & Sons. 1923), 3

bls, 238-239.
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raunveruleikann. Skynjanirnar eru því viðbragð við hegðun annara, svipbrygðum og 

umhverfi. 

George Herbert Mead kom með þá kenningu að sjálfið væri í raun félagslegt ferli. Hann 

var heimspekingur, félagsfræðingur og sálfræðingur en hann hefur verið kenndur við 

hugmyndir gagnhyggju. Mead taldi sjálfið hafa eiginleika sem eru öðruvísi en annara 

eðlisfræðilegra lífvera. 

 Sjálfið er eitthvað sem hefur þroska; það er ekki upphaflega þar við fæðingu 

heldur rís í ferli félagslegrar reynslu og virkni. Það er að þróast hjá tilteknum 

einstaklingi vegna tengsla hans við það ferli í heild og við aðra einstaklinga 

innan þess ferils.   4

Samkvæmt Mead er sjálfið mótað innan samfélagsins, innan þeirra hópa sem 

einstaklingurinn tilheyrir. Sjálfið verður til útfrá samskiptum og hvernig einstaklingurinn 

upplifir sig, ekki beint heldur aðeins óbeint, út frá sérstökum sjónarmiðum annara einstakra 

meðlima innan sama samfélagshóps eða út frá almennri afstöðu samfélagshópsins í heild 

sem hann tilheyrir.  Þess vegna sér einstaklingurinn sig og sitt eigið sjálf út frá þeim sem 5

hann samsamar sér með. Einstaklingurinn speglar sig innan hópsins og mótar sitt sjálf út 

frá öðrum innan hans hóps. Mead aðgreindi sjálfið og líkamann en ekki alveg á sama hátt 

og Locke og Hume gerðu því á sama tíma og hann aðgreinir það þá greinir hann frá því að 

líkaminn eigi einnig þátt í uppbyggingu sjálfsins að einhverju leiti. Aðgreining Meads á 

líkama og sjálfi er með þeim hætti að líkaminn getur verið til staðar og starfað án þess að 

sjálfið sé hluti af upplifuninni. Sjálfið hefur einnig þann eiginleika að vera sjálfstæður 

hlutur, óháður líkamanum. Líkaminn og sjálfið eru starfandi samtímis, þau upplifa hvert 

annað og eru því tengd en á sama tíma aðgreind.  Samkvæmt þessum kenningum Mead 6

hefur líkaminn takmörkuð áhrif á sjálfið. Kenningarsmiðurinn Erik H. Erikson blandar 

saman kenningum Hume og Mead. Hann fjallar um sjálfið sem tvær skynjanir 

samtímis: ,,skynjunin á sjálfum sér og samfelda tilveru sjálfsins í tíma og rúmi og 

skynjunin á því að aðrir viðurkenni samkennd og samfellu manns.”  Hann bætir meðvitund 7

 George H Mead. Mind, Self  and Society, Charles W. Morris ritstýrði. (Chicago og London: University of  4

Chicago press, 1972) Bls 135.

 Mead, Mind, Self  and Society. Bls. 138.5

 Mead, Mind, Self  and Society. Bls. 136.6

 Erik H Erikson. Identity: Youth and Crisis (New York: Norton. 1968), bls 50.7

 8



einstaklingsins um sjálfið inn í kenningu Meads um samfélagslega sjálfið. Þar með má 

rökstyðja sjálfið sem bæði skynjun okkar innávið og (á sama tíma) útávið til annara 

einstaklinga eða samfélagsins. 

1.2 Sjálfið og líkaminn  

Heimspekingar áður fyrr aðskildu líkamann og sál, líkama og sjálf. Þeir töldu að þessir 

tveir hlutir væru fullkomlega aðskildir frá hvor öðrum og höfðu engin áhrif sín á milli. Í 

nútímanum er þessi aðskilnaður orðinn minni. Goffmann setti líkamann inn í kenningar 

Meads og Erikson þar sem líkaminn tjáir sjálfið með hreyfingum, útliti og klæðnaði hver 

við erum og einstaklingar í kringum okkur bregðast við því.  Líkaminn verður þar með að 8

tjáningarverkfæri sjálfsins. 

Í samfélagi samtímans er líkaminn sífellt að verða mikilvægari fyrir sjálf hvers og eins. 

Lars Svendsen fjallaði um þessa breytingu í bókinni Fashion A Philosophy. 

 Umræða um hefðbundna tvíhyggju þar sem um er að ræða aðskilnað á milli 

sálar og líkama mun verða tiltölulega ómikilvæg, því þar hefur sjálfsmynd fyrst 

og fremst með sálina að gera, en ekki líkamann. Í vaxandi mæli er það 

líkaminn sem hefur stigið á svið í sambandi við mótun sjálfsmyndar. Í 

samtímanum er líkaminn í auknum mæli að verða mikilvægari fyrir skilning og 

mótun á sjálfinu og sjálfsmynd.  9

 Líkaminn er orðinn mikilvægari í nútímanum sem miðill á því hver við erum. Sjálfið hefur 

færst út fyrir hugann og í auknu mæli á líkamlegt form. Líkami okkar er alltaf klæddur 

líkami og þar með færist sjálfið enþá lengra og yfir á fatnaðinn sem hann klæðist. 

Svendsen bætir við „Við leitum sjálfsmyndar í líkamanum og föt eru beint framhald 

líkamans.“  Líkaminn verður framlenging á sjálfinu og fatnaður framlenging á líkama. Þar 10

með færist sjálfið yfir á fatnaðinn sem við klæðumst. Í bókinni Fashion, Culture and 

Identity fjallar Fred Davis um hvernig klæðnaður holdgerir sjálfið. Hann færir rök fyrir því 

að fatnaður virkar eins og ,,sjónræn myndlíking fyrir sjálfsmynd […] sem skráningu á 

 Erving Goffman. The Presentation of  Self  in Everyday Life (Edinborg: University of  Edinburgh, 1956), bls. 1-3.8

 Lars Svendsen. Fashion A Philosophy. (London: Reaktion Books, 2006), bls. 76.9

 Svendsen, Fashion A Philosophy, bls. 77.10
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tvíræðni menningarlegrar festu sem ómar innan og á milli sjálfsmynda.”  Hver og einn 11

einstaklingur tilheyrir menningarheim þar sem hann mótar sína eigin sjálfsmynd í samtali 

við aðra einstaklinga innan þess hóps og við sinn eigin líkama. Einstaklingurinn klæðir 

líkamann og þar með framlengir hann sjálfið útfyrir líkamann og yfir í fatnað. 

Sjálfið hefur þróast frá hugmyndum heimspekingana Locke og Hume um aðskilnað á 

líkama og sálar yfir í samruna líkama og sjálfsins. Sjálfið hefur með tímanum færst frá 

huganum og yfir á fatnað þar sem verður til, líkt og Davis setti fram hér að ofan, sjónræn 

myndlíking fyrir sjálfsmynd. 

 Fred Davis. Fashion, Culture and Identity. (Chicago: University of  Chicago Press, 1992), bls. 25.11
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2. Sjálfið í myndlist 

Í gegnum tíðina hefur sjálfið verið hluti af verkum margra listamanna. Hvort sem það er 

félagslegt sjálf, menningarlegt sjálf eða einka sjálf sem er umfjöllunarefni þessarar 

ritgerðar. Þegar við skoðum listaverk er oft gott að vita hver listamaðurinn á bak við þau er. 

Hvar hann ólst upp, hvernig hann lifði, áföll, og annað sem kann að þykja áhugavert. Allt 

þetta skiptir máli því þá skiljum við betur hvað tiltekni listamaðurinn er að tjá í 

listaverkinu. Við skiljum betur hvert sjálf listamannsins er. Sjálf listamanna er því eitthvað 

sem er mikilvægt í verkum þeirra hvort sem þau fjalla um sjálfið eða ekki.  

Í kaflanum verða rædd verk þriggja myndlistakvenna sem hafa á mismunandi tímabilum í 

sögunni notað líkamnn sinn og sjálfið sem aðalhlutverk í verkum sínum. Þær Frida Kahlo, 

Rebecca Horn og Cindy Sherman eru allar mjög ólíkar listakonur en þær eiga það 

sameignilegt að nýta sjálfið á fjölbreyttan máta í eigin verkum og hver með sínum 

persónulegum áherslum. 

2.1 Frida Kahlo 

Frida Kahlo er fædd árið 1907 í Mexico en þegar hún var 18 ára lenti hún í slysi sem átti 

eftir að hafa gífurleg áhrif á líf hennar. Eftir slysið leitaði hún til myndlistarinnar. Hún er 

helst þekkt fyrir sjálfsmyndir sem hún málaði af sér á mismunandi tímum í gegnum 

lífsskeiðið. Þar blandar hún saman stílum raunsæis, táknsæis og súrrealisma. Túlka má 

verkin eins og einskonar ör-ævisögur þar sem hún ,,notar smáatriði úr eigin lífi sem 

kraftmikil tákn fyrir sálrænan sársauka sem fylgir mannlegri tilveru.”  Sálræni sársaukinn 12

er auðlesanlegur í sjálfsmyndum hennar en á sama tíma má oft lesa seiglu hennar og sátt. Í 

verkum Kahlo er mikið um táknmyndir sem áhorfandinn les í og túlkar. Hún felur sig á 

bakvið yfirveguð svipbrigði en málar sársaukann oft í þessum táknmyndum. Þannig 

skapast togstreyta á milli ytra sjálfs hennar og innra. Hayden Herrera fjallaði um þessa 

togstreitu í bókinni Frida Kahlo: the Paintings. Herrera fjallar um hvernig hún hleypir 

áhorfandanum inn í sína veröld en á sama tíma felur hún sig á bakvið persónuna sem hún 

hefur skapað og kýs að sýna heiminum. Með þessu móti fær Frida ekki aðeins útrás til að 

tjá tilfinningar sínar heldur einnig er þetta leið að halda tilfinningum sínum í skefjum. 

 Hayden Herrera. Frida Kahlo: the paintings (new York: Harper Collins, 1991), bls. 4.12
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Þannig draga verkin áhorfandann inn á vald hennar, en á sama tíma ergja þau líka. Þau eru 

stálslegin í fjarlægð og þögul í þögn sinni[…]neyða okkur til að standa augliti til auglitis 

við Fridu og órannsakaða hluta af okkur sjálfum.  Frida dregur áhorfandann inn í sína 13

veröld með yfirvegun sinni og táknmyndum úr mexíkóskri menningu en á sama tíma fær 

hún áhorfandann til að líta inn á við og á sinn eigin heim. 

Í verki Kahlo, Tvær Fridur [Mynd 1], situr Frida Kahlo við hliðina á sér sjálfri. Báðar 

Fridurnar er með hjörtun staðsett fyrir utan líkamann sem eru svo tengd með æð sem búið 

er að klippa á öðrum endanum og blóð lekur niður hvítan evrópskan kjólinn hennar. Úr 

hjarta hinnar Fridunar liggur æðin niður í hálsmen sem Frida heldur á en í hálsmeninu er 

 Herrera, Frida Kahlo: The Paintings, bls. 4.13
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mynd af fyrrverandi eiginmanni hennar Diego Rivera sem barn. Sú Frida er í Tehuana kjól 

en það er sá klæðnur sem konur frá Oaxaca héraði í Mexíkó báru. Rivera er sagður hafa 

kvatt Fridu til að klæðast hefðbundnum klæðnaði forfeðra sinna til merkis um 

þjóðerniskennd en hann var mikill baráttumaður þjóðernisbaráttunnar þar í landi. Frida var 

hálf evrópsk að uppruna, faðir hennar var þjóðverji en móðir hennar Oaxaca kona og því 

partur af hennar menningarlega sjálfi sem Fridan í evrópska kjólnum hefur klippt á. 

Mögulega hefur Frida líka þótt þæginlegra að klæðast fatnaði forfeðra sinna vegna eigin 

fötlunar. Hjartað er einnig sterk táknmynd úr list Azteka, sem mexíkóskskir þjóðernissinnar 

í háum vegum sem síðustu sjálfstæðu ráðendur landsins.  Í verkinu, Tvær Fridur, vinnur 14

Frida því bæði með sitt persónulega sjálf en einnig hið menningarlega og pólítíska.  

Brotna súlan [Mynd 2] er verk sem Frida Kahlo málaði stuttu eftir aðgerð á mænunni. Eftir 

aðgerðina fékk hún spelku sem átti að minnka sársaukann og hjálpa til við að koma í veg 

fyrir að líkaminn falli saman. Hún er nakin undir spelkunni og hryggsúlan opin en henni 

hefur verið skipt út fyrir byggingarsúlu sem hún tyllir hökunni á. Súlan hefur brotnað á 

mörgum stöðum og virðist vera að falla. Tár renna niður vanga Kahlo en svipbrigði hennar 

gefa ekki til kynna að hún finni fyrir nokkrum sársauka. Það eru naglarnir sem þekja 

líkamann hennar sem gefa það til kynna að hún finni fyrir sársauka. Stærstu naglarnir eru í 

kringum hrygginn og niður í annan fótinn. Það er einnig einn stór nagli í hjartanu.  

Undir spelkunni er nakinn líkami Fridu. Í mörgum verkum hennar er kynferðislegur 

undirtónn en Margaret A. Lindauer fjallar um þessa tengingu í bókinni Devouring Frida: 

The Art History and Popular Celebrity of Frida Kahlo. Þar fjallar hún um hvernig slysið 

sem hún lenti í sem unglingur hafi verið, að einhverju leiti, kynferðislegt. Í slysinu fer 

járnstöng í gegnum leggöngin hennar og brýst upp í gegnum legið. Hryggsúlan brotnaði 

einnig á þremur stöðum. Lindauer nefnir að í Brotnu súlunni megi lesa að hún hafi tengt 

saman kynlíf og sársauka.  Thomas Lomas túlkar súluna og nektina sem kynferðisleg 15

tákn.  

 Fred S. Kleiner. Gerdner’s Art Through the Ages: A Concise Global History, 3. Útgáfa. (Bandaríkin: Wadsworth, 14

2013), bls. 416.

 Margret A. Lindauer. Devouring Frida: The Art History and Popular Celebrity of  Frida Kahlo. (Hanover, N.H.: 15

University Press of  New England, 1999), bls. 57-58.
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Mynd: 2. Brotna súlan (1944) eftir Fridu Kahlo.



Fallíska súlan sem hefur verið ýtt á milli tveggja helminga líkama hennar getur 

verið lesin sem myndlíkingu fyrir kynferðisbrot. Í slysinu brotnaði líkami 

hennar og var vanhelgaður (violated) á skelfilegan hátt með járnstöng sem 

braust gegnum leggöngin hennar.” 

Hér tengir hann saman slysið sem hún lenti í sem unglingur og hvernig það hefur haft áhrif 

á sjálfið hennar allt frá því.  

Þegar verk Fridu Kahlo eru skoðuð er erfitt að aðskilja líkamann og sjálfið á sama hátt og 

heimspekingarnir Locke og Hume gerðu. Listakonan vinnur úr áföllum sem hún hefur 

gengið í gegnum, bæði persónulegum og líkamlegum, með því að mála líkamann sinn. 

Hún tekst á við sitt menningarlega sjálf á sama tíma og sitt persónulega í verkinu Tvær 

Fridur en í Brotnu súlunni tekst hún við líkamlegan sársauka, fötlun og kynferði. Hún sjálf 

er alltaf viðfangsefnið og sjálfið alltaf í forgrunni. Í verkinu Tvær Fridur greinir Frida tvo 

mismunandi hluta af sjálfinu með klæðnaði. Annað sjálfið klæðist fatnaði forfeðra móður 

hennar. Það er mexíkóska sjálfið, pólítíska sjálfið og sá partur af henni sem hún uppgvötaði 

með eiginmanni sínum sem hún hafði skilið við. Hitt sjálfið klæðist evrópskum fatnaði 

eins og tíðkaðist í Mexikó á þessum árum og geymir líka hluta af uppruna hennar en einnig 

hver hún var fyrir tíð Rivera. Það er það sjálf sem hún klippir á og virðist ætla að segja 

skilið við. Með því að mála þessa mynd er Frida að vinna úr því hver hún er án fyrrverandi 

eiginmanns síns með hjálp fatnaðar. Þannig fer sjálfið út fyrir huga hennar og yfir á 

líkamann. Davis minntist á að fatnaður virki sem sjónræn myndlíking fyrir sjálfsmynd og 

þar af leiðandi fyrir sjálfið og skráningu á tvíræðni menningarlegrar festu.  Frida vann 16

með mikið með myndlíkingar og sjálfið í sinni list og því auðvelt að færa rök fyrir því að 

hún hafi fært myndlíkingar sínar yfir á líkamann og í fatnað til að túlka sjálfið og 

sjálfsmynd hennar.  

2.2 Rebecca Horn 

Á árunum 1968-1972 vann Rebecca Horn að seríu verka sem hún kallaði ,,Persónuleg list”. 

Þetta eru verk sem hún vann eftir að hún veiktist alvarlega í lungum eftir vinnu með 

 Fred Davis. Fashion, Culture and Identity. (Chicago: University of  Chicago Press, 1992), bls. 25.16
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glastrefjar á námsárum sínum þegar hún var um tvítugt. Hún lá á sjúkrastofnun í ár en þar 

skissaði hún upp líkama og framlengingar á honum á meðan hún lá í sjúkrahúsrúminu. 

Horn gat einnig saumað í höndunum og eru verkin frá þessum tíma oft unnin að einhverju 

leiti í textíl. Líkamleg einangrun og einmannaleiki einkenna verk hennar eftir dvölina þar 

sem líkaminn gegnir aðalhlutverkinu. Í þessum verkum er líkaminn framlengdur með 

ýmsum hætti í túlkun hennar á tímanum sínum innan veggja sjúkrastofnunarinnar. Verkin 

frá þessum tíma vinna með samtengingar sjálfsins og umheimsins, sjálfs og líkama. 

Líkamsframlengingar Rebeccu lifa í þremum formum. Sem skúlptúr, raunverulegur 

atburður og á kvikmyndarformi. Öll þessi form bjóða ólíkar túlkanir á verkunum. 

Raunverulegi atburðurinn er liðinn og eina sönnunargagnið sem við höfum af því að hann 

hafi átt sér stað er kvikmyndaformið. Skúlptúrinn er formið á líkamsframlengingu Rebeccu 

án líkamans og stendur því fyrir sjálfan sig. Í kvikmyndarforminu bætist ekki bara 

líkaminn við skúlptúrsformið heldur líka umhverfi eða rými. Ólík form verkana bjóða upp 

á ólíkar túlkanir.  

Einhorn (Einhyrningur) [Mynd 3 og 4]) er fyrsta verkið sem hún tók upp á filmu eftir að 

hún útskrifaðist af spítalanum. Í verkinu fær hún konu til að klæðast engu nema 

nokkurskonar sárabindum utanum líkamann sem halda uppi löngu horni efst á kollinum, 

eins og einhyrningur. Hún gengur um skóg þar til hún kemur að túni af stráum sem hún 

gengur hægt í gegnum á meðan stráin strjúka líkama hennar. Spurð um tilgang verksins í 

vitðali við listatímaritið Frieze 1994 segir hún um konuna í verkinu: ,,Með því að gera 

hana að fanga, frelsaði hún sig innra með sér.”  Hér notar hún persónulega upplifun á því 17

að vera innilokuð á spítalanum og hvernig hún sjálf komst í sátt við það með því að frelsa 

sjálfa sig innan veggja spítalans.  

Í útliti, á skúlptúrinn margt sameiginlegt með verki Fridu Kahlo Brotna súlan. Í verkinu 

Brotna súlan má sjá efripart Kahlo vafða í hvíta bæklunar spelku og nakinn líkama hennar 

undir. Í bakrunni beggja verkanna er óbyggt landslag en í verki Horn er það gróði vaxið á 

meðan í verki Kahlo er landslagið autt. Í verki Fridu er gríðarlegur sársauki og 

einmannaleiki á meðan verk Rebeccu Horn inniheldur frelsi, fresli þrátt hömlur og sátt við  

 Stuart Morgan. ,,Round The Horn.” Frieze 18, September 1994. Sótt 6. Nóvember 2021 af   https://17

www.frieze.com/article/round-horn.
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einmannaleikann. Í kaflanum um sjálfið og fatnað var fjallað um hvernig líkaminn mótar 

veru okkar í heiminum og hvernig sjálfið okkar kemur frá reynslu okkar innan líkamans. 

Kahlo og Horn eiga það sameiginlegt að hafa orðið fyrir líkamlegum áföllum sem hafa haft 

áhrif á sjálfið og þær nota listina til að túlka tilfinningar sínar og sjálf. Þær sjá fyrir sér 

áföll sem þær hafa upplifað og umbreyta þeim í merkingu. Sem slík fara þessi listaverk út 

fyrir áverka einstaklingsins og verða þess í stað dulmál til að takast á við nokkrar af 

erfiðustu og alhliða upplifunum bæði af líkamlegum og tilfinningalegum sársauka og síðan 

 17

Mynd: 3. Einhyrningur 
(1970–2) eftir Rebeccu 
Horn í formi skúlptúrs.

Mynd: 4. Úr verkinu Einhyrningur (1970–2) eftir Rebeccu Horn.



nauðsyn þess að byggja upp aftur.  Horn notar bindin utanum líkama konunnar í 18

skóginum til að túlka upplifun hennar á að vera í sínum líkama og áhrifin sem það hafði á 

sjálfið ólíkt Kahlo sem málaði sinn veruleika eins og hann var í bindunum en notaði 

táknmyndir til að túlka sársaukann. 

 Claire Hope ,,Rebecca Horn Artist Overview and Analysis”. The Art Story, 16. September 2018. Rebecca 18

Baillie ritstýrði. Sótt 20 Októbet 2021 af  https://www.theartstory.org/artist/horn-rebecca/. 
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Mynd: 5. Úr verkinu Að klóra báða veggina í einu (1974–5) eftir Rebeccu Horn.

Mynd: 6. Að klóra báða veggina í einu (1974–5) eftir Rebeccu Horn í formi skúlptúrs.



Gleichzeitig die Wände berühren (Að klóra báða veggina í einu) einnig úr sömu röð verka 
sem Horn kallar persónuleg list. Í verkinu gegnur hún fram og til baka í herbergi með 
hendurnar réttar út, klædd í langa fingravettlinga sem ná akkúrat að snerta veggina 
sitthvoru megin við hana. Þegar fingurnir snerta veggina og Horn gengur áfram myndast 
hljóð og veggirnir verða virkir þáttakandur verksins. Líkaminn og rýmið þar með 
sameinast í verkinu með hjálp löngu fingrana. Verk Horn sýna fatnað sem framlengingu á 
líkama og sjálfi mjög greinilega. Fingravettlingarnir eru bókstafleg framlenging á líkama 
hennar. Svendsen ræddi um það að einstaklingar leita af sjálfsmynd sinni í líkamanum.  Í 19

verkinu, Að klóra báða veggina í einu, notar Horn líkamlega upplifun, upplifunina að vera 
innilokuð og áhrif þess á sjálfið og túlkar þá upplifun með fingravettlingunum. 

  

2.3 Cindy Sherman 

Þriðja og síðasta myndlistarkonan em verður fjallað um í þessari ritgerð er ljósmyndarinn 

Cindy Sherman. Hennar helsta viðfang er hún sjálf, en í gervi annara persóna. Meðal fyrstu 

verka hennar eftir útskrift úr skóla þar sem hún lærði myndlist er serían Filmustillur án 

titils (Untitled Film Stills). Ljósmyndaserían er safn 69 svart hvítra mynda þar sem 

Sherman leikur persónur úr bandarískum kvikmyndum fortíðarinnar. Verkin í Untitled Film 

Stills fjalla um sameiginlegan heim kvenna og misvísandi skilaboðin sem samfélagið 

sendir konum. Sjálfið er þar af leiðandi í verkum hennar en mun almennara sjálf heldur en 

sjálfið sem sést í verkum Kahlo og Rebeccu. Ef sjálfið er byggt á skynjunum einstaklings á 

sjálfum sér og annara  einstaklinga á sama tíma eins og Hume og Mead settu það fram 

koma upp vandræði ef skilaboðin eða skynjanirnar stangast á. Þetta er eitthvað sem 

Sherman vinnur mikið með í öllum verkum sínum. Lögð verður áhersla á tvö verk úr ferli 

Cindy Sherman. Byrjað verður að fjalla um verk Sherman sem hún gerði snemma á ferli 

sínum, Untitled #131 og þar á eftir nýlegra verk Untitled #475. 

Í ljósmyndinni Untitled #131 [Mynd 4] sést Cindy Sherman rauðbrúnhærð, sólbrunnin 

standandi fyrir framan bakrunn með blómamunstri. Hún er klædd í hinn fræga keilu 

brjóstahaldara Gaultier sem Madonna gerði frægan árið 1990 á tónleikaferðalaginu Blonde 

Ambition. Sherman hefur hinsvegar ýtt niður ýktu keilulaga brjóstunum. Jafnvel þótt 

Cindy Sherman segjist ekki vinna með sitt eigið sjálf er samt auðvelt að lesa hennar eigin 

 Svendsen. Fashion A Philosophy, bls 77.19
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upllifun af því að klæðast þessum djarfa Jean Paul Gaultier kjól í þessu verki. Hún er í 

gervi og nær óþekkjanleg eins og henni einni er lagið en mögulega má sjá smá sannleika í 

verkinu. Líkamsstaða hennar er frekar vandræðanleg og svipurinn gefur það til kynna að 

persónan sem hún er að leika er að reyna að vera kynþokkafull en mistekst. Sherman 

virðist mögulega vera að gera tilraun til setja upp svip sem á að leggja áherslu á varirnar og 

kynþokka ein einnig á sakleysi á sama tíma. Andlitið ber þess merki að hún hafi farið í ljós 

og sé með far í kringum augun eftir sólgleraugun. Bakrunnurinn gefur til kynna að þetta sé 

húsmóðir sem Sherman er að túlka. Þannig verður til tvíræðni innan verksins. Konan er 

prúð? húsmóðir en hún er einnig að reyna að vera kynþokkafull. Hér er Sherman að vinna 

útfrá skilaboðum samfélagsins þar sem konur virðast þurfa að vera kynþokkafullar en 

 20

Mynd: 7. Untitled #131 (1983) eftir Cindy Sherman.



einnig standa sig í heimilistörfum og vera góðar húsmæður. Sameiginleg upplifun og sjálf 

kvenna birtist í verkinu en á sama tíma er Sherman að vinna frá sínu eigin sjálfi. 

Í Untitled #475 [Mynd 5] situr Cindy við hliðina á annari Cindy sem stendur. Myndin er 

partur af seríu sem hún kallaði society portraits (samfélagsmyndir). Í þessari seríu setur 

Sherman sig í hlutverk kvenna úr hástéttar samfélagi Bandaríkjana. Ljósmyndirnar eru 

 21
Mynd: 8. Untitled #475 (2008) eftir Cindy Sherman.



settar upp eins og þær séu uppstilltar myndir teknar af atvinnu ljósmyndara á heimlum 

þeirra eða í ljósmyndastúdíói. Aldur leikur stórt hlutverk í þessari seríu mynda en á þessum 

tímapunkti er sherman sjálf að eldast en sjálf var hún 54 ára á þeim tímapunkti sem 

Untitled #475 er gerð. Sherman er því mögulega að vinna úr eigin sjálfi og upplifun af því 

að vera að eldast í þessari ljósmynda seríu ásamt því að túlka heim samfélagshóp sem hún 

horfir á sem utanaðkomandi aðili. Untitled #475 sýnir tvær fullorðnar konur hlið við hlið. 

Sherman er þær báðar. Önnur situr en hin stendur við hliðina á henni með hendina á 

stólbakinu. Líkami þeirra er mjög stífur og svipbrigðin, sérstaklega á þeirri sem stendur, 

líka. Sú sem stendur er í bláum blómakjól og með peysu utanum sig klæðnaðurinn gefur 

þess merki að hún sé eldri en hin sem er í rauðum kjól með perlum og stóra skartgripi. Sú 

virðist einnig hafa farið í lýtaaðgerðir. Í bakrunninum er salur sem gæti verið á heimili 

kvennana en engin húsgögn eru í salnum. Salurinn er dimmur og drungalegur. Hann gefur 

verkinu einmannalegan undirtón þar sem konurnar í forgrunni virðast vera einar þrátt fyrir 

að þær hafi hvor aðra.  

Í verki Kahlo, þar sem hún situr við hliðina á sér sjálfri, sýnir hún tvær hliðar á sjálfinu 

sínu. Ólíkt því verki er verk Sherman ekki að sýna tvö sjálf heldur frekar sama sjálfið frá 

tveimur konum. Sherman er í gervi tveggja kvenna sem koma frá svipuðum veruleika og 

gætu jafnvel verið systur. Þær eru að takast á við þann veruleika að eldast og bera þess 

merkis að hafa farið í lýtaaðgerðir til þess að reyna að fela óhjákvæmilega öldrunina.  

Sherman býr til aðstæður þar sem valdið er í höndum áhorfandans til að túlka myndirnar. 

Öll verkin heita Án titils og sendir Sherman því boltann á þann sem horfir á ljósmyndirnar 

til að gefa þeim tilgang og forsögu. Sherman leikur sér með persónusköpun á þann hátt að 

persónurnar í ljósmyndunum virðast vera raunverulegar og til í alvörunni. ,,Ljósmyndirnar 

leika við fyrirheit um sögu sem áhorfandinn þyrstir í vera sögð.“  Þær vekja forvitni þess 20

sem horfir á, sem vill fá að vita meira um líf persónanna í verkunum. Sherman leikur með 

menningarlegan arf sem við berum öll ómeðvitað. Hún fær innblástur úr sjónvarpi, 

auglýsingum og öðrum miðlum í persónusköpun sinni. Áhorfandanum finnst hann nánast 

þekkja manneskjurnar á myndunum, eða hafa séð þær áður. ,,Þær grípa inn í 

menningarlega áletraðar myndir af frægð, fegurð, aldri og stórum pólitískum álitamálum 

 Arthur Danto. Cindy Sherman: Untitled Film Stills (New York: Rizzoli, 1990), bls. 9.20
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um framsetningu sjálfsmyndar.”  Hún leikur með erkitýpur sem við þekkjum úr sjónvarpi 21

og öðrum miðlum til að grýpa áhorfandann sem þráir að vita meira. 

 Nicole Lauren Urquidi. Cindy Sherman: Portraits in Question (Long Beach: California State University, 2014), bls. 21
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 23



3. Hönnunarrannsókn 

Að vera í tannréttingarferli hefur haft mikil áhrif á sjálf höfundar. Óþægindi, breyting á 

andlitsuppbyggingu, óvissa um hvað gerist næst og hvenær þetta tekur enda hefur tekið á 

andlega og hvernig ég sé mig. Erikson fjallaði um samfelluna og samband hennar við 

sjálfið. Að sjálfið væri formað í gegnum skynjun á sjálfum sér og skynjun á því að aðrir 

viðurkenni samfellu manns.  En þegar þessi skynjun á sjálfi og hvernig aðrir sjá mann 22

verður ákveðin flækja á sjálfinu. Líkaminn er í höndum tannréttingasérfræðinga og á 

meðan ferlinu stendur missir einstaklingurinn völd á sínum eigin líkama. Jaðarástand á sér 

stað þar sem heimurinn er nokkurnveginn á hvolfi  

Í þessum kafla ætla ég að skoða mína eigin rannsókn og hvernig ég túlka mitt eigið sjálf á 

meðan meðferð í tannréttingum á sér stað, í fatnað. Í kafla 1.2 var fjallað um hvernig 

fatnaður er framlenging á líkamanum og líkami framlenging á sjálfinu og í rannsókninni 

var gerð tilraun til að túlka þessar tengingar í gegnum ljósmyndir þar sem stuðst var við 

aðferðir Cindy Sherman um gervi og persónusköpun. Í rannsókninni var markmiðið að 

kanna mitt eigið sjálf í jaðarástandinu sem verður til í tannréttingum. Rannsóknin var 

unnin í nokkrum skrefum og farið verður yfir ferli rannsóknarinnar og lagt áherslu á þrjár 

tilraunir sem voru gerðar í rannsóknarferlinu. Þessar þrjár tilraunir verða svo settar í 

samhengi við verk listakvennana sem voru ræddar í kafla 2.  

3.1 Jaðarástand 

Þegar einstaklingur gengur í gegnum umbreytingarferli mótar það sjálfið. 

Umbreytingarferli getur verið veikindi eins og í tilviki Rebeccu Horn eða að flytja að 

heiman, byrja í nýrri vinnu, verða atvinnulaus o.s.frv. Öll þessi tilvik innihalda áhættu og 

eiga það til að í kjölfar þeirra opnast persónuleg krísa.  Í þessu ferli, tímanum og 23

aðstæðunum sem umbreytingarferlið er að eiga sér stað, verður til ástand sem Van Gennep 

kallaði jaðartíma (e. Liminality) en það er tíminn sem er á milli aðskilnaðar og 

innlimunar.  Jaðarástand er tíminn sem þessi persónulega krísa byrjar því heimur þess 24

 Erikson. Identity: Youth and Crisis, bls. 50.22

 Anthony Giddens. Modernity and Self-Identity: Self  and Society in the Late Modern Age (California: Stanford 23

University Press, 1991), bls. 79.

 Arnold van Gennep. Rites of  Passage (London: Routledge & Kegan Paul, 1960), bls. 19.24

 24



einstaklings sem upplifir jaðarástandið er á hvolfi. T.d. er það tíminn sem einstaklingur er 

að flytja í nýtt bæjarfélag og þekkir ekki nýju heimkynni sín. Þegar hann er loks fluttur á 

svo innlimunin sér stað þar sem hann er orðinn fullgildur íbúi nýja bæjarins. Að vera með 

spangir getur líka fallið undir þessa kenningu. Umbreytingarferlið hefst þegar spangirnar 

eru settar á og tíminn sem einstaklingurinn er með þær verður að jaðartíma sem síðan 

klárast þegar þær eru teknar af og nýtt líf hefst með nýju útliti.  

3.2 Rannsóknarferlið 

Rannsóknin var framkvæmd í formi sjálfsmynda þar sem byrjað var á að rannsaka tennur, 

tæki og sjálfið sem þróaðist loks í grundvallar formrannsókn í fatnaði. Gerðar voru 

tilraunir en í þeim var stuðst við ljósmyndir og reynt var að samtvinna sjálf og líkama í 

tannréttingarferli með því að klæða líkamann. Stuðst var við myndbyggingar Cindy 

Sherman við persónusköpun og gervi þar sem eigið sjálf var túlkað, bæði á klæddum 

líkama og samhengi þess við umhverfið. Tilraunirnar sem verða sérstaklega teknar fyrir í 

kaflanum eru tilraun 1, tilraun 2 og tilraun 7. 

Ferli rannsóknarinnar

Tilraun 1: 
- taka sjálfsmyndir af  andliti og spöngum frá 

mismunandi sjónarhorni

Tilraun 5 
- tanngarður myndaður og settur spangir á hann 

- Prófaður á mismunandi stöðum líkamans

Tilraun 2 
- túlka spangir í fatnað og tengja við munn sem 

framlengingu á sjálfinu

Tilraun 6 
- Tanngarðurinn skoðaður frekar í samhengi við 

líkamann og góm 

Tilraun 3 
- Líkaminn í spöngum  

- Tilfinningar hömlunar og óþæginda túlkaðar í 
fatnað

Tilraun 7 
- form úr fyrri tilraunum valið - tanngarðurinn. 

Blandað saman sama forminu í ólíkum efnum á 
líkamanum. 
- Formin bæði mótuð til þess að styðja við 

grunnformið ásamt því að leyfa því að hanga 
frjálst

Tilraun 4 
- form frá fyrri myndum túlkað í fatnað á öllum 

líkama

Tilraun 8. Niðurstaða. 
- 3 leiðir til að nota formið valdar og leitast að því 

að finna allar mögulegar útkomur á þeim leiðum 
með aðeins tvö form á líkamanum á sama tíma.
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3.3 Tilraun 1 

Í fyrstu tilraun rannsónarinnar eru teknar sjálfsmyndir og áhersla lögð á að taka myndir af 

tönnunum og spöngum frá mismunandi sjónarhornum. Tækin eru grandskoðuð með 

áherslu á sjálfið í myndunum. Mikilvægt var að byrja ferlið á því að komast að því hvað 

þetta væri í raun og veru sem er fast við tennurnar og hvernig tækin höguðu sér. Frida 

Kahlo málaði líkamann sinn í hjálpartækum í verkinu Brotna súlan sem rætt var um í 

kaflanum hér á undan og í gegnum sköpunina virðist hún ná að vinna úr tilfinningum 

sínum gagnvart þeim. Þessi tilraun náði að skapa svipaða verkun á sjálf mitt. Húmorinn í 

myndunum skapaði tækifæri til að sjá spangirnar og tennur í nýju ljósi og vöktu þær 

myndir þar sem hérumbil ekkert sést nema munnurinn mestan áhuga líkt og í mynd 11. Það 

er húmor í þeim sérstaklega þar sem munnurinn opnast upp á gátt og ósjálfrátt opnast 

augun líka og þar með verður svipurinn sláandi. 

Nálgunin á persónusköpunina sem var notuð í myndunum var fengin úr myndum Cindy 

Sherman. Reynt var að ýta undir fullorðinsleika með því að klæðast húsmæðralegum kjól 

með blómum. Blómamunstrið var einnig notað til að koma til móts við ónáttúrulega 

eiginleika tækjana í líkamanum. Bakrunnurinn var fenginn úr heim tannlækna þar sem 

hann er í sama lit tannlæknadúkar eru gjarnan. Hér er eigin persónusköpun á byrjunarstigi 

og á eftir að þróast frekar í seinni tilraunum. 
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3.4 Tilraun 2 

Eftir að spangir höfðu verið rannsakaðar í tilraun 1 var reynt að túlka þær niðurstöður sem 

dregnar voru í þeirri tilraun í gegnum fatnað í tengslum við spangir og munn. Í tilraun 2 

var reynt að túlka tilfinninguna að vera fastur með því að binda líkamann og strekkja á 

svipaðan hátt og spangir gera. Líkt og í verki Rebeccu Horn þá er búið að vefja líkamann 

með ljósum bindum en ólíkt verki Horn þá er ekkert við tilraunina sem fær mann til að 

hugsa um frelsi. Þegar Rebecca tók upp verkið Einhorn þá hafði hún klárað sína innlimum 

og því sáttari við sinn tíma inn í sinni takmörkuðu veröld innan veggja spítalanna. En 

þegar tilraun 2 var gerð er jaðartíminn enn í gangi og tennurnar fangar. Þær voru fastar í 

vírunum og spöngum, ekki frelsaðar. Tennurnar eru fjötrum og sama gildir um sjálfið. 

Hér, í þessari tilraun, var önnur persónusköpun úr heim Cindy Sherman nýtt en þá var horft 

til kvennana úr Untitled Film Stills seríu Sherman. Ýktur augnskuggi, úfið hár og gerfi 

augnahár voru notuð til að búa til gervi. Reynt var að hafa munninn opinn til að tengja 

líkamann við spangir og líkt og í tilraun 1 verða svipbrigðin ýkt og líkt og persónan í 

myndinni sé að öskra á kvalarfullan hátt.   

Áhersla var lögð á efri líkamann í þessari tilraun til þess að halda sterkri tengingu við 

munn, en flokka mætti þessar myndir sem portrait myndir höfundar. Litirnir sem voru 

notaðir í tilrauninni eru aðalega hvítur og grár. Erfitt er að greina á milli litanna og því sést 

illa hvað er að gerast á myndunum. Þetta leiddi til frekari tilrauna með sterka liti sem 

værkfæri og aðgreiningu á milli forma. Notast var við beltissylgjur [mynd 15 og 16] til að 

festa böndin saman og tengja við kubbana sem límdir eru á tennurnar og halda vírnum á 
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sínum stað í tannréttingum. Beltissylgjurnar í þessari tilraun sjást illa þar sem þær eru 

einnig gráar og eru hér er notkun þeirra á grunnstigi. Í framhaldi voru eiginleikar þeirra 

nýttir til að klæða líkamann í bogaformið og tengja flíkur saman. Þann eiginleika var notast 

við í lokaniðurstöðu tilraunanna. 

3.5 Tilraun 7 

Á þessu stigi hafði rannsóknin þróast yfir í grundvallar formrannsókn. Í tilraun sjö voru 

form úr fyrri tilraunum skoðuð. Það form sem vakti mestan áhuga var tanngarðurinn 

[mynd 11]. Haldið var áfram með bogadregið form tanngarðisins og tilraunir gerðar með 

mismunandi efni, litum og áferðum á líkamanum. Gerðar voru tilraunir með hvernig mætti 

móta bogaformið betur með utanaðkomandi stuðningi líkt og plaströri og tjaldstöngum. 

Þessi aukni stuðningur leiðir til þess að bogadregna formið heldur sér betur og er 

auðlesanlegra á líkamanum. Formið má því einnig nýta sem ýkta og óvænta framlenginu á 

líkamanum og þar með framlenging á eigin sjálfi útfyrir ramma líkamans. Helstu efnin sem 

voru notuð eru hvítt þunnt efni, ljóst miðlungs stíft efni og rautt stíft efni. Nokkrir bogar 

voru notaðir í gegnum tilraunina í hverju og einu efni og í öllum myndum var klæðst lítlum 

bleikum kjól undir formunum. Formið kom best út í rauðu þéttofnu efni og þar af leiðandi 

voru flestar tilraunir gerðar með þeim bogum. Rauða efnið var stífara en önnur efni sem 

voru notuð í tilrauninni sem gerði það að verkum að boginn hélt sér betur í því efni. 

Liturinn ýkir einnig muninn á flíkinni frá grænbláum bakrunninum og gerir formið enn 

skýrara. Formið hverfur í öðrum mýkri efnum sem voru notuð [mynd 28] og gefa ekki jafn 

áhugaverða útkomu.  

Í umræddum tilraunum var löggð áhersla á aðeins eina stærð af bogum. Gerð var tilraun til 

að máta þá við líkamann á alla mögulega vegu og blanda saman ólíkum formum bogans 

eins og hugurinn gat ímyndað sér. Í framhaldi væri mögulegt að skoða fjölbreyttari stærðir 

í samhengi við líkamann til að sjá hvaða áhrif stærðin á þessu eina tiltekna formi hefur. 

Minni tanngarðsbogar og jafnvel stærri gætu haft ólík áhrif þegar þeir eru settir í samhengi 

við líkamann og er vert að rannsaka enn frekar.  

 28
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Út frá þessari tilraun var bogaforminu skipt niður í 3 flokka og nýting þess á líkamanum 

útfærð. Í fyrsta lagi var formið notað með beinum hætti ofan á líkamann og það því 

verulega ýkt sem framlenging í gegnum fatnað. Í öðru lagi týndist formið gjörsamlega á 

líkamanum vegna þess hvernig líkaminn er klæddur í formið. Í þriðja og síðasta lagi er 

líkaminn fullklæddur í bogaformið og þar af leiðandi hverfur það að hluta. Þar sem 

utanaðkomandi strúktúrinn er notaður, í þessu tilviki tjaldsúla sem heldur forminu uppi, er 

líkaminn framlengdur líkt og í verki Horn, Að klóra báða veggina í einu [mynd 5 og 6]. 

Með því heldur formið áfram út fyrir líkamann og teygir sjálfið enn lengra. Hægt er að taka 

þessar framlengingar enþá lengra og kanna einnig hljóðheiminn í sambandi við sjálfið í 

tannréttingum. Tilraun til þess var gerð í framhaldi af rannsókninni þar sem flísar voru 

festar á efni með þeim afleiðingum að þegar efnið hreyfðist skapaðist hljóð sem minnir á 

þegar tennur skella saman. Þannig, líkt og í verki Rebeccu Horn, teygist sjálfið enþá lengra 

út fyrir líkamann. Annað sem þróast hefur lengra eftir rannsóknina er þessi utanaðkomandi 

strúktúr. Í tilrauninni var notast við rafmagnsrör og tjaldsúlu en eiginleikar þessara hluta 

gera það að verkum að þeir beygjast ekki fullkomlega að vild. Vír hefur tekið við sem 

utanaðkomandi strúktúr í framhaldinu af þessari rannsókn en hann er meðfærilegri og 

auðvelt er að móta hann að vild. Þá er hægt að halda enn betur í bogaformið á sama tíma 

og flíkin fer út fyrir líkamann.  

Í tilrauninni voru aðferðir persónusköpunnar Cindy Shermans notaðar líkt og í fyrri 

tilraunum. Ólíkt Sherman er persónusköpunin byggð á innra sjálfi út frá því að vera með 

spangir. Reynt var að ná fram barnslegu útliti með hárgreiðslu, förðun og fasi. Þessi 

persónusköpun var valin út frá upplifun höfundar af því að vera fullorðinn einstaklingur 

með spangir. Flestir einstaklingar sem bera spangir eru börn. Hægt er að færa þessa 

persónusköpun yfir á kenningar Mead, þar sem sjálfið verður til út frá hvernig 

einstaklingurinn upplifir sig út frá m.a. samfélagshópsins sem hann tilheyrir.  25

Persónusköpunin verður til út frá því að höfundur tilheyrir hópi barna þar sem þau eru 

megin hópur samfélagsins sem ber spangir. Þetta sést sérstaklega á biðstofu 

tannréttingarsérfræðingsins þar sem aðeins börn og foreldrar þeirra bíða eftir tímunum 

 Mead. Mind, Self  and Society, bls. 138.25
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sínum og allt rými tannréttingarsérfræðingsins hannað að miklu leiti til að koma til móts 

við börn. 

3.6 Niðurstaða rannsóknar 

Í gegnum rannsóknina var reynt að halda í aðferðir Cindy Sherman við myndbyggingu 

m.a. með því að notast við bakrunn í lit tannlæknadúka og leika persónur. Persónusköpun 

Cindy Sherman í hönnunar tilraununum gerði það að verkum að hægt er að tengja sjálfið 

enn frekar við flíkurnar og þróaðist sú persónusköpun frá heimi Cindy og yfir í heim 

höfundar. Í tilraun 1 var flík notuð til að ýkja undir ónáttúrulega eiginleika tækjana og 

undirstrika það að vera fullorðinn. Í tilraun 2 var fengin að láni persóna úr heim Sherman. Í 

þeirri tilraun var tilfiningin að vera í þjáningu og tennurnar fangelsaðar túlkuð. Í tilraun 7 

var horft til eigin upplifunar að vera fullorðinn einstaklingur með spangir og svipbrigðin 

glaðlegri og barnslegri. Myndirnar í þeirri tilraun verða mun léttari en í tilraun 2.  

Rannsóknin þróaðist náttúrulega yfir í að vera formrannsókn á formi tanngarðsins [mynd 

11] í fatnaði. Einblínt var á þetta eina form í rannsókninni en aðrir eiginleikar sem voru 

kannaðir í m.a. tilraun 2 urðu eftir og gæti verið áhugavert að þróa betur meðfram 

bogunum. Þá væri hægt að horfa til hvernig Kahlo og Horn nýta sér reynslu sína til að 

skoða jákvæðar hliðar sjálfsins innan hennar og hvernig reynslan mótar sjálfið. Myndmál 

Fridu Kahlo væri annar þáttur sem hægt er að nýta í hönnun á fatnaði. Kahlo túlkar sinn 

heim í gegnum táknmyndir og væri vert að kanna hvernig táknmyndir blandast inn í sjálf 

einstaklings í tannréttingum. Áður var minnst á hvernig Horn teygir sjálfið útfyrir 

líkamann og yfir í hljóðheiminn með fingravettlingum sínum í verkinu Að klóra báða 

veggina í einu og möguleikana á að nýta sér þann eiginleika í hönnunarferlinu í 

fatahönnun.  
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Niðurlag 

Sjálfið hefur verið rætt í gegnum ritgerðina. Frá heimspekilegu og félagslegu samhengi, 

hvernig það birtist í verkum Kahlo, Horn og Sherman, hvernig það var nýtt í 

hönnunarransókn höfundar en einnig hvað má læra af þessum þremur listakonum og nýta 

enn frekar í hönnunarransókn fatahönnuða. Sjálfið fylgir okkur hvert sem við förum og 

mótast af samskiptum okkar við aðra einstaklinga og umhverfi. Líkaminn holdgerir sjálfið 

og fatnaðurinn sem við klæðumst framlengir það og miðlar því áfram. Frida Kahlo nýtti sér 

fatnað og táknmyndir til að miðla sitt eigið sjálf, Horn framlengdi sjálfið með hjálp 

fatnaðar og Sherman lék sér með dulargervi og hvernig útlit og fatnaður miðlar sjálfinu. Í 

eigin rannsókn var Sherman mikill innblástur við að tjá sjálfið. Mismunandi eiginleikar 

sjálfsins voru kannaðir með persónusköpun og að lokum var komist að niðurstöðu um 

persónusköpun sem hentaði best lokaniðurstöðu rannsóknarinnar. Rannsóknin þróaðist 

samhliða persónusköpuninni og hafði áhrif á allt ferlið í heild.  

Rannsóknin sem var fjallað um í ritgerðinni er grunnransókn í hönnunarferli fatahönnuðar. 

Í áframhaldandi ferli hafa hugmyndirnar sem komu upp í rannsóknninni þróast enn frekar 

og eiga, þegar ritgerðin er skirfuð, eftir að þróast lengra og taka stakkaskiptum þangað til 

að til verður fatalína sem byggir á sjálfi höfundar. Í rannsókninni var notast við sterka liti 

til að draga fram eiginleika bogans. Í framhaldi, þegar formið er orðið betur mótað, væri 

vert að skoða aðra liti sem tengjast frekar sjálfinu og eigin upplifun. Rauðu og grænbláu 

litirnir eru í þessu tilviki of glaðlegir litir í samhengi við eigið sjálf og upplifun af 

tannréttingum. Í rannsókninni voru litirnir þróaðir í samhengi við formransókn en eiga eftir 

að þróast frekar í samhengi við eiginleika sjálfsins og tannréttingarferlis. Dreginn hefur 

verið lærdómur af því hvernig Rebecca Horn framlengdi líkamann með fatnaði og þar af 

leiðandi færist sjálfið út fyrir líkamann og jafnvel yfir í hljóðheim eða rými. Þetta er 

eiginleiki sem á heima innan hönnunarferlis fatahönnuða þar sem möguleiki er á að nálgast 

ferlið á persónulegum forsendum og framlengja sjálfið yfir í fatnað og jafnvel enn lengra. 

Hljóðheimurinn er eiginleiki sem mig langar að halda áfram að kanna í samhengi við eigið 

sjálf og heim tannréttinga í áframhaldandi rannsóknarferli. Kahlo notaði táknmyndir úr 

sínum menningarheim og er það eiginleiki sem á alveg eftir að skoða í samhengi við eigin 
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ferli. Líkami hennar og svipbrigði var ávalt yfirvegað en tilfinningar, sjálf og sjálfsmynd 

túlkuð í gegnum tákn og þar kemur fatnaður sterkur inn sem túlkunartæki. 

Framlengingarnar gætu verið túlkaðar uppbót fyrir þá staði þar sem líkaminn bregst. 

Líkami allra listakvennana þriggja bregst þeim á einn eða annan hátt og það sama mætti 

segja um mína eigin sögu. Í tilviki Kahlo og Horn er það líkaminn sem bregst þeim með 

veikindum þeirra en í tilviki Sherman bregst líkami hennar henni með því að vera kona. 

Sherman er ævinlega að kanna kvenheiminn í verkum sínum og hvernig samfélagið sendir 

misvísandi skilaboð til þeirra og líkama kvenna. Í eigin tilviki er það fæðingargalli þar sem 

tennur ná ekki saman og það er kjálkinn sem bregst. Framlengingar með fatnaði eða 

utanaðkomandi afli sem breytir formi líkamans bætir því upp fyrir þá eiginleika sem vantar 

uppá.  
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