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 [ THE OUTER SKINS   ]  
Crossing the borders between fashion and architecture 

 
 
 
DESCRIPTION 
The course [THE OUTER SKINS] takes place on the borders of two disciplines: architecture and 
fashion design. In the most simple terms, both of these fields are concerned with sheltering the 
body from weather, wind and other exposures. Furthermore, these disciplines serve as forms of 
communication for individuals, as forms of representation for identity – social, religious and 
cultural, and a personal worldview.  
 
In the first week students learn about certain concepts from fashion and architecture and use 
the same concepts to rapidly prototype “skins”, that is something belonging to the intersection of 
these two fields. At the end of the week, students choose one particular concept to take further 
through a process of their own work and feedback from supervisors. Students present their 
projects to the group at the end of the course.  
 
  
LEARNING OUTCOMES 
By the end of the course, students should: 

- know and understand the concepts introduced in the course, being able to apply these 
within their own discipline, 

- be able to critically examine and discuss the concept of their design with both peers and 
supervisors, as well as in a presentation,  

- be able to use tools from the shared toolboxes of fashion designers and architects, such 
as material use, colour analysis/palettes, textures, scales, in order to interpret the 
concept of their own project,  

- have gainded insight into the intersection between methodology of fashion and 
architecture.  

 
 

FURTHER INFORMATION 
Method: 
Workshop course with teachers attending three times during the week (presentations, 
interviews, lectures), as well as the independent work of students. In this elective course, there 
is emphasis on the process and students are encouraged to experiment and take risks.  
 
Evaluation and premises: 
Participation and Activity 25% 



Interviews 25% 
Sketch books 25% 
Final Project 25% 



[ YTRI SKINNIN   ]  
Á mörkum fathönnunar og arkitektúrs  

 
 
LÝSING 
Námskeiðið [  Y T R I  S K I N N I N  ] vinnur á mörkum tveggja faga: arkitektúrs og 
fatahönnunar. Í sem einföldustum skilningi fjalla bæði þessi fög um að skýla líkamanum fyrir 
veðri, vindum og annarri áraun. Um leið bjóða þessi fög upp á einstaklingsmiðaðar 
miðlunarleiðir og fjölbreyttar birtingarmyndir sálfsmyndar - samfélagslegrar, trúarlegrar og 
menningarlegrar – sem og persónulegrar sýnar á heiminn.  
 
Í fyrri vikunni fræðast nemendur um ákveðin hugtök úr fatahönnun og arkitektúr og vinna með 
þau í hraðaverkefnum þar sem markmiðið er að hanna „skinn“, það er að segja eitthvað sem 
tilheyrir sniðmengi þessara faga. Í lok vikunnar velja nemendur eitt hugtak til að vinna áfram 
með í gegnum eigin vinnu og viðtöl við leiðbeinendur. Nemendur kynna verkefnin fyrir hópnum í 
lokin. 
 
HÆFNIVIÐMIÐ  
Í lok námskeiðs eiga nemendur: 

- að kunna og skilja hugtökin sem kynnt eru og geta beitt þeim á eigið fag, 
- að geta rýnt og rætt um inntak hönnunar sinnar á gagnrýnin hátt sín á milli, við 

leiðbeinendur og í kynningu, 
- að geta beitt verkfærunum úr sameiginlegum verkfærakistum fatahönnuða og arkitekta 

s.s. efnisnotkun, litagreiningu, áferðum, skala, til þess að túlka inntakið í eigin verkefni, 
- að hafa öðlast innsýn í skörun á aðferðarfræði fatahönnunar og arkitektúrs. 
 

Námsmat og forsendur: 
Þáttaka og virkni 25% 
Viðtöl 25% 
Skissubók 25% 
Lokaafurð 25% 

 
 
 
ÍTARLEGRI UPPLÝSINGAR 
Vinnulag:  
Vinnusmiðja með kennurum í vinnustofu þrisvar sinnum í viku (kynningar, viðtöl, fyrirlestrar), 
ásamt sjálfstæðri vinnu nemenda. Í þessu valnámskeiði er lögð áhersla á ferlið og nemendur 
hvattir til að taka áhættur og gera tilraunir. 
 
 
 
 



Kennsluáætlun: 
 
Vika 1 
 Dagur 1 Mánudagur 7. janúar 

● Kynning og hraðaverkefni ásamt rannsóknarvinnu. Nemendur velja sér hugtök til að 
vinna úr. Hugmynda/konseptvinna hefst. 

 Dagur 2 Miðvikudagur 9. janúar 
● Hugmyndavinna. Nemendur kynna valin hugtök fyrir kennurum og notast við 

experimental vinnu í formi skissubókar. Nemendur segja stuttlega frá verkefni í lok dags. 
 Dagur 3 Föstudagur 11. janúar 

● Hraðaverkefni ásamt rannsóknarvinnu. Nemendur skila af sér hugmyndavinnu af völdum 
hugtökum. Nemendur segja stuttlega frá verkefni í lok dags. 

● Í lok dags verða nemendur að velja eitt hugtök til að rannsaka og vinna áfram í seinni 
vikunni.  

 
Vika 2 
 Dagur 4 Mánudagur 14. janúar 

● Ítarleg hugmyndavinna með valið hugtak. Viðtöl við leiðbeinendur. 
 Dagur 5 Miðvikudagur 16. janúar 

● Ítarleg hugmyndavinna með valið hugtak. Viðtöl við leiðbeinendur. 
 Dagur 6 Föstudagur 18. janúar 

● Loka kynning. Nemendur kynna valið konsept og túlkun sína á því fyrir kennurum og 
öðrum nemendum. Nemendur verða að geta sýnt fram á ítarlega rannsóknarvinnu á 
völdu hugtaki, ásamt hugmynda/ experimental vinnu sem samanstendur af skala, 
efniviði, áferð o.s.frv. 

 


