
Myndakafli 1. Stutt ágrip af sögu myndræns áróðurs 

Mynd 1.1  Myndleturstafla frá Súmer, 3100 f.Kr. Töflur 
sem þessar mynduðu grunn að fyrstu rituðu samskiptum 
manna á milli.

Mynd 1.2  Blau minnismerkið, frá fjórða árþúsundi 
fyrir Krist. Frá þessu tímabili eru elstu leifar sem að 
blanda saman myndmáli og letri.

Mynd 1.3  Góði maðurinn á dánarbeðnum. 
Trérista frá síðari hluta 15. aldar í Þýskalandi. 
Tréristur byggðu á ódýrri og fremur einfaldri 
prenttækni og áttu mikinn þátt í að miðla 
upplýsingum milla landa Evrópu á miðöldum.

Í kafla þennan hef ég tínt til þó nokkur dæmi um myndrænan áróður í því skyni að gefa gróft yfirlit yfir þróun 
miðilsins. Eðli málsins samkvæmt er hér hvergi nærri um tæmandi lista en þó er það von mín myndirnar hér 
gefi ágætis innsýn í þróun, eðli og fjölbreytileika miðilsins. Myndirnar sem að hér er að finna eru settar fram 
í línulegu samhengi við ritaða kaflann hér að framan og ætlað að veita lesandanum frekari skilngin á efni 
hans.

Í bók sinni Ways of Seeing heldur John Berger því fram að  í myndverkum sé ávallt falin undirliggjandi hug-
myndafræði, og með því að gaumgæfa myndir og bera þær saman við fleiri verk geti „lesandinn“ nálgast 
þennan undirliggjandi boðskap. Í þeim anda hef ég sett upp þennan myndakafla. Myndirnar eru vissulega 
settar fram í samhengi við efni  2. kafla þessarar ritgerðar, líkt og fram hefur komið, og ætlað að varpa frek-
ara ljósi inntak hans. En að sama skapi er það von mín að myndakaflinn geti staðið einn og sér, og þannig 
óstuddur talað sínu máli.



Mynd 1.4 Maniac Ravings, prent eftir James Gilroy frá 1803. 
Skopmyndir sem að beittu háði á grimmilegan máta festu sig í sessi 
sem vinsæll og áhrifamikill miðill pólitískra skoðanaskipta þegar líða 
tók á 18. og 19. öld.

Mynd 1.5 Ætimyndir eftir
 Francisco Goya. Úr seríunni 
Disasters of War, 1863. 
Myndirnar sýna andspyrnu 
Spánverja gagnvart yfirráðum 
Napóleons.



Mynd 1.6 Dada Panorama, verk eftir þýsku listakonuna Hönnu Höch frá 1919.
Myndir Dada hreyfingarinnar voru innblásnar af óreiðunni í þjóðskipulagi 
Þýskalands eftir fyrra stríð. Hreyfingin hafnaði ríkjandi listfræðilegum gildum 
og reyndi að miðla byltingarkenndri sýn sinni á enduskipulag þjóðfélagsins.



Mynd 1.7 Hurrah, die Butter ist alle!, verk í anda Dada eftir John Heartfield 
frá 1933. Heartfield notar hér myndmál Dada til að gera lítið úr orðagjálfri 
nasista. Hermann Göring hafði sagt járn styrkja þjóðina, meðan smjör og 
svínafita gerði þjóðina feita. Myndin sýnir því trygglynda fjölskyldu sitja 
að snæðingi og gæða sér á reiðhjóli.



Mynd 1.8 Lenin at Smolnyi, olímálverk eftir Isaak Brodsky, 1930.  
Þjóðfélagslegt raunsæi var ríkjandi í myndum austurblokkarinnar og leið-
togarnir jafnan sýndir sem alvitrir og umhyggjusamir feður þjóða sinna.

Mynd 1.9 Plakat eftir Viktor Govorkov, 1940. “O kazhdom iz nas 
zabotitsia Stalin v Kremle”.

„Stalin in 
the Kremlin 
Cares about 
Each One of 

Us“
Texti við mynd 1.9



Mynd 1.10 Við höfum þegar “kosið” þá. Jonas Varnas, 1989. 
Klippimynd af fyrrum leiðtogum Sovétríkjanna. Litháenar misstu 
kosningarétt sinn þegar landið var innlimað í Sovétríkin 1940.

„To forget the 
past risks 

repeating it“

Mynd 1.11 Plakat eftir Alexander 
Faldin, 1987. Myndin sýnir
 herskrúða Leonid Brezhnev, 
fyrrum leiðtoga Sovétríkjanna. 
Brezhnev veitti sér fjölmargar 
orður fyrir hetjuskap á 8. áratug 
20. aldar.

Mynd 1.12 McLenin plakat sem 
var hluti af sýningu á sovéskri 
andófslist í Moskvu 1992.

Texti við mynd 1.11



Mynd 1.13 Plakat af Maó formanni, 1977. 
Myndefni kínverskra áróðursmynda var oft 
af svipuðum toga og hjá Sovétmönnum en þó 
má segja að myndir Kínverja hafi teygt á raun-
sæinu og þar er oft á tíðum að finna djarfari 
útópískar tilvísanir.

„With you in 
charge, my heart 

is at ease“

Mynd 1.14 Plakat frá 1976. Make clouds and 
rain, and fight for an abundant harvest.

Texti við mynd 1.13



Mynd 1.15 Plakat eftir Ernesto García Pena, 1976. 
The Chilean People Will Smash Fascism.

Áróðursmyndir kúbverskra stjórnvalda tóku ekki mið af 
þjóðfélagslegu raunsæi sem var ríkjandi í myndum 
annara kommúnistaríkja. Stjórnvöld þar í landi voru opin 
fyrir nýjungum í listum og myndefni var sömuleiðis ekki 
jafn einsleitt. Barátta gegn heimsvalda- og nýlendustefnu 
vesturveldanna  var vinsælt þema. Myndir 1.15 og 1.18 
eru ágæt dæmi af samstöðu Kúbverja með þjáningar-
bræðrum í andstöu við heimsvaldastefnuna.

Mynd 1.16 Plakat eftir Heriberto 
Echeverría, 1972. Harvest Quota Achieved.



Mynd 1.17 Plakat eftir René Mederos, 1969. 
1959-1969 Tenth Anniversary of the Triumph of the 
Cuban Revolution.

Mynd 1.18 Plakat eftir Ernesto Padron, 1971. 
Together with Vietnam.

„Our enemy is 
imperialism, not 

abstract art“
Fidel Castro, 1977



Mynd 1.19 Plakat, 1942. Gefið út af the General Cable Corporation.



Mynd 1.20 Plakat, 1942. Gefið út af the Sheldon-
Claire Company.

Mynd 1.21 Plakat gefið út af N.D. Westinghouse War 
Production Co-Ordinating Committee.

Bandaríkjamenn beittu áróðursmyndum mikið á heimavígstöðvum í seinni heimsstyrjöldinni. Myndefninu var 
ætlað að efla anda vinnandi stétta í landinu og auka samstöðuna við stríðsreksturinn. Staðfastir miðlungsmenn 
voru sýndir sem tákn fyrir verkamenn til að samsvara sig við, á meðan kvenímyndir áróðursins voru settar fram 
sem gallafataklædd tískumódel.



Mynd 1.22 Plakat gefið út af Congress of South African Trade 
Union, 1989. Myndin var gerð eftir frásögn sjónarvotta því
ólöglegt var að gefa út myndir af föngum.

Mynd 1.24 Plaköt gefin út 1983 og 1984 til að mótmæla 
kjarnorkuvopnum.

Mynd 1.23 
Útsaumað 
friðarmerki frá 
því um 1970.



Mynd 1.25 Plakat eftir Rob Cheung, 1989. Á síðari hluta 20. aldar gerðu tækniframfarir 
og þróun fjöldamiðla ýmsum staðbundnum hreyfingum og baráttuhópum kleift að koma 
skilaboðum sínum á framfæri á alþjóðavísu.



Mynd 1.26 Causes of Revolution, Plakatsería eftir Jennie 
Kiessling, 1989. Plakötin voru sett upp á götum Chicago- 
borgar og ætlað að hafa áhrif á gangandi vegfarendur. 

„People start an 
uprising when they 

are hungry and 
have nothing left 

to lose. As long 
as governments 

don´t function so 
that people live in 
dignity there will 

be revolution“

Heildartexti verksins á mynd 1.26



Mynd 1.27 Auglýsingaskilti hannað af Gang for ACT UP, 1992. Gagnrýni á George Bush forseta Banda-
ríkjanna fyrir að eyða stórfé í hernaðarbrölt í Írak en sinna alnæmisvandanum heima fyrir í minna mæli.

Mynd 1.28 
Veggmynd í Belfast, 
Norður-Írlandi. Þegar 
líða fór á 20. öld  má 
segja að myndrænn 
áróður hafi verið 
orðinn órofa hluti af 
kúltúr og orðræðu 
samfélagsins. Hluti af 
umhverfinu jafnvel.



Mynd 1.29 Benetton auglýsing gerð af Saatchi & Someone, 1990-1991. Í auglýsingum sínum snerti 
Benetton  fataframleiðandinn á viðkvæmum þjóðfélagslegum málefnum, t.d. alnæmi og öruggu kynlífi.


