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Úrdráttur 

Í !essari ritger" ver"ur fjalla" um ljósmyndir eftir íslenska áhugaljósmyndarann Óttar 

Kjartansson (1930-2010), sem hann fær"i Ljósmyndasafni Íslands í #jó"minjasafni 

Íslands a" gjöf ári" 1998. Ljósmyndirnar eru 123 talsins og eru teknar á árunum 1952-

1961. Myndefni !eirra eru jafn fjölbreytt og fjöldi !eirra. Á !essum tíma var Óttar 

me"limur í litlu félagi sem kalla"i sig Litla ljósmyndaklúbbinn, en sá klúbbur tók m.a. 

sameiginleg myndatökuverkefni og setti upp eina ljósmyndas$ningu í Bogasal 

#jó"minjasafns Íslands ári" 1961.  

Um 30 ljósmyndir eftir Óttar ver"a myndgreindar í !essari ritger", en ljósmyndir hans 

!ykja dæmiger"ar fyrir eftirstrí"sárin í Evrópu !egar hi" mannlega var" allsrá"andi í 

ljósmyndun í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Óttar hreyfst af íslenskri náttúru og 

mannlífi og eiga ljósmyndir hans !ví ríkt erindi vi" íslenskan almenning.  

Sömulei"is ver"a ljósmyndir Óttars sko"a"ar me" tillits til skrifa franska 

félagsfræ"ingsins Pierre Bourdieu (1930-2002) um ljósmyndun áhugamanna í 

efnahagslegu sem og félagslegu ljósi ásamt hugmyndum bandaríska rithöfundarins 

Susan Sontag (1933-2004) um ljósmyndun og áhrif hennar. 
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!akkir 

Öllum !eim a"ilum sem sáu af tíma sínum til a" veita vi"tal e"a a"sto"a á annan hátt 

vi" !essa ritger" eru hér me" fær"ar !akkir og !á sérstaklega Ingu Láru 

Baldvinsdóttur, lei"beinanda ritger"arinnar.  

 

Sérstakar !akkir fær Óttar Kjartansson fyrir a" hafa sé" af tíma sínum í a" svara 

spurningum mínum er vör"u"u ljósmyndir hans sem og a" veita mér tækifæri til !ess 

a" skyggnast inn í hugarheim mynda hans, sem teknar voru á fyrrnefndu tímabili. 

Óttar lést á líknardeild Landspítalans í Kópavogi laugardaginn 17. apríl 2010. 
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Inngangur 

Miki! af hæfileikaríku fólki fæst vi! ljósmyndun sem áhugamál og hefur ná! nokku! 

langt á "ví svi!i. Óttar Kjartansson (fæddur 7. ágúst 1930 – látinn 17. apríl 2010) er 

einn "eirra. Hann gaf Ljósmyndasafni Íslands í #jó!minjasafni Íslands "ann 23. 

nóvember ári! 1998, 123 ljósmyndir. #ar má finna frummyndir hans frá árunum 1952 

– 1961. En á sjötta og sjöunda áratug 20. aldar var starfsemi áhugaljósmyndara, 

klúbba og félaga á Íslandi mikil.  Stofnu! voru ljósmyndafélög og ,,má me! sanni 

segja a! "ar hafi hinn listræni sproti fagsins dafna!”1. T.a.m. var Félag 

áhugaljósmyndara stofna! í Reykjavík undir nafninu Ljósmyndafélag Reykjavíkur 

"ann 6. febrúar 1953. #a! félag lag!i mikla áherslu á hi! listræna svi! ljósmyndunar í 

sta! hinnar tæknilegu2. #ó er eitt helsta framlag til listrænnar ljósmyndunar á "essu 

tímabili a! finna innan klúbbs áhugaljósmyndara sem köllu!u sig Litla 

ljósmyndaklúbbinn. Sá klúbbur var stofna!ur örfáum mánu!um á undan Félagi 

áhugaljósmyndara a! frumkvæ!i Óttars. A! hans eigin sögn leiddi löngunin til "ess 

a! fræ!ast um ljósmyndun til stofnunar Litla ljósmyndaklúbbsins, en "eir félagar 

leitu!u ,,oft í smi!ju til mætra listamanna”3.   

 Regluger!ir og lög "essa klúbbs ur!u fyrirmynd a! lögum Félags 

áhugaljósmyndara4. Me!limir í umræddum klúbbi héldu fundi me! reglulegu millibili 

og settu sér fyrir ákve!in sameiginleg myndatökuverkefni sem "eir gagnr$ndu svo á 

fundum sínum.  Ári! 1961 héldu "eir s$ningu í Bogasal #jó!minjasafns Íslands, en sú 

s$ning "ótti brjóta bla! í íslenskri ljósmyndasögu. Ljósmyndirnar á s$ningunni voru 

a! mestu óhlutbundnar og ekki haf!i veri! hef! fyrir slíkri nálgun vi! ljósmyndatökur 

á!ur hérlendis. Óttar fór aldrei og lær!i ljósmyndun í skóla heldur var hann algjörlega 

sjálfmennta!ur. Ljósmyndir hans frá "essu tímabili eiga "a! sameiginlegt a! vera 

mjög einfaldar. Hann for!ast a! ofhla!a "ær og tók myndir af "ví sem hann mætti á 

förnum vegi. Hann fann fegur!ina í "ví sem ö!rum kunni a! "ykja heldur 

hversdagslegt og ná!i a! grípa "a! augnablik listilega vel á filmu. 

                                                
1 Gu!rún Har!ardóttir. 1999:15 

2 Gu!rún Har!ardóttir. 1999:16 

3 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

4 Gu!rún Har!ardóttir. 1999:16 
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Litli ljósmyndaklúbburinn 

Litli ljósmyndaklúbburinn var formlega stofna!ur "ann 9. janúar ári! 1953 a! 

frumkvæ!i Óttars Kjartanssonar5. A! hans eigin sögn á klúbburinn sér nokkra 

forsögu. Nokkru á!ur en klúbburinn var formlega stofna!ur voru Óttar og nokkrir 

kunningjar hans ".e. "eir; #orsteinn Ásgeirsson (1902-1980), Magnús Daníelsson 

(1913-2000), Gu!jón B. Jónsson (1925-2009) og Gunnar Pétursson (f. 1928), farnir 

a! prófa sig áfram í ljósmyndun6. #eir #orsteinn og Magnús voru nokku! eldri og a! 

sögn Óttars var áhugasvi! "eirra meira bundi! vi! tæknilegu hli! ljósmyndarinnar 

fremur en hina myndrænu, sem "eir hinir voru á kafi í7. Eftir a! klúbburinn var 

stofna!ur formlega voru me!limir hans sjö en sí!ar ur!u "eir fimm talsins ".e. "eir 

fyrrnefndu, Gu!jón, Magnús og Óttar ásamt Kristni Sigurjónsson (1923-1993) og 

Rafni Hafnfjör! (f. 1928)8. Gu!mundur W. Vilhjálmsson (f. 1928) slóst frekar seint í 

hópinn e!a ári! 19599. 

 Í fyrstu tóku "eir félagar a!allega fjölskyldu- og landslagsmyndir en sí!ar var! 

markmi! "essa klúbbs a! auka vi! "ekkingu á öllu "ví sem tengdist ljósmyndun og 

ljósmyndatækni10. #eir tóku t.a.m. sameiginleg myndatökuverkefni "ar sem teknar 

voru ljósmyndir af fyrirfram ákve!nu vi!fangsefni/"ema. A! "ví loknu hittust 

me!limir klúbbsins á fundi "ar sem hvert verkefni var kynnt og rætt. ,,#eir höf!u "ann 

ákve!na hátt á a! safna myndum sínum saman á fundum undir nafnleynd, láta "ær 

ganga á milli sín og loks ger!i hver me!limur skriflega greinarger! um myndirnar”11. 

Fundirnir voru haldnir mána!arlega á heimili Óttars og mó!ur hans á Lækjargötu 12a 

í Reykjavík. 

 Einnig ger!u "eir félagar önnur verkefni myndræns e!lis "ar sem lagt var upp 

úr "jálfun  í myndbyggingu og formfræ!i12. A! sögn Óttars var! "essi klúbbur 

,,fljótlega einskonar ,,myndlistarakademía”.  Vi! lær!um hver af ö!rum, efndum til 

breytilegra verkefna og fengum til okkar á fundi mæta myndlistarmenn til a! læra af 

"eim.  Me!al "eirra voru Hör!ur Ágústsson, Hjálmar R. Bár!arson og Björn Th. 

                                                
5 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

6 Óttar Kjartansson. (Tölvupóstur til höfundar 15. mars 2010) 

7 Óttar Kjartansson. (Tölvupóstur til höfundar 15. mars 2010) 

8 Óttar Kjartansson. Bréf til Fótó-klúbbins á Akranesi. Reykjavík: 12. mars 1959 

9 Gu!rún Har!ardóttir. 1999:16 

10 Regluger! Litla ljósmyndaklúbbsins nr. 2/1953 

11 Gu!rún Har!ardóttir. 1999:18 

12 Óttar Kjartansson. Bréf til Fótó-klúbbins á Akranesi. Reykjavík: 12. mars 1959 
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Björnsson, sem m.a. ger!i me! okkur lítinn útvarps"átt.” 13.  En Hjálmar hvatti "á 

fyrstur til a! reyna vi! listræna ljósmyndager!14. A! auki skipulög!u me!limir 

klúbbsins eitt fer!alag á ári "ar sem fari! var og teknar myndir. Árangurinn ,,af 

slíkum fer!um hefur oft or!i! betri en ætla mætti, og myndir fur!u ólíkar hjá mönnum 

"ótt allir hafi veri! a! taka á sama sta!num”15. 

 Á árunum 1958-1959 átti klúbburinn í bréfaskriftum vi! Fótóklúbbinn á 

Akranesi. Sá klúbbur var einnig samansettur af áhugamönnum um ljósmyndum. 

Klúbbarnir skiptust á ljósmyndum og gagnr#ndu "ær. Í bréfi sem Sverre Valt#sson 

skrifa!i til Litla ljósmyndaklúbbsins fyrir hönd Fótóklúbbsins segir hann hva! "eir á 

Akranesi hafi öfunda! a!stö!u Litla ljósmyndaklúbbsins á "ví ,,a! fá fræ!slu um hitt 

og "etta í erindaformi”16. Ennfremur hrósar Sverre í sama bréfi "ekkingu "eirra félaga 

á ljósmyndun, en "ar segir: ,,Nú víkur sögunni a! myndum ykkar. $ær undirstriku!u 

"a!, sem okkur var raunar "egar ljóst, a! "i! standi! okkur miklu framar a! allri 

kunnáttu og tækni, en ekki er "a! "ar me! sagt a! okkur líki allar myndir ykkar 

jafnvel”17. Í bréfi sem Rafn Hafnfjör! skrifa!i til Skagamanna  ári! 1959 má sjá gó!a 

mynd af "ví hvernig "eir félagar í Litla ljósmyndaklúbbnum litu á áhugamál sitt: 

  

Vi! í Litla Ljósmyndaklúbbnum höfum reynt a! leggja sem mesta áherslu á 
hina listrænu hli! myndanna og reynt eftir fremsta megni a! "roska hjá okkur 
mat á slíkum myndum. $egar menn eru farnir a! notfæra sér "á tækni og 
möguleika sem ljósmyndavélin, stækkunarvélin, filman og pappírinn hafa 
upp á a! bjó!a "á er óhætt a! segja a! fyrirmyndin sé ekki lengur a!alatri!i! 
heldur ljósmyndarinn sjálfur. $eir sem langt eru komnir í myndatöku líta á 
venjulegar myndir, a!eins sem efni í listræna mynd. $eir leita lengra til "ess 
a! ná fullkomnari áhrifum og notfæra sér efnin og tækin sem "eir hafa yfir a! 
rá!a út í æsar. $eir hafa komist a! "eirri ni!urstö!u a! verkefnin eru oft mun 
áhrifaríkari, ef á "au er liti! á óvenjulegan hátt og a! myndavélin "arfnast 
mikillar a!sto!ar.18  
 

                                                
13 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

14 Sigurjón Jóhannsson. 1961:7 

15 Óttar Kjartansson. Bréf til Fótó-klúbbins á Akranesi. Reykjavík: 12. mars 1959 

16 Sverre Valt#sson. Bréf til Litla ljósmyndaklúbbsins. Akranes: 25. apríl 1959 

17 Sverre Valt#sson. Bréf til Litla ljósmyndaklúbbsins. Akranes: 25. apríl 1959 

18 Rafn Hafnfjör!. Bréf til Fótó-klúbbsins á Akranesi. Reyjavík: 16. mars 1959 
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S!ningin í Bogasalnum 1961 

Ári! 1961 hélt Litli ljósmyndaklúbburinn s"na fyrstu og sí!ustu s"ningu í Bogasal 

#jó!minjasafn Íslands, sem $á var einn helsti s"ningarsalur fyrir myndlistars"ningar í 

Reykjavík. S"ningin stó! yfir í viku e!a frá 3.-12. mars og áttu fjórir me!limir 

klúbbsins ljósmyndir á s"ningunni $.e. $eir Rafn Hafnfjör!, Gu!mundur W. 

Vilhjálmsson, Kristinn Sigurjónsson og Óttar Kjartansson. S"ningin var ,,afrakstur og 

uppskera nær 8 ára vinnu”19 klúbbsins. Hins vegar höf!u fjórmenningarnir allir veri! 

$átttakendur í ljósmyndas"ningum á!ur. #ær höf!u veri! haldnar utan klúbbsins.    

 S"ningin vakti mikla athygli og var vel sótt og fékk afar gó!a dóma á me!al 

fjölmi!la. T.a.m. birti virt, norskt ljósmyndatímarit sem hét Kamera grein um 

s"ninguna. #ar var fari! fögrum or!um um myndirnar og sagt a! gæ!i $eirra væri 

langt fyrir ofan $a! sem almenningur í Noregi væri vanur a! sjá á 

ljósmyndas"ningum20. #essi áhugi sem tímariti! s"ndi var tvímælalaust vegna 

n"stárlegra myndefna sem Óttar og félagar s"ndu á s"ningunni, en $eir s"ndu miki! 

af abstrakt ljósmyndum sem ekki haf!i veri! algeng sjón á ljósmyndas"ningum á 

$essum tíma. #ví má fullyr!a a! $essi s"ning hafi marka! mikil tímamót hva! $a! 

var!ar. A! sögn Óttars kom $essi athygli $eim $ægilega á óvart en ljósmyndirnar á 

s"ningunni voru fremur stórar og svarthvítar og $ótti uppsetning $eirra vera 

n"stárleg21. Ljósmyndirnar voru 52 talsins og voru límdar á tréplötur en ekki haf!ar í 

myndarömmum eins og haf!i veri! algengt á!ur. Myndirnar voru í mismunandi 

stær!um en $ær allra stærstu voru í stær!inni 50x60 cm.    

 Í grein sem birtist í Vísi $ann 11. mars 1961 segir a! $a! sem var einkennandi 

fyrir $essa s"ningu klúbbsins var sú vi!leitni ,,a! gera miki! úr litlu. #a! er og 

einkenni allrar gó!rar sköpunar”22. Ennfremur segir í sömu grein a! hægt væri a! líkja 

$essari s"ningu vi! skemmtilegan skáldskap $ar sem a! ljósmyndirnar væru svo 

fjölbreytilegar og marghátta!ar. #a! var ekki miki! um millitónum í myndunum og 

virku!u myndirnar $á á áhorfendur sem ,,hör! og köld pensilsstrik, sem ekkert eiga 

sameiginlegt me! $ví sem ma!ur er vanur a! skilgreina undir ljósmynd. #ær eru blátt 

áfram abstrakt”23.  

                                                
19 Gu!rún Har!ardóttir. 1999:18 

20 Dagbók. Morgunbla!i!, 1962:5 

21 Óttar Kjartansson.Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

22 #[orsteinn] J[ósepsson]. 1961:6 

23 #.J. 1961:6 
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 !a" sem vakti einnig athygli fjölmi"la vi" #essa s$ningu var a" enga 

landslagsljósmynd var a" finna á s$ningunni en #ær höf"u veri" algengar t.d. á 

ljósmyndas$ningum Fer"afélagsins. A" auki mátti ekki sjá eina einustu konu sem 

myndefni á #essari s$ningu. A"aláherslan var ,,lög" á uppstillingar og n$stárleg 

vi"fangsefni”24. !eir félagar bygg"u upp myndir sínar me" atri"i eins og línur, form, 

fleti, mynstur ásamt andstæ"um í litatónum og efni í huga 25.  Í s$ningarskrá sem 

gefin var út í tengslum vi" s$ninguna segir um ljósmyndun: 

 

Ljósmyndin er enn ung og fráleitt eru kanna"ir allir #eir möguleikar, sem 
ljósmyndun hefur. Ljósmyndavélin var lengst af notu" sem heimildartæki 
eingöngu og í hrifningu sinni yfir #essu undratæki kom mönnum ekki til huga 
a" túlka sín persónulegu vi"horf me" ljósmyndum. Enn er ljósmyndavélin 
nákvæmasta heimildartæki", en jafnframt er hún nú mörgum #a", sem 
pensillinn er málaranum og meitillinn myndhöggvaranum. Í #eim leik hefur 
ljósmyndin sjálfstætt gildi án tillits til fyrirmyndarinnar. Ljósmyndarinn er 
frjáls í #essum leik sínum, í leit sinni a" formum og samspili ljóss og skugga. 
Hann beizlar hina tilbrig"aríku hreyfingu og uppgötvar í náttúrunni form, 
sem vir"ast allt a" #ví óhlutlæg.26 
 
 

Af ofangreindu má sjá a" #a" er ma"urinn og umhverfi hans (t.d. náttúran) sem 

félagarnir í Litla ljósmyndaklúbbnum léku sér a" festa á filmu #.e. hina $msu 

,,smáhluti í tilverunni, sem vi" göngum fram hjá á hverjum degi og tökum ekki einu 

sinni eftir”27. !eir félagar leitu"ust ekki vi" a" safna saman heimildum e"a 

sönnunargögnum um ákve"na hluti e"a atbur"i, heldur léku #eir sér me" ákve"in 

form, ljós og skugga á afmörku"um myndfleti. ,,!essi form fylgja engum forskriftum 

um grunn e"a forgrunn. !au eru ekki anna" en náttúran sjálf eins og ljósmyndavélin 

og ljósmyndarinn sjá hana, oft í sínum smæstu eindum”28. Í augum #eirra voru #eir a" 

stunda #a" sama og málarinn sem fer út í náttúruna me" strigann sinn og málar. Hjá 

#eim var #a" myndavélin sem var pensillinn.  

 Dæmi um myndefni sem finna mátti á s$ningunni voru t.d. steinar sem stó"u 

vi" Skúlagötu í Reykjavík, strá í Örfirisey, #vottur á snúru, kolakrani vi" 

Reykjavíkurhöfn, ry"gu" járnrör, gamall vinnuskúr, undarlegir hestar, hríma"ir 

                                                
24 !.J. 1961:6 

25 H[jálmar] R. B[ár"ason] og R[alph] H[annam]. 1961:2 

26 Litli ljósmyndaklúbburinn. 1961 

27 H.G. 1961:3 

28 Gu"bjartur Gunnarsson. 1961: 6 
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fjöruhnullungar, olíubrák, sjór og brim29. Öll !essi myndefni eiga !a" sameiginlegt a" 

vera hlutir í okkar nánasta umhverfi sem okkur kann a" !ykja ekkert sérstaklega 

merkisstæ"ir !ví oft tökum vi" ekki eftir !eim. Mikil vinna lá a" baki hverri ljósmynd 

hjá !eim félögum. Oft var hver og ein ljósmynd framköllu" oft og mörgum sinnum í 

myrkraherberginu til !ess eins a" fá hi" fullkomna listaverk. Gestur Gu"finnsson 

skrifa"i grein um !essa s#ningu og hreyfst hann mjög af !eim myndefnum sem !ar 

mátti finna: 

 

Gó"ur listama"ur er skyggn á lífi" og tilveruna. Hann kemur auga á !a" sem 
ö"rum er duli" og breg"ur n#ju ljósi á hlutina. Töframönnunum fjórum, sem 
s#na í Bogasalnum, er lé" !essi gáfa í ríkum mæli. $eir hafa ekki einungis til 
brunns a" bera !á kunnáttu og tækni, sem er nau"synleg undirsta"a a" hverju 
gó"u verki, heldur eiga !eir líka hi" skyggna auga listamannsins bak vi" 
ljósmyndavélina. Fjórmenningarnir vir"ast yfirleitt ekki leita langt yfir 
skammt a" yrkisefnum (…) og eru b#sna fundvísir á fegur"ina, jafnvel á 
ólíklegustu stö"um.30 

 

$essi s#ning sanna"i !a" a" ljósmyndatæknin hefur óteljandi möguleika á svi"i 

myndlistar og var listfræ"ingurinn Björn. Th. Björnsson á sama máli og Gestur 

Gu"finnsson. Á !essum tíma átti hann sæti í útvarpsrá"i hjá Ríkisútvarpinu og var 

me" sinn eiginn !átt á mánudagskvöldum sem fjalla"i um listir og menningu.  Í einum 

!ættinum sínum gaf hann s#ningu Litla ljósmyndaklúbbsinn mjög gó"a einkunn en 

gagnr#ndi hins vegar har"lega s#ningu sem Ljósmyndarafélag Íslands (stofna" 1926) 

hélt samtímis í Listamannaskálanum. Sú s#ning var haldin í tilefni 35 ára afmæli 

félagsins sem haf"i veri" stofna" sem hagsmunafélag fyrir ljósmyndara á Íslandi, sem 

voru !á sta"settir ví"a um land, en !ó a"allega í Reykjavík.  Ári" 1927, ári eftir 

stofnun félagsins, var" ,,menntun í greininni lögbundin í i"nfræ"slulögum, en !a" var 

eitt af stefnumálunum félagsins í upphafi. Ári" 1928 kemur regluger" me" 

i"nfræ"slulögunum !ar sem kve"i" var á um námstíma í einstökum greinum !ar á 

me"al ljósmyndun. Nám í ljósmyndun skyldi vera !riggja ára námsdvöl vi" störf hjá 

meistara”31.   

 En aftur a" s#ningu Ljósmyndarafélags Íslands. $essi s#ning marka"i einnig 

mikil tímamót í íslenskri ljósmyndasögu !ví á ,,!essari s#ningu var í fyrsta sinn á 

                                                
29  H.G. 1961:3 

30 Gestur Gu"finnsson. 1961:7 

31 Inga Lára Baldvinsdóttir og $órir H. Óskarsson. [Án árs]: heimasí"a Ljósmyndarafélags Íslands 



 12

Íslandi s!ndar opinberlega myndir af nöktu fólki”32. Ekki voru allir sem hrifust af "ví 

og voru margir a#ilar mjög hneyksla#ir. Björn Th. hreyfst mjög af ljósmyndum Litla 

ljósmyndaklúbbsins og fannst "ær vera einstaklega listrænar en sag#i aftur á móti 

myndir Ljósmyndarafélags Íslands vera lélegar og a# "a# væri til skammar a# "ær 

væru límdar á gulna#an og óhreinan pappa33. $essi ummæli Björns ollu talsver#u 

fja#rafoki á me#al atvinnuljósmyndara en flest allir voru "ó sammála um a# s!ning 

Litla ljósmyndaklúbbsins ætti svo sannarlega hrós skili# og marka#i mikil tímamót í 

íslenskri ljósmyndasögu vegna frumlegra og óvenjulegra verka.  

 Eflaust má fullyr#a a# "ær ljósmyndir sem mátti finna á s!ningu 

Ljósmyndarafélags Íslands í Listamannaskálanum hafi fari# fyrir brjósti# á Birni og 

"ess vegna hafi honum ekki líka# sú s!ning og "ví gert meira úr s!ningu Litla 

ljósmyndaklúbbsins, en vert er "ó a# taka "a# fram a# upptökur á "essum umrædda 

útvarps"ætti eru ekki lengur til, en á sínum tíma mun Ríkisútvarpi# hafa fleygt öllum 

upptökum vegna "ess a# ekkert geymslur!mi var til sta#ar fyrir "ær.  

                                                
32 Inga Lára Baldvinsdóttir og $órir H. Óskarsson. [Án árs]: heimasí#a Ljósmyndarafélags Íslands 

33 Atvinnuljósmyndar mó#ga#ir. Stjórn félagsins me# lögfræ#ing í heimsókn hjá útvarpinu. Tíminn. 1961:1-2 
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Ljósmyndir Óttars Kjartanssonar  

!ær 123 ljósmyndir sem Óttar Kjartansson fær"i Ljósmyndasafni Íslands í 

!jó"minjasafni Íslands a" gjöf ári" 1998, eru dæmiger"ar fyrir eftirstrí"sárin í Evrópu 

#egar hi" mannlega var" allsrá"andi í ljósmyndun í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. 

Á endurreisnartíma eftirstrí"sáranna breytist miki", t.a.m. fóru mæ"ur í meiri mæli en 

á"ur út a" vinna og breyttist fjölskyldulífi" á heimilum miki" í kjölfari" á #ví. Mikil 

tæknivæ"ing átti sér sta" sem og fólksfjölgun. Eldri hluti safnsins sem Óttar gaf a" 

gjöf er tekinn me" Rolleiflex-myndavél, en sá yngri er tekinn me" Leica-myndavél34. 

Allar myndirnar eru svarthvítar.  

 Óttar fer"a"ist miki" um landi" á #essum tíma ,,fyrst á vegum Fer"afélags 

Íslands og Farfugla og sí"ar tók hestamennska vi"”35. !ví má fullyr"a a" Óttar hafi 

ekki leita" langt yfir skammt a" myndefnum, en flest #a" sem hann festi á filmu var 

a" finna í íslenskri náttúru og mannlífi. !au atri"i sem ger"u ljósmynd gó"a a" mati 

Óttars voru ,,einfaldleiki, myndbygging, form, l$sing og litir e"a blær”36, en #egar 

liti" er betur á #ær ljósmyndir sem hann gaf Ljósmyndasafni Íslands ári" 1998 má 

glögglega sjá a" hann hefur hugsa" vel út í #essi fyrrnefndu atri"i. Ólíkt félögum 

sínum í Litla ljósmyndaklúbbnum, mynda"i Óttar ,,meira hi" daglega lifandi líf, #ó 

hann noti líka skemmtileg og einföld form til tjáningar huglægra verkefna.”37. Hann 

lét myndavélina frekar tala sínu máli heldur en vinnubrög"in í myrkvastofunni og 

valdi sér oftast einföld vi"fangsefni.   

 A"spur"ur um hvenær áhugi hans á ljósmyndun kvikna"i segir hann #a" hafa 

veri" í kringum 12-14 ára aldurinn38. Til a" byrja me" nota"i hann mjög einfaldar 

kassamyndavélar og hét fyrsta myndavélin hans ,,Full view”. Var"andi vinnua"stö"u 

hans segir hann: ,,Snemma gat ég loka" mig af í lítilli kompu #ar sem ég framkalla"i 

filmur og ,,kopiera"i” myndir.  Stækkunarvél kom ekki til sögunnar fyrr en sí"ar”39.  

!a" hvarfla"i aldrei a" honum a" leggja ljósmyndun fyrir sig heldur var stefnan alltaf 

tekin á áhugamennsku40.   

                                                
34 Óttar Kjartansson. Vi"tal (höfundar) vi" Óttar Kjartansson 24. mars 2010 

35 Óttar Kjartansson. Vi"tal (höfundar) vi" Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

36 Óttar Kjartansson. Vi"tal (höfundar) vi" Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

37 H[jálmar] R. B[ár"ason] og R[alph] H[annam]. 1961:2 

38 Óttar Kjartansson. Vi"tal (höfundar) vi" Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

39 Óttar Kjartansson. Vi"tal (höfundar) vi" Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

40 Óttar Kjartansson. Vi"tal (höfundar) vi" Óttar Kjartansson.10. febrúar 2010 
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 Ári! 1952 fékk Óttar tvær vi!urkenningar fyrir myndir sem hann átti á 

ljósmyndas"ningu Fer!afélags Íslands41. A! hans eigin sögn hefur hann alltaf veri! 

lítill keppnisma!ur, en #essi ver!laun kættu hann #ó dálíti!42. Upp úr 1964 fóru 

áherslurnar í lífi Óttars a! breytast: ,,Ég ánetja!ist hestum, stofna!i fjölskyldu og 

gegndi krefjandi starfi (gagnavinnsla- Sk"rsluvélar ríkisins og Reykjavíkurborgar, nú 

Sk"rr)”43, og fékk ljósmyndunin #ví a! víkja. Óttar sag!i #ó a! hann tæki oft 

stafrænar ljósmyndir líkt og svo margir a!rir: ,,Tölvan er skemmtilegt tól til vörslu og 

vinnslu mynda og b"!ur upp á óendanlega möguleika.  Stækkunarvélin og önnur tæki 

myrkrastofunnar rykfalla nú á háaloftinu”44.  

Margar af myndum Óttars eru gott dæmi um upphafi! hversdagsraunsæi ,,#ar 

sem augnablik sem afhjúpa einstaklingin sem manneskju er dregi! fram, oft me! #ví 

a! skapa fagurfræ!ilegt jafnvægi milli umhverfisins og einstaklings”45. Myndefni! 

sjálft skipti ekki endilega mestu máli vi! myndatökurnar heldur var mikilvægara a! 

draga upp dramakennda mynd af hversdagslegum a!stæ!um46 og var #á samspil ljóss 

og skugga oft a!alatri!i!. Dæmi um upphafi! hversdagsraunsæi var m.a. a! finna á 

s"ningu sem haldin var í The Museum of Modern Art (MoMA) ári! 1955. Sú s"ning 

var nefnd The Family of Man, e!a Fjölskylda !jó"anna. Á #eirri s"ningu mátti finna 

um 503 ljósmyndir sem voru teknar eftir 273 ljósmyndara frá "msum löndum (bæ!i 

eftir faglær!a ljósmyndara sem og áhugaljósmyndara). Leitast var vi! a! taka myndir 

af venjulegu fólki í venjulegum kringustæ!um t.d. a! s"na #a! ljó!ræna og 

skemmtilega í hversdagslífinu e!a #a! sorglega og dapra. En einmitt #essar væntingar 

eru algengar í verkum Óttars.  

 Ljósmyndunum á s"ningunni var skipt ni!ur í 32 #emu #.e. atri!i sem 

a!standendur s"ingarinnar #óttu ,,varpa ljósi á #a! sem fólk um allan heim ætti 

sameiginlegt og gæti sameinast um”47. Dæmi um #emu sem finna mátti á s"ningunni 

var t.d. ást, sorg, gle!i, #jáning, fæ!ingar, brjóstagjafir, börn a! leik, konur a! sinna 

heimilisstörfum, verkafólk, skrifstofufólk, fátækt fólk, trúa! fólk o.m.fl.48 Hugmynd 

s"ningarinnar var pólitísk en markmi! hennar var a! ,,efla samkennd og samvinnu 
                                                
41 Níu myndir á s"ningu Fer!afélagsins fengu ver!laun. Um 1500 manns hefur sko!a! s"ninguna. Morgunbla"i". 1952:12 

42 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

43 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

44 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 

45 Sigrún Sigur!ardóttir. 2009:86 

46 Sigrún Sigur!ardóttir. 2009:86 

47 Sigrún Sigur!ardóttir. 2009:82 

48 sjá t.d. í Sigrún Sigur!ardóttir. 2009:82 
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fólks um allan heim til a! au!velda fólki a! komast yfir harmleik sí!ari 

heimsstyrjaldarinnar og stu!la a! fri!i í heiminum”49. Ljósmyndirnar áttu a! vekja 

áhorfendur til vitundar um hi! mannlega fremur en hi! samfélagslega50. S"ningin 

fer!a!ist ví!a um heiminn og átti hún a! s"na #a! a! listin geti veri! ,,sameiningarafl 

og tákn um a! pólitískir andstæ!ingar gætu unni! saman”51. Leitast var vi! a! draga 

fram #a! sammannlega #.e. atri!i sem fólk af öllum stéttum #jó!félagsins gat veri! 

sammála um. Um lei! var bent á misfellurnar (t.d. #ær hörmungar sem mátti sjá í 

strí!inu s.s. dau!a, sorg, angist, hræ!slu o.s.frv.) til #ess a! hreyfa vi! fólki í #eirri 

von a! hægt væri a! skapa betri heim en #ann sem haf!i einkennt seinni 

heimsstyrjöldina 

 Til gamans má geta a! #essi s"ning kom hinga! til lands ári! 1957 og var 

s"nd í I!nsólanum í Reykjavík í 3 vikur, en fjöldi fólks lag!i lei! sína á #essa 

s"ningu. Áhrif frá henni má greinilega sjá í ljósmyndum Óttars og ekki ólíklegt a! 

hann hafi fari! og heimsótt hana í I!nskólanum á sínum tíma. 

                                                
49 Sigrún Sigur!ardóttir. 2009:82 

50 Sigrún Sigur!ardóttir. 2009:95 

51 Sigrún Sigur!ardóttir. 2009:82 
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Myndgreining á ljósmyndum  

Myndgreining, e!a myndlestur, felst í "ví a! lesa merkingu myndefnis í 

sjónmenningu samtímans. #a! á vi! um listaverk, hönnun, kvikmyndir, ljósmyndir og 

margt fleira. #egar verk eru formgreind er reynt a! d$pka skilning á sjónrænum 

forsendum verksins. Horft er til atri!a eins og myndefnis, myndbyggingar, andstæ!na, 

forma, lita, ljóss, skugga, hreyfingar, jafnvægis/ójafnvægis, stefnu og áfer!ar.  

 Samkvæmt Sontag er hlutverk myndgreiningar e!a listr$ni a! s$na hvernig,, 

"a! er "a! sem "a! er, e!a einfaldlega a! "a! sé "a! sem "a! er, í sta! "ess a! s$na 

fram á hva! "a! merki”52. Sjónlistir eiga a! gefa a!ra s$n á hlutina og vekja upp 

spurningar hjá áhorfendum. 

 Myndefni Óttars eru flest mjög stö!lu! og ver!a "ví flokku! í fjóra flokka í 

"essari myndgreiningu sem sjá má hér a! ne!an.  

Flokkarnir eru:  

 1. Drengir a! leik. 

 2. Sjómennskan.  

 3. Leikur a! formum, ljósi og skuggum. 

 4. Íslensk náttúra og nánasta umhverfi mannsins. 

1. Drengir a! leik 

Ljósmyndir af drengjum er eitt af "eim myndefnum sem voru Óttari mjög hugleikinn 

og oftar en ekki má sjá "á vera í einhvers konar leik í vi! hafi! e!a í íslenskri náttúru. 

Oft er mikil gle!i í "essum myndum og sakleysi æskunnar skín af andlitum 

drengjanna. #essar ljósmyndir Óttars af drengjunum kveikja upp minningar hjá 

áhorfendum um li!na æsku, ".e. tíma sem er li!inn og er ekki lengur til sta!ar. Óttar 

hefur eflaust fundi! sjálfan sig í andlitum "essara drengja og nota! ljósmyndavélina 

til "ess a! fjalla um möguleika fullor!na fólksins til a! endurheimta aftur li!na tí! í 

gegnum ljósmyndir. Ekki er ólíklegt a! "egar Óttar var barn hafi hann fari! og leiki! 

sér vi! sjóinn líkt og sjá má á eftirfarandi ljósmyndum. Á "essum tíma var lífi! 

spennandi fyrir litla drengi "ar sem ævint$ri og kynlega kvisti var a! finna hvert sem 

fæti var stigi! ni!ur. 

                                                
52 Sontag, Susan. 2005:34 
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Mynd 1.  

!essi ljósmynd er tekin vi" Melshús, aflag"ri fiskvinnslustö", á Seltjarnarnesi nálægt 

1960. Á henni má sjá tvo, litla, ljóshær"a drengi, standa á steypustétt vi" gamlan 

vinnuskúr. !eir haldast í hendur og horfa upp í hægra horn myndarinnar. Drengurinn 

sem er hærri í loftinu er klæddur í dökka peysu og gallabuxur og er í strigaskóm. 

Hann heldur vinstri handlegg sínum upp a" augunum til #ess a" verja #au fyrir 

birtunni sem kemur frá sólinni. Sá minni er klæddur í gráleita ullarpeysu, gallabuxur 

og stígvél og vir"ist hann píra augun vegna birtunnar, en hefur hægri hönd sína í 

buxnavasanum.   

Vinnuskúrinn er ger"ur úr timbri sem vir"ist vera fari" a" láta á sjá. Á honum 

eru tvær hur"ir me" agnarsmáum gluggum en eflaust gætu #etta veri" kamarhur"ar, 

en erfitt er a" fullyr"a um #a". Drengirnir standa fyrir framan hur"ina sem er vinstra 

megin í myndinni. Fyrir ne"an #á má sjá tréstiga me" fjórum #repum sem #eir hafa 

#urft a" klifra upp til #ess a" komast a" skúrnum. Ni"ri á jör"inni vi" hli" stigans er 

gamalt fúi" timbur stafla" saman í haug. !etta er falleg og róleg ljósmynd sem vekur 

upp margar spurningar. Hva" er #a" sem drengirnir horfa svona spenntir á? Hva"a 

erindi eiga #eir vi" #ennan gamla 

skúr?  

Myndbygging 

ljósmyndarinnar er í jafnvægi t.a.m. 

eru bæ"i ló"réttar línur í verkinu sem 

finna má í skúrnum (t.d. í hur"unum 

og timbrinu). Sömulei"is standa 

drengirnir ló"rétt. Myndflöturinn 

skiptist vi" mi"ju #ar sem strákarnir 

standa #.e. vi" stéttina #ar sem láréttu 

línurnar byrja. !ær má einnig finna í 

stiga#repunum sem og í timbrinu sem 

liggur vi" hli"ina á stiganum. 

Drengirnir eru a"almótíf myndarinnar 

og eru sta"settir í mi"grunni 

myndarinnar  til vinstri á me"an 

skúrinn er haf"ur sem bakgrunnur og 

Mynd 1. Óttar Kjartansson. !jms. 
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stiginn og timbri! sem liggur á jör!inni er forgrunnur myndarinnar.  "ó svo a! #a! sé 

einstaklega áberandi hva! drengirnir er uppteknir af #ví a! horfa upp í hægra horn 

myndarinnar vekur #a! ekki neina sérstaka spennu #ar sem birtan skín beint á móti 

#eim og myndar ákve!i! jafnvægi. "a! má í raun segja a! #a! sé ló!rétt lína sem 

liggur á milli birtunnar og drengjanna sem skapar jafnvægi í verkinu. Gaman er a! 

geta #ess a! Óttar s$ndi einskonar 6 myndaseríu af #essum tveimur drengjum á 

s$ningunni í Bogasalnum 1961. Um lei! er leitt a! segja frá #ví, a! sögn Óttars, en #á 

munu flestar af #essum myndum hafa glatast53, en #ó eru nokkrar í vörslu 

myndadeildar "jó!minjasafnsins.  

  

Mynd 2. 

"essi ljósmynd er einnig tekin vi! Melshús af sömu drengjum og sjá má á mynd 1. 

Hér er mikill gáski og gle!i en drengirnir tveir eru á leik me! bandspotta sem hangir í 

opinni dyragætt á fyrrnefndum vinnuskúr. "essi dyragætt rammar myndina.   

 Annar drengurinn stendur 

inni í skúrnum á me!an hinn stendur 

skælbrosandi, í mi!grunni 

myndarinnar, úti í dagsbirtunni. "a! 

er eins og #eir séu í reiptogi og reyni 

a! toga hvern annan til sín, sem 

skapar hreyfingu í verkinu. Fyrir 

aftan  drengina má sjá gamlan 

vi!arbát standa á bryggjunni sem 

drengirnir leika sér á, en í bakgrunni 

myndarinnar má sjá bjartann sjóinn 

og glitta í strönd. 

 Miklar andstæ!ur er a! finna 

í myndinni. T.a.m. er mikill skuggi 

vinstra megin í verkinu #ar sem 

drengurinn stendur inni í skúrnum 

og sn$r baki í áhorfandann, á me!an 

hann togar af öllum sínum kröftum í 

                                                
53 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 24. mars 2010 

Mynd 2. Óttar Kjartansson. "jms. 

Mynd 2. Óttar Kjartansson. "jms. 
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bandspotta félaga síns sem stendur úti í dagsbirtunni sem kemur frá sólinni og 

endurspeglast í hafinu. Myndbygging myndarinnar er skálæg !.e. frá vinstri til hægri 

og má sjá hana í m.a. vi"arfjölunum sem eru á bryggjunni og sem og í bandspotta 

drengjanna.  #egar á heildina er liti" er !etta mjög lifandi og kraftmikil mynd. #a" er 

mikil hreyfing í henni og spenna um hvor drengurinn nær a" vinna reiptogi".  

 

Mynd 3. 

#essi ljósmynd er einnig tekin vi" Melshús en myndbygging !essarar ljósmyndar er 

tvískipt frá mi"ju ló"rétt. Í vinstri hluta myndarinnar er bakgrunnur myndarinnar 

svartur og sjá má í forgrunni, nærmynd af hnakka lítils drengs sem horfir í átt a" 

dreng sem stendur í hægri hluta myndarinnar me" fötu í hönd. Sá drengur er örlíti" úr 

fókus en ,,!a" gerir ekkert til. Hi" listræna gildi myndarinnar eykst vi" !a"”54. Allur 

líkami hans er í mynd og sést a" hann heldur á málningarfötu vi" gráhvítan vegg. 

#essi veggur myndar andstæ"u vi" dökka, vinstrihluta myndarinnar.   

 #a" er augljóst a" !egar Óttar tók !essa ljósmynd a" hann hafi vilja" búa til 

ójafnvægi í verkinu me" !ví a" skipta myndinni í tvennt og hafa annann drenginn í 

fókus en hinn ekki.  

#a" skapar andstæ"u í verkinu a" einn drengurinn er í nærmynd en hinn ekki. 

Sömulei"s er fatna"ur drengjanna í algjörri andstö"u !ar sem annar er klæddur grárri 

peysu á me"an sá 

sem stendur vi" 

ljósa vegginn er 

svartklæddur. Ef 

!a" væri ekki fyrir 

gráu stéttina sem 

liggur í láréttri línu 

í forgrunni, mætti 

halda a" !etta 

væru tvær 

ljósmyndir steyptar 

í eina heild, en svo 

er ekki. Á !essari 

                                                
54 H.G. 1961:3 
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ljósmynd hefur Óttar veri! meira a! leitast vi! a! taka mynd af formrænum 

litaflettum heldur en a! mynda a!stæ!ur og umhverfi drengjanna tveggja.  

 

Mynd 4.  

Á "essari ljósmynd eru síldartunnur einstaklega áberandi. En "eim er búi! a! stafla 

saman á 8 hæ!ir. (Eflaust eru "ær fleiri,en "ær sjást ekki á "essari mynd.) Tveir 

karlmenn handlaga eina tunnu á me!an tveir, ungir drengir sitja á tunnunum og slaka 

á í ve!urblí!unni. #eim vir!ist lei!ast á me!an mennirnir tveir strita. Drengirnir tveir 

eru í forgrunni myndarinnar, vinstra meginn. Annar "eirra er ljóshær!ur, klæddur í 

gráleita peysu me! svörtu munstri og stuttbuxum á me!an hinn er dökkhær!ur, 

klæddur í köflótta skyrtu og sí!buxur. Mennirnir tveir sem bera tunnuna vir!ast bá!ir 

vera dökkhær!ir og eru í sí!buxum og skyrtum (annar er í köflóttri líkt og annar 

drengjanna). Sjá má í andliti! á ö!rum manninum, og sést "á a! hann gengur me! 

gleraugu. #essi sami ma!ur er í mi!grunni myndarinnar. Hann réttir hinum manninum 

tunnu og sn$r sá ma!ur baki í ljósmyndarann. Sá ma!ur er í forgrunni myndarinnar 

líkt og drengirnir tveir.  

 #essi mynd gæti veri! svi!sett ".e. tilbúningur og gætu mennirnir tveir sem sjá 

má á verkinu, veri! félagar Óttars úr Litla ljósmynda-klúbbnum. Svi!settar ljósmyndir 

eru vel "ekktar úr ljósmyndasögunni og hafa margir "ekktir ljósmyndarar t.d. á bor! 

vi! Cindy Sherman (fædd 1954) teki! "annig ljósmyndir. En ljósmyndir hennar eru 

teknar í feimnískum anda, ólíkt ljósmyndum Óttars sem eru flest allar af karlkyns 

módelum (nema mynd 30, sjá sí!ar). 

 Í bakgrunni 

vi! mótífin má sjá 

björt sk$ dansa á 

himnum. Hringlaga 

form og bogadregnar 

línur er "a! sem er 

mjög einkennandi 

fyrir "essa mynd en 

"au má sjá m.a. í 

tunnunum sem og í 

gleraugum mannsins 
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sem sn!r andliti sínu í mynd. A" auki mynda tunnurnar sem búi" er a" ra"a skipulega 

á 8 hæ"ir, e"a fleiri, láréttar og ló"réttar línur til skiptis líkt og #ær væru tröppur. 

 Skemmtilegar andstæ"ur eru í tunnunum, annars vegar hvítu hringformin sem 

endurkasta birtunni sem skellur beint á #au og svo svarta umgjör"in sem umlykur #au. 

Til vi"bótar slakar unga kynsló"in á, um lei" og sú eldri stritar. $a" skapar spennu og 

hreyfingu í verkinu a" mennirnir tveir séu a" færa eina tunnu úr sta" úr #essu 

reglulega og skipulag"a umhverfi, ef svo væri ekki væri #essi mynd mun rólegri og 

fri"sælli.  

 

Mynd 5. 

Á #essari ljósmynd má sjá ungan dreng dorga me" færi. Hann er á trébát sem er 

bundinn fastur vi" bryggju. Drengurinn liggur á maganum og heldur bá"um höndum 

um færi" sitt, sem myndar #rá"beina, ló"rétta línu. Sú lína liggur frá drengnum sem er 

sta"settur  í mi"grunni myndarinnar, til vatnsins sem er bæ"i í forgrunni myndarinnar 

sem og mi"grunni og bakgrunni. Forgrunnurinn er mjög dökkur, en #a" gerir 

skugginn frá bátnum a" verkum. Mi"grunnurinn er einnig frekar dökkur #ar sem 

drengurinn liggur og má finna marga fleti #ar sem dagsbirtan hefur ekki ná" a" falla 

á. Drengurinn er klæddur í úlpu, 

sí"buxur, strigaskó og er me" húfu. 

Fyrir aftan hann, á bátnum, sést glitta 

í ka"al, en vi" fætur hans má sjá #rjú 

bönd e"a stög sem mynda skálínu. 

Lítil sem engin hreyfing er á vatninu 

nema nokkrar bárur sem nálgast 

bátinn. Hins vegar er talsver" 

hreyfing í myndinni #ar sem mótíf 

myndarinnar #.e. drengurinn og 

báturinn, er sta"sett vinstra megin í 

myndinni. Stefna verksins er #ví frá 

vinstri til hægri.    
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Mynd 6.  

Hér sjást !rír drengir í vinstri hluta myndarinnar leika sér me" flugdreka.  #eir eru 

allir klæddir í úlpur og horfa á eftir flugdrekanum sem er efst í hægra horni 

myndarinnar.  Myndin er frekar draumkennd en !ó raunsæ, en !au áhrif vakna vegna 

skugganna í verkinu. 

 Drengurinn sem er lengst til vinstri er dökkhær"ur á me"an sá sem er lengst til 

hægri er ljóshær"ur. Drengurinn sem stendur í mi"junni og heldur um bandi" á 

flugdrekanum, hefur hettuna, sem er á úlpunni sinni, á höf"inu. #a" er !ví ómögulegt 

greina frá háralit hans, en hann er einnig me" derhúfu á höf"inu.  

 Drengirnir standa í forgrunni en í bakgrunni sést himininn og er hann talsvert 

sk$ja"ur. Hann er mun bjartari heldur en drengirnir !rír sem eru í hálfger"um skugga. 

Fyrir mi"ju sést manneskja, sem er örlíti" úr fókus og sést a"eins efri líkami hennar á 

myndinni. #essi manneskja horfir í gagnstæ"a átt vi" drengina !.e. til vinstri.  

 Talsver"ur vindur er á myndinni, en flugdrekinn sem drengirnir leika sér me" 

er mjög hátt á himni. 

Bandi" sem er á milli 

drengjanna og flugdrekans 

myndar skálag"a línu. 

#essi skálína skapar 

hreyfingu og spennu í 

verkinu. Hún gefur 

tilfinningu fyrir !ví a" 

flugdrekinn sé á mikilli 

hreyfingu. Ef hún væri 

ekki til sta"ar í verkinu 

væri erfitt a" meta hvort 

vindur væri á myndinni 

e"a ekki.  
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Mynd 7.  

Á !essari ljósmynd má sjá fimm einstaklinga sitja á hárri bryggju úr timbri. "eir eru 

a# dorga me# færi og horfa !ví allir ni#ur á spegilsléttann sjóinn sem er fyrir ne#an 

!á. Staurarnir í bryggjunni eru $mist ló#réttir, láréttir e#a á ská og eru !eir allir í 

skugga og !ví mjög dökkir á litinn.  

 Vi# endann á bryggjunni situr ma#ur á planka sem er fastur vi# staurana sem 

halda bryggjunni uppi. Hann heldur utan um vei#arfæri# sitt sem liggur í !rá#beinni 

línu ni#ur í sjóinn. "essi einstaklingur er sá eini sem er fullor#inn en hinir fjórir eru 

allt ungir drengir. Hann vir#ist einn hafa ákve#i# a# sitja !arna og láti# drengina vera 

á öruggari sta#. Tveir !eirra, !.e. !eir sem eru í mi#junni, eru klæddir í ljósar flíkur og 

liggja á maganum. Hinir eru dökkklæddir í stíl vi# timbri# í bryggjunni. Einn !eirra 

liggur á fjórum fótum og heldur um vei#arfæri# sitt, sem liggur einnig í ló#réttri línu 

ni#ur í sjóinn. Drengurinn á endanum næst manninum liggur á hnjánum og starir 

ni#ur.  

"essi ljósmynd er heldur dökk 

og erfitt er a# greina andlit 

einstaklinganna. "ó fellur birtan beint 

á drengina en !ar sem !eir horfa 

ni#ur fellur skuggi á andlit !eirra. Til 

vi#bótar sjást vei#arfærin ekki 

greinilega, en !egar betur er a# gá#, 

má koma auga á !au. "a# er mikil 

spenna og ókyrr# í !essari ljósmynd, 

!ó svo a# sjórinn sé spegilsléttur. 

Bryggjan er !a# há og 

ótraustvekjandi a# !a# má búast vi# 

!ví a# á hverju augnabliki gæti 

einhver dotti# ni#ur í sjóinn og slasa# 

sig. Auk !ess er myndefni 

myndarinnar allt sta#sett 

vinstrameginn og myndar !a# 

ójafnvægi í verkinu. 
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Mynd 8.  

Á !essari ljósmynd sést dökkhær"ur drengur leika sér vi" Reykjavíkurhöfn me" lítinn 

leikfangabát. Hann er sta"settur ne"st, í hægra horni myndarinnar og horfir í átt a" 

ljósmyndaranum.  Drengurinn er klæddur í ljósann jakka og dökkar buxur. Af 

fatna"inum a" dæma er frekar heitt í ve"ri. Sjórinn, sem er jafnframt í forgrunni 

myndarinnar, er spegilsléttur og í bakgrunni má sjá hei"sk#rann himininn.  

 Í mi"grunni myndarinnar má sjá tvö stór skip sem eru bundin vi" bryggju. $au 

eru sta"sett vinstra meginn í verkinu. Anna" skipanna sést greinilega og skyggir 

talsvert á hitt sem er vi" hli" !ess. Stjórnpallurinn á skipunum er hvítmála"ur á me"an 

skipsskrokkurinn er í grákenndum tón.  Margar ló"réttar línur eru á skipunum m.a. 

möstrin o.s.frv. $essar línur endurspeglast svo í vatninu !ar sem sjá má 

endurspeglunina af skipunum, !a" skapar jafnvægi og ró í verkinu. Bak vi" skipin 

sést glitta í Esjuna. 

 Á heildina liti" er !essi 

ljósmynd í gó"u jafnvægi. $a" er 

líti" um hreyfingu e"a spennu í 

henni. Hún er tekin á fallegum degi 

og hefur drengurinn sem er 

sta"settur hægra til í myndinni 

ákve"i" a" fara út a" leika sér í 

gó"a ve"rinu, en !essi sjón er ekki 

algeng í dag. $essi ljósmynd er gott  

dæmi um !au myndefni sem Óttar 

festi oft á filmu á umræddu 

tímabili !.e. leikur ljóss og skugga 

í vatni, drengur a" leik sem og 

ljósmyndir af skipum vi" 

Reykjavíkurhöfn. Öll !essi 

myndefni er a" finna hér í einni 

mynd. 
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Mynd 9.  

!essi ljósmynd er ein af "eim sex myndum sem fylgdi myndaseríunni af drengjunum 

sem voru a# leik, vi# Melshús á Seltjarnarnesi og var m.a. til s$nis á s$ningunni í 

Bogasal !jó#minjasafnsins 1961. !etta er portrett ljósmynd af ö#rum drengjanna.  

 Drengurinn er sta#settur vinstra megin í forgrunni myndarinnar. Hann er me# 

ljóst hár og er stuttklipptur. Höfu# hans horfir "reytulega í átt til hægri en af svipnum 

a# dæma vir#ist drengnum lei#ast örlíti#.  

 Drengurinn vir#ist ekkert kippa sér upp vi# "a# "ótt "a# sé veri# a# taka mynd 

af honum, "a# mætti ætla a# honum vir#ist vera nokku# sama um "a#, e#a a# hann sé 

svona feiminn og líti "ví undan myndavélinni.  Hann er klæddur í gráleita ullarpeysu 

sem er hneppt me# svörtum tölum. Búi# er a# bretta upp á ermarnar á peysunni, 

líklegast vegna "ess a# hún er of sí#. En af fatna#inum a# dæma vir#ist drengurinn 

ekki koma frá sérstaklega efna#ri fjölskyldu. Hann krossleggur hendur sínar yfir 

brjóstkassann og horfir til hægri.  

 Í bakgrunni vi# drenginn 

má sjá steyptan vegg og gangstétt.  

En sá hluti myndarinnar er í frekar 

dökkum tón. Birtan sem er í 

myndinni skín beint á drenginn, en 

"ar sem a# hann horfir til hægri 

sést skuggi á andliti# hans.   

 A# öllu samanlög#u er 

"etta áhugaver# ljósmynd a# "ví 

leitinu a# hún verkur upp margar 

spurningar t.d. væri áhugavert a# 

vita á hva# drengurinn er a# horfa, 

hva# hann er a# hugsa og hvers 

vegna hann setur upp "ennan 

sérstaka svip. Ætli hann sé svona 

eir#arlaus e#a sé ósáttur vi# 

leikfélaga sinn?  

 Mynd 9. Óttar Kjartansson. !jms. 
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Mynd 10. 

Á !essari ljósmynd má sjá sama dreng og er a" finna á mynd 5, en hann ber dökka 

húfu á höf"i líkt og drengurinn á fyrrnefndri mynd. #etta er prófíl ljósmynd af andliti 

drengsins en hann horfir til hægri, líkt og hann hafi stillt sér upp fyrir ljósmyndarann. 

Hann er freknóttur í framan og me" opin munninn. Hann er klæddur í gallaskyrtu utan 

yfir ullarpeysu. Undir !eirri flík má sjá hálsmál á annari köflóttri skyrtu.  

 Drengurinn stendur vi" lítinn vita vi" Reykjavíkurhöfn (!ann sama og sjá má á 

mynd 10) og er hann í bakgrunni vi" hann. Vitinn er dökkur a" lit og rímar vel vi" 

húfu drengsins. Á vitanum er hins vegar hvít lárétt rönd sem skapar andstæ"u vi" 

dökka litinn. 

  #etta er ein af !eim ljósmyndum !ar sem Óttar leikur sér me" endurspeglun 

en !essi ljósmynd er tekin í gegnum gler. Sjá má spegilmynd Óttars endurspeglast í 

glerinu. Hann heldur á myndavélinni 

sinni ló"rétt á me"an hann tekur mynd 

af drengnum, en vegna !essa er frekar 

augljóst a" drengurinn hefur stillt sér 

upp fyrir myndavélina. #ess vegna 

vir"ist hann eflaust vera svona feiminn 

og óöruggur. En ef ekki væri fyrir 

endurspeglunina af Óttari væri erfitt a" 

fullyr"a eitthva" um !a".  

 Til vi"bótar má í raun alhæfa 

a" !etta sé ljósmynd af tveim 

einstaklingum, en ekki a"eins prófíll 

ljósmynd af andliti drengsins, !ó svo 

a" hann sé vissulega a"almótíf 

myndarinnar.  #etta er ljósmynd !ar 

sem æskan mætir endurspeglun eldri 

kynsló"arinnar. 

  
Mynd 10. Óttar Kjartansson. #jms. 



 27

2. Sjómennska 

Sjávarútvegur hefur lengi vel veri! Íslendingum mikilvæg atvinnugrein og tók Óttar 

margar ljósmyndir tengdar "eirri grein svo sem báta- og skipamyndir sem og myndir 

af fólki vi! vinnu sína. 

  Me! "essum ljósmyndum leitast Óttar vi! a! l#sa íslensku atvinnulífi á 

raunsnnan, sem og listrænan hátt. $a! er mikill listrænn metna!ur í "essum verkum í 

bland vi! félagslegt raunsæi.  

 $essar ljósmyndir eru gó!ar heimildir um gamla tíma en tækninni á svi!i 

sjávarútvegs hefur fari! miki! fram frá "ví a! "essar ljósmyndir voru teknar og er 

gaman a! sko!a "essar myndir me! "a! í huga. Bátarnir sem vi! "ekkjum í dag eru 

mun betri búnir sem og fatna!ur sjómanna (sjá t.d. mynd 16). 

 

Mynd 11. 

$essi ljósmynd er heldur dökk og er miki! af skuggum í henni. Hér sést ma!ur me! 

hatt vera a! vinna me! net vi! sjávarsí!u, sennilega vi! Ægissí!u í Vesturbæ 

Reykjavíkur, en "etta svæ!i er enn í fullri notkun í dag. Ma!urinn sn#r a! 

ljósmyndaranum en horfir ni!ur, 

upptekinn vi! i!ju sína. Efst í hægra 

horni myndarinnar hangir grásleppa í 

"ar til ger!um fiskihjöllum, "ar sem 

sólin og vindurinn eru látin "urrka 

hana. Vi! hli!ina á manninum, til 

vinstri, sést gamaldags vi!arkerra á 

stórum hjólum.  

 Miki! af línum er a! finna á 

ljósmyndinni og er skálínan í 

forgrunni, sem vísar frá vinstri til 

hægri, ni!ur á vi!, hva! mest áberandi. 

Ló!réttar og láréttar línur eru a! finna í 

fiskihjöllunum. $ó er ein skálína á 

timbrinu "ar sem grásleppan hangir og 

vísar hún frá vinstri til hægri, upp á 

vi!. Hún rímar vel á móti skálínunni í 
Mynd 11. Óttar Kjartansson. $jms. 
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forgrunni, og mynda !ær !ríhyrningslaga ramma utan um manninn. Í bakgrunni 

myndarinnar má sjá hei"skíran himinn og spegilsléttann sjóinn sem sólin skín á, en 

fyrir mi"ju myndarinnar, vi" sjóndeildarhringinn sést glitta í grátóna" fjall. 

 Ætla mætti a" ljósmyndari myndarinnar hafi sta"i" inni í einhvers konar 

loku"u r#mi !ar sem  myndin er svo dökk, en líklegast er a" hann hafi sta"i" í 

skugganum af fiskihjöllunum !egar myndin var tekin. Ef ekki væri fyrir hei"bjartan 

himininn væri erfitt a" greina hva" væri a" sjá á !essari mynd. Í heildina er talsver" 

spenna í myndinni !ökk sé skálínunum, sem ramma inn myndina. Til vi"bótar er 

myndin !a" dökk a" hún vekur upp forvitin hjá áhorfandanum um hva" !arna sé á 

sey"i. $essi ljósmynd er gott dæmi um leik skugga og birtu. 

 

Mynd 12.   

Hér sést róleg og yfirvegu" ljósmynd tekin vi" Reykjavíkurhöfn af tveimur skipum. 

$a" er mikil !oka í myndinni og sjórinn hreyfist varla og er !ví spegilsléttur. Skipi" 

sem er hægra meginn í myndfletinum er bundi" vi" bryggju á me"an hitt skipi" sem 

er vinstra megin í myndfletinum, 

er fali" í !okunni á sjónum, !au 

eru í sömu línu og mynda !ví 

jafnvægi á milli hvors annars.  

 Myndbygging 

myndarinnar er tvískipt !.e. lárétt 

fyrir mi"ju !ar sem skipin eru. 

Sjórinn er forgrunnurinn og 

himininn er bakgrunnurinn.  Ef 

ekki væri fyrir endurspeglunina 

sem sjá má á sjónum sem kemur 

frá skipunum væri erfitt a" greina 

á milli himinsins og vatnsins !ar 

sem !au eru bæ"i í grákenndum 

tón.  

 $a" eru skipin sem skapa 

d#ptina í verkinu og búa !annig 

til myndbygginguna. $etta er 
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falleg kyrralífsmynd af leik ljóss og skugga í vatni en sjálfur segir Óttar a! "ess konar 

myndir hafi veri! hans eftirlæti: ,,kyrrar myndir í íslenskri náttúru voru a! mörgu leyti 

mitt eftirlæti, t.d. leikur ljóss og skugga í vatni, gró!ri og/e!a grjóti”55. #etta er róleg 

ljósmynd "ar sem sjá má fallegar titrandi ljósrákir endurspeglast í vatninu og skapa 

pínulitla hreyfingu í verkinu. 

 

Mynd 13. 

#essi ljósmynd er tekin vi! Reykjavíkurhöfn a! kvöldi til í kringum jólin ef marka má 

jólaljósin sem sjá má á nokkrum skipunum sem bundin eru vi! bryggju. Í forgrunni 

myndarinnar er snjór á götu, "ar sem ljósmyndarinn hefur sta!i! "egar hann tók 

myndina. Í mi!grunni myndarinnar er smábátabryggja sem endurspeglast í sjónum.  

Vi! hana standa tveir litlir bátar en "eir falla í skuggann af fjórum stærri skipum sem 

eru skreytt jólaljósum sem mynda trapisuform.  

 Smábátarnir eru ekki skreyttir og draga "ví ekki athygli augans a! sér. Annar 

báturinn er sta!settur vinstra megin í myndinni og sést a!eins helmingurinn af honum, 

á me!an hinn báturinn er falinn bakvi! staurana sem halda uppi smábátabryggjunni. 

Sá bátur er í mjög dökkum tónum og fellur meira í skuggann af hinum sem er í ljósari 

tónum. Myndbygging myndarinnar er a! mestu lárétt en "ó má finna ló!réttar línur 

inn á milli t.a.m. stauranna í smábátabryggjunni sem og siglutrén og möstrin á stóru 

skipunum og smábátunum  

 Skemmtilega 

l$singu má finna í 

verkinu frá jólaljósunum. 

Hún gefur frá sér 

einskonar reykáhrif sem 

gerir "a! a! verkum a! 

ljósaperurnar vir!ast 

hanga í lausu lofti. #a! er 

eins og "ær eigi sér 

sjálfstætt líf og fljúgi í 

loftinu. #essi birta 

endurspeglast svo í 

                                                
55 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 10. febrúar 2010 
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sjónum og gerir ló!réttu staurana í smábátabryggjunni s"nilega. Í heildina liti! er 

#etta falleg kyrralífsljósmynd í fullkomnu jafnvægi og er skemmtilegt a! sjá hvernig 

Óttar leikur sér me! birtu og skugga. 

 

Mynd 14. 

Hér má sjá tvö stór skip standa vi! höfn, trúlega Reykjavíkurhöfn. Anna! #eirra er 

sta!sett fyrir mi!ju myndarinnar  á me!an hluti af ö!ru #eirra sést vinstra megin í 

verkinu. Erfitt er a! átta sig á ,,réttum” litatónum (#.e. upprunalegum tónum) verksins. 

$essi áfer! sem er á myndinni er ger! me! a!fer! sem er köllu! blöndu! framköllun 

(e. solarization).  $á er framköllun neikvæ!u myndarinnar ,,snúi! vi! í mi!ju kafi 

#.e.a.s. hún er framköllu! jákvæ! a! hluta. $etta er gert me! #ví a! sverta ljósustu 

hluta neikvæ!u myndarinnar me! ljósi í mi!ri framköllun og halda henni svo áfram”56 

Á skipinu sem er fyrir mi!ju má sjá glitta í íslenska fánann sem er sta!settur á efsta 

punkti skipsins, en fyrir framan hann, fremst á skipinu, sést annar erlendur fáni í 

dökkum tón me! litlum hvítum punktum á sem bendir til #ess a! um erlent skip sé a! 

ræ!a en erlend skip ver!a a! flagga 

#jó!fána sínum #egar #au eru í íslenskri 

höfn. Hægra megin í myndinni sést fólk 

standa á bryggjunni og horfa á skipi!, en 

#a! er agnarsmátt mi!a! vi! #etta stóra 

skip. Skipi! er mála! í #remur litatónum 

og sést efst hvítur litur, #ar næst grár og 

ne!st, í stíl vi! sjóinn, er dökkgrár litatónn. 

Skipi! sem er í vinstri hluta myndarinnar 

er í heldur dekkri litatón. $a! sést ekki 

mikill hluti af #ví nema a!alega í akkeri!. 

 Bakgrunnur myndarinnar er allur í 

einum litatón, gráum. $a! sést glitta í 

dökkan fjallgar!, sem gæti ef til vill veri! 

Esjan. Sjórinn er spegilsléttur og má #ví 

fullyr!a a! ve!ur hefur veri! gott #egar 

                                                
56 Inga Lára Baldvinsdóttir. (2010). Blöndu! framköllun (solarzation). (Athugasemd til höfundar ritger!ar). 
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!essi ljósmynd var tekin. "essi ljósmynd væri í gó#u jafnvægi og tiltölulega róleg ef 

ekki væri fyrir dökka skipi#, í vinstri hluta myndarinnar. "a# er stórt og miki# og 

heldur drungalegt og skapar spennu í verkinu.  

 

Mynd 15.  

Ka#alinn, sem sjá má hér í forgrunni myndarinnar, rammar !essa ljósmynd inn. Hann 

myndar skálínu frá vinstri til hægri a# bátnum sem hann er bundinn fastur vi#. 

Báturinn myndar einnig skálínu (frá hægri til vinstri) og ramma !essar tvær línur 

mótíf myndarinnar í !ríhyrndan ramma.  

 Augljóst er a# !essi innrömmun er ekki eitthva# tilviljunarkennt heldur hefur 

Óttar huga# vel a# !essari skemmtilegu innrömmun og eflaust !essi innrömmun or#i# 

kveikjan a# verkinu sjálfu. Sömulei#is er skemmtilegt hvernig dökki ka#alinn myndar 

andstæ#u vi# ljósa litinn á bátnum sem hann er bundinn vi#. "a# skapar örlitla spennu 

og hreyfingu í verkinu, en samt sem á#ur er myndin í gó#u jafnvægi (skálínurnar tvær 

vega upp á móti hvor annarri og skapa ró í  verkinu).  

 Myndin er tekin vi# 

Reykjavíkurhöfn í stilltu og björtu 

ve#ri. Lítil hreyfing er á sjónum og í 

mi#grunni myndarinnar sést 

helmingur af báti sem er bundinn 

fastur vi# bryggju. Sá bátur er örlíti# 

úr fókus. Mastri# á bátnum er ló#rétt 

lína sem endurspeglast í vatninu  og 

skapar jafnvægi. Fleiri form og línur 

er a# finna í verkinu s.s. skálínurnar 

sem nefndar voru á#an. Einnig má 

sjá ló#réttar línur í bryggjunni sem 

og staurum sem standa !ar. Sjórinn 

liggur lárétt (sem og bryggjan) en í 

fjarska, til hægri, má sjá ósk$rt fjall. 

"essi ljósmynd er einnig róleg og 

yfirvegu# líkt og fyrri myndir og 

minnir á verk Impressjónistana. 
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Mynd 16.  

Á !essari ljósmynd er miki" líf og fjör, ólíkt fyrri myndum, en hér má sjá sjómenn a" 

störfum á togara. #eir eru staddir í Reykjavík og má sjá í bakgrunni glitta í byggingar. 

#essi togari er sí"utogari en !a" sést á trollinu sem er til vinstri í myndinni. Tveir 

menn standa vi" togspili", en tromlan á !ví myndar hringlaga form, sem finna má á 

$msum stö"um í !essari líflegu ljósmynd. Nokkrir mannana eru svo a" vinna vi" 

togvíra sem mynda beinar línur. En !essi ljósmynd er rík af allskyns formum, línum 

og munstrum.  

 Í forgrunni til hægri má sjá íshrúgu, en !a" gefur til kynna a" mennirnir séu a" 

fara á sjóinn og !ess vegna eru !eir á fullu a" vinna. #eir eru allir vel klæddir í 

sjóstakka, klofstígvél og me" húfur/sjóhatta á höf"i. #a" sést glampa á dekkinu !ar 

sem mennirnir standa og !ví má ætla a" !a" sé e"a hafi rignt. #ó gæti vætan á 

dekkinu stafa" af brá"nun frá ísnum e"a a" mennirnir hafi spúla" dekki" fyrir 

brottför. Fyrir mi"ju má sjá glitta í íslenska fánann sem flöktir í vindinum, en erfitt er 

a" koma auga á hann !ar sem miki" er af reipum og ö"rum hlutum í kring. 

 Mi"a" vi" fyrri myndir er !essi ljósmynd mun flóknari. Hún er ekki eins 

einföld og hinar. Hér ríkir meiri 

ringulrei" og minna skipulag.  

Myndflöturinn er fullur af smáatri"um og 

hér er miki" fyrir auga". #ó á !essi mynd 

margt sameiginlegt me" fyrri myndum 

!ví hér er Óttar a" mynda hi" daglega líf. 

#ó svo a" hér sé miki" a" sjá reynir Óttar 

ekki a" skreyta neitt e"a fela heldur 

myndar hann a"eins !a" sem kemur 

honum fyrir sjónir.  #essi ljósmynd s$nir 

glögglega hvernig tímarnir hafa breyst og 

hvernig efnahagur fólks var á"ur. 

Sjóklæ"na"ur mannana er gjörólíkur 

!eim sem vi" !ekkjum í dag sem og 

tækin og tólin á togaranum. 
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3. Leikur a! formum, ljósi og skuggum 

Á !eim tíma !egar Óttar var í Litla ljósmyndaklúbbnum æf"i hann sig miki" í !ví a" 

taka einfaldar ljósmyndir !ar sem mátti sjá mátti #msar pælingar um form, ljós og 

skugga (einstaklega áberandi í sameiginlegu myndatökuverkefnunum).  Hann vir"ist 

hafa haft mikinn áhuga á !ví a" ná fyrrnefndum atri"um á mynd og vir"ist sem svo a" 

margar !essara mynda hans hafi fyrst og fremst veri" teknar í !eim tilgangi. 

 

Mynd 17.  

Hér má sjá ljósmynd sem er ólík ö"rum myndum sem Óttar tók. Hún er mjög einföld 

og óhlutbundin (abstrakt). Vi" fyrstu s#n er erfitt fyrir áhorfandann a" átta sig á hvert 

myndefni" er, en !egar betur er a" gá" kemur í ljós a" !etta er nærmynd af hrímu"u 

grjóti.  

 Miklar andstæ"ur 

eru í verkinu annars 

vegar hart grjóti" og 

mjúkur snjórinn sem 

byrja"ur er a" brá"na, og 

hins vegar dökku tónarnir 

í grjótinu á móti ljósum 

tónum í snjónum. Í einum 

af !eim myndaverkefnum 

sem Óttar ger"i á tíma 

sínum í Litla 

ljósmyndaklúbbnum, 

skrifa"i hann eftirfarandi málsgrein:  

 

,,$ví einfaldari sem vi" gerum myndina, !ví betra”. $etta er lexía sem vi" 
höfum allir lært, og !etta er regla sem af og til minnir á sig !egar vel ger"a 
mynd ber fyrir augu. Au"vita" eru frá !essu fjölmargar undantekningar, en 
!a" er samt venjulega svo, a" !ví betur sem vi" getum hreinsa" af 
myndfletinum !au atri"i sem ekki koma myndinni sjálfri vi", !ess betur hefur 
okkur tekist myndatakan57.  

 

Óttar hefur hreinsa" öll aukaatri"i burt á !essari ljósmynd og eftir stendur hi" fínasta 

listaverk. Hva" var"ar uppbyggingu myndarinnar !á er hún skálæg, en !a" er eins og 

                                                
57 Óttar Kjartansson. [án árs]: Myndatökuverkefni, mynd númer  5. 
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a! grjóti! (formin) myndi skálægt skákbor!. "a! a! grjóti! sé svipa! a! stær! og 

lögun, myndar jafnvægi í verkinu. "jó!verjinn Alfred Ehrhardt (1901-1984) heimsótti 

eitt sinn Ísland og mynda!i í #eirri fer! nærmyndir af formum og mynstrum sem mátti 

sjá í íslenskri náttúrunni líkt og sjá má á mynd Óttars. Margir ur!u fyrir áhrifum frá 

myndum hans og ekki ólíklegt a! Óttar hafi hrifist af nálgun hans á íslenskri náttúru, 

sem #ótti á sínum tíma n$stárleg og frumleg. 

 

Mynd 18.  

Myndefni #essarar ljósmyndar er tré sem er a! finna í Mæ!ragar!inum vi! 

Lækjargötu. Tré! er sta!sett í forgunni ljósmyndarinnar en bak vi! #a! má sjá glitta í 

höggmynd af nakinni konu sem er ger! af Nínu Sæmundsson og kallast Mó!urást 

(var sett upp í gar!inum ári! 1928). Vi! höggmyndina, sem er örlíti! úr fókus, má sjá 

smærri trjágró!ur en erfitt er a! átta sig á á hva!a árstíma myndin er tekin #ar sem 

hún er örlíti! yfirl$st. Eflaust myndu einhverjir giska á a! myndin sé tekin a! hausti 

e!a vetri til #ar sem enginn laufblö! eru á trénu sem er í forgrunni en ekki er hægt a! 

fullyr!a neitt um #a!.   

 Áfer! myndarinnar minnir um 

margt á bl$antsteikningu en #essi 

,,teikniáhrif” munu stafa a! #ví a! myndin 

er tekin í björtu, en samt sem á!ur 

sólarlausu ve!ri58, #a! örlar hvergi á 

skugga og #annig skapast #essi 

,,teikniáhrif”, sem gerir myndina enn 

skemmtilegri. Einnig er áhugavert a! sjá 

hvernig Óttari hefur tekist a! láta líta út 

fyrir a! höggmynd Nínu, standi á trénu 

sem er í forgrunni myndarinnar. "a! er 

greinilegt a! #essi ljósmynd er ekki tekin 

út í bláinn, heldur hefur Óttar stillt sér upp 

til a! ná #essu sjónarhorni á filmu.   

 

                                                
58 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 24. mars 2010 
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Mynd 19.  

!a" fyrsta sem kemur upp í hugann #egar #essi ljósmynd kemur fyrir augu er timbur. 

En hér má sjá mi"aldra mann, sta"settann í vinstri hluta myndarinnar, vera a" smí"a. 

Hann ber hatt, sem er skreyttur me" hvítum fjö"rum, á höf"i og heldur á hamri og 

horfir einbeittur á sköpunarverk sitt og vir"ist ekkert ver"a var vi" myndavélina sem 

er fyrir ne"an hann.  

 Myndbygging myndarinnar er mjög flókin en mótíf myndarinnar ma"urinn, er 

sta"settur í mi"grunni myndarinnar til vinstri. Hann vir"ist liggja á hli"inni #egar 

hann smí"ar og sést efri hluti líkama hans mun meira heldur en fætur hans. !eir hvíla 

á bak vi" timbur sem er einnig í mi"grunni myndarinnar. Bakgrunnurinn er ljós flötur 

sem er líklegast himininn, en í forgrunninum er timbur. Ástæ"an fyrir #essari flóknu 

myndbyggingu er hversu mikil spenna og hreyfing er í myndinni en #a" er vegna 

stefnu vi"arins. !a" má finna bæ"i ló"réttar sem og láréttar línur í timbrinu og 

sömulei"is margar skálínur sem fara í allar áttir. Mótífi" sjálft (#.e. ma"urinn) hallar 

sér sjálft á ská og rímar vel vi" tvær sp$tur sem finna má fyrir ne"an #a" og stefna í 

sömu átt og #a".  Vi" endurtekningu #essara forma í myndfletinum skapast ákve"in 

hrynjandi og hreyfing. 

 Áfer" myndarinnar er nokku" skemmtileg og minnir um margt á striga. Miklir 

skuggar eru í verkinu t.a.m. í timbrinu. Greinilegt er a" birtan, sem kemur frá vinstri, 

fellur beint á manninn #ar sem hann hallar höf"inu ni"ur til a" for"ast hana. !egar á 

heildina er liti" er mikil hreyfing í #essari mynd og líti" sem ekkert jafnvægi #ar sem 

timbri" stefnir í allar áttir. A" 

auki er sta"a mannsins 

skálög" og myndar #a" miki" 

ójafnvægi í verkinu, samt sem 

á"ur er #etta skemmtileg 

mynd og er gaman a" sjá 

hvernig Óttar hefur ná" a" 

mynda andstæ"ur ljóss og 

skugga í timbrinu. 
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Mynd 20.  

Hér gefur a! líta höggmynd Ásmundar Sveinssonar, sem heitir Járnsmi!urinn (ger! 

ári! 1936). Verki! sem stendur á ,,Bringunni” á milli Snorrabrautar, "orfinnsgötu og 

Eiríksgötu, s#nir járnsmi! me! verkfæri sín. Líkamsbygging hans ávöl og brei!leit. 

Óttar hefur vali! a! taka ljósmynda af verkinu á hli! og má $á sjá prófíl 

höggmyndarinnar betur, sem er sta!sett til vinstri í forgrunni myndarinnar.  

 Í bakgrunni myndarinnar má sjá gráleita byggingu me! stórum gluggum, sem 

eru allir alveg eins. "a! sem er mjög einkennandi fyrir $essa ljósmynd eru geómetrísk 

form og $á sérstaklega ferningsformi!. "a! form er einstaklega áberandi í gluggum 

byggingarinnar, en á myndinni má sjá samtals 9 glugga. Í $eim eru svo láréttar og 

ló!réttar línur sem mynda minni ferninga af mismunandi stær!um og ger!um. Einnig 

má sjá fernings form í höggmynd Ásmundar, en t.a.m. eru línur handa- og fótleggja 

járnsmi!sins mjög beinstrika!ar og minna um margt á ferningsformi!. Sömulei!is eru 

verkfæri járnsmi!sins, hamarinn og ste!jinn, ferningsformu! og ,,kassa”leg sem og 

stallurinn sem höggmyndin stendur á.  

 "ungami!ja verksins er höggmynd 

Ásmundar. Á hana skín birtan sem kemur 

frá hægri og er skemmtilegt a! sjá hvernig 

birtan fellur á hana og myndar skugga hér 

og $ar í verkinu. Nokku! er um andstæ!ur 

í verkinu, en dökki tónninn sem finna má á 

gleri gluggana er í mikilli andstö!u vi! 

hvítu, fínger!u, ló!réttu og láréttu línurnar 

sem einnig er a! finna í gluggum 

byggingarinnar.  

 "essa ljósmynd tók Óttar $egar 

hann var í Litla ljósmyndaklúbbnum. Hún 

var hluti af sameiginlegu 

myndatökuverkefni, en $a! fól í sér a! 

taka mynd af fyrrnefndri höggmynd59. "a! 

er augljóst a! Óttar hefur hugsa! miki! um 

                                                
59 Sigurjón Jóhannsson. 1961:7 
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form, uppbyggingu og stefnu birtunnar !egar ljósmyndin var tekin. Hún er í fullkomu 

jafnvægi og augljóst a" !a" hefur veri" huga" a" öllum smáatri"um.  

 

Mynd 21.  

#essi ljósmynd er einnig tekin á !eim tíma !egar Óttar var í Litla 

ljósmyndaklúbbnum. En hún var eitt !eirra myndatökuverkefna sem fjalla" var fyrr 

um. Á myndinni  má sjá kolakrana sem stó" eitt sinn vi" Reykjavíkurhöfn, en hann 

!ótti á sínum tíma mjög fullkominn hva" var"ar tækni. Kraninn var reistur ári" 1927 

en var rifinn aftur ni"ur ári" 1968, svo Óttar hefur ná" a" festa !etta mikla mannvirki 

á mynd á"ur en !a" var fjarlægt. 

 Myndin er mjög óvenjuleg, ekki síst vegna ,,skugganna” af krananum sem sjá 

má í gráleitum tón ví"a um myndina. #a" er vegna !ess a" !essi ljósmynd er 

margframköllu" á pappír og skapar !a" !essi ,,skugga”-áhrif. Miki" er af skálínum í 

verkinu og stefna !ær í allar áttir. #ær renna stundum saman og mynda $mist 

fernings- e"a !ríhyrningsform. #a" er fátt um mjúkar línur í !essari mynd, hér eru 

hvöss og hör" form og skapar !a" mikla hreyfingu og spennu í verkinu. Ef ekki væri 

fyrir ,,skuggana” gráu sem má sjá ofarlega í 

myndinni væri bakgrunnur myndarinnar 

hvítur flötur. #essir ,,skuggar” auka mjög 

spennuna í verkinu og gefa henni miki" líf. 

 Á heildina liti" er !etta  ljósmynd !ar 

sem sjá má leik a" skálínum og formum í 

björtu ve"ri vi" Reykjavíkurhöfn, en !a" 

finnst varla skuggi á myndinni nema í 

krananum sjálfum. Hér er a" finna mikla 

hreyfingu og spennu og har"ar og hvassar 

línur. 

Ætlun Óttars me" !essu verki er a" s$na 

mannvirki sem ma"urinn hefur skapa" og 

sett í umhverfi sitt.   
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Mynd 22.  

Hér má sjá abstrakt ljósmynd og vi! fyrstu s"n getur veri! mjög erfitt a! átta sig á #ví 

hvert myndefni! er. En #egar betur er a! gá! sést a! hvítu formin eru frosin ís, sem 

fl"tur á vatni. Sumsta!ar myndar vatni! bárur í kringum ísinn og #ess vegna er hægt 

a! fullyr!a a! #etta sé ís sem fl"tur í vatni.  Hér og #ar í myndinni má sjá svarta 

#ræ!i, en #eir minna mjög á gras, sem gæti veri! í vatninu. Skemmtilegar rákir er a! 

finna í ísnum sem myndar allskyns form sem erfitt er a! henda rei!ur á. $etta er mjög 

óhlutbundin mynd sem er rík af óreglulegum náttúruformum, sem aldrei eru eins og 

geta breyst á einu augabrag!i. Hvítu kúlurnar í vatninu gætu veri! loftbólur, en #a! er 

ómögulegt a! vita me! vissu. $a! skemmtilega vi! #essa mynd, sem og allar abstrakt 

myndir, er a! hér fá áhorfendur tækifæri til #ess a! láta ímyndunarafli! fljúga og 

reyna a! giska á hvert myndefni verksins er.  

 Líkt og fyrr var geti! er leikur ljóss og skugga í vatni eitt af 

eftirlætismyndefnum Óttars og er #essi ljósmynd fullkomi! dæmi um #a!. Ljósi! skín 

á ísinn og undir vatninu má sjá skuggann af grasi og ö!rum gró!ri. $etta er 

skemmtileg ljósmynd sem er full af allskyns formum og andstæ!um og ekki ólíkt 

mynd 17. 
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Mynd 23.  

Á !essari ljósmynd stendur ungur ma"ur vi" hli"ina á dyragætt sem tilheyrir 

Fossvogskapellu. Ma"urinn er sta"settur til hægri í myndinni og vir"ist vera 

agnarsmár mi"a" vi" bygginguna sem hann stendur vi".  Hann stendur efst í tröppum 

sem liggja a" byggingunni, en sjá má fimm tröppur í verkinu. Hann er klæddur í dökk 

jakkaföt, er stuttklipptur og stendur me" vinstri fótinn krosslag"ann yfir hinn og horfir 

beint fram í átt til ljósmyndarans. Birtan fellur frá vinstri beint á hann og hluta af 

inngangnum. Skugginn frá manninum er mjög brei"ur og mikill.  

 Inngangurinn á byggingunni er ferningslaga en umgjör"in utan um hann er 

mjög stór og er bogadregin a" ofan.  Umgjör"in er í stíl vi" !rjá, bogadregna glugga 

sem eru sta"settir fyrir ofan innganginn. Glugginn sem er í mi"junni er talsvert stærri 

en hinir tveir sem eru jafnstórir. 

Allir gluggarnir eru í skugga !ar 

sem birtan nær ekki a" skína inn 

um !á. Byggingin sjálf er mjög 

ljós á litinn og er áfer" hennar 

mjög hrjúf og má sjá allskyns 

skálaga"ar línur og form í henni. 

 A" öllu samanlög"u er 

!essi ljósmynd rík af 

geómetrískum formum, hér er a" 

finna ferningsform, boga, ló"-, lá- 

og skáréttar línur. Gluggarnir og 

hur"in á byggingunni eru í 

dökkum tónum sem eru í 

andstö"u vi" ljósu bygginguna. 

Ma"urinn er einnig í andstö"u vi" 

bygginguna sjálfa, minnir okkur á 

!a", hversu smá vi" getum veri" í 

samanbur"i vi" sköpunarverk 

okkar. 

 
 

Mynd 23. Óttar Kjartansson. #jms. 



 40

4. Íslensk náttúra og nánasta umhverfi mannsins 

Íslensk náttúra hefur lengi vel veri! vinsælt myndefni hjá íslenskum ljósmyndunum 

og eru myndir Óttars enginn undantekning frá "ví. #ær myndir sem hann tók í 

íslenskri náttúru geta $mist veri! rómantískar og ljó!rænar (sbr. myndir 24 og 25), 

ógnandi (sbr., mynd 30), l$st fábornum a!stæ!um fólks sem hefur ekki miki! á milli 

handanna (sbr. mynd 26) e!a sígildar landslagsmyndir í póstkortastíl (sbr. myndir 28 

og 29). 

 Flestar af "essum myndum tók Óttar í fer!alögum sínum um Ísland en hann 

hreyfst mjög miki! af náttúrunni og ger!i fátt skemmtilegra en a! taka myndir af 

henni. 

 
Mynd 24.  

Á "essari ljósmynd má sjá karlmann me! göngustaf í hönd standa uppi á kletti í 

"okukenndu landslagi. Hann stendur einn í ógnarlegu tómi uppi á fjallstindi. #essi 

ljósmynd minnir óneitanlega miki! á 19. aldar málverk "jó!verjans Caspars Davids 

Friedrich (1774-1840) sem heitir Der Wanderer über dem Nebelmeer (á íslensku 

Gönguma!ur fyrir hafi "okunnar )og er frá árinu 1818, "ar sem sama myndefni er a! 

finna (sjá málverk í vi!auka).  

 Ma!urinn er sta!settur hægra 

megin í ljósmyndinni og horfir beint 

áfram, yfir í vinstri hluta 

myndarinnar.  Mikill spenna er í 

myndinni "ar sem ma!urinn stendur 

einn í allri "essari ví!áttu. En "rátt 

fyrir "a! mynda mi!grunnur 

myndarinnar og bakgrunnur hennar 

ákve!i! jafnvægi í verkinu "ar sem 

stefna "eirra er lárétt. En forgrunnur 

myndarinnar er kletturinn sem 

ma!urinn stendur á og mi!grunnur 

myndarinnar er hvít sk$jaslæ!a. 

Bakgrunnur myndarinnar er heldur 

dekkri en mi!grunnurinn, ".e. gráleit 

Mynd 24. Óttar Kjartansson. #jms. 
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sk!ja"oka sem  fyllir um # hluta verksins.   

 Ef "a$ væri ekki fyrir manninn sem stendur á klettinum væri verki$ ósköp 

róleg landslagsljósmynd. En ma$urinn skapar spennu í verkinu og gerir "a$ meira 

lifandi me$ tilvist sinni. %essi mynd er full af  rómantík líkt og mynd Friedrich frá 

1818. Mennirnir (á bá$um verkum) standa yfirvega$ir í draumkenndu og dulrænu 

landslagi, "ar sem rómantíkin ver$ur yfirsterkari en raunsæi$60.  

!
!"n$ 25. 

Hér má sjá ljósmynd sem er tekin á vetrardegi á hverasvæ$inu í Kr!suvík61.  Hér 

stendur ma$ur me$ göngustaf í mi$grunni myndarinnar og vir$ir fyrir sér náttúruna 

(ekki ólíkt mynd 24). Í forgrunni sést frosin jör$in en í bakgrunni sést glitta í fjall en 

"a$ sést ekki greinilega vegna gufunar sem kemur frá hverasvæ$inu.  

 Augljósar andstæ$ur eru í 

verkinu en ma$urinn sem stendur 

einn í öllu "essu r!mi er 

svartklæddur á me$an náttúran í 

kringum hann er klædd í 

vetrarbúning. Hann stendur "arna 

einn andspænis öllu "essu r!mi. 

Ma$urinn, sn!r baki í 

ljósmyndarann og er klæddur í 

úlpu, buxur, skó og me$ húfu á 

höf$inu.  Ma$urinn stendur meira 

til vinstri í verkinu en í sömu línu 

og hann stendur má sjá lítinn hól til 

hægri sem er snævi "akinn. %essi 

hóll myndar jafnvægi á móti 

manninum og liggur lárétt lína á 

milli "eirra.  

 

                                                
60 Sigrún Sigur$ardóttir. 2009:88 

61 Óttar Kjartansson. Vi$tal (höfundar) vi$ Óttar Kjartansson 24. mars 2010 

Mynd 25. Óttar Kjartansson. %jms. 
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Mynd 26.   

Hér sést heimili fátæks fólks í Blesugróf62. Skúrinn sem er fyrir mi!ja mynd er 

klæddur me! bárujárni sem er or!i! mjög ry!ga! og gamalt. Ljósmyndin er tekin vi! 

gaddavírsgir!ingu og má sjá hangandi flíkur á snúru rétt fyrir framan íbú!arhúsi! sem 

sést glitta örlíti! í til vinstri. "a! hús er einnig klætt me! bárujárni og vir!ist #a! vera 

jafn illa fari! og fyrrnefndur skúr. Myndbygging myndarinnar er #rískipt. Í forgrunni 

myndarinar sést gaddavírsgir!ing sem og miki! gras en í #ví liggur gamall timburfleki 

lárétt á jör!inni. Skúrinn er í mi!grunni sem og fötin á snúrunni. Bakgrunnur 

myndarinnar er hei!sk$r himinn.  

 Miki! er af línum og formum í verkinu. Fimm láréttar línur sjást í 

gaddavírsgir!ingunni. "votturinn á snúrunni er einnig hengdur á lárétta línu. Fyrir 

mi!ri mynd, til hægri sést svartur, ló!réttur staur, en hann sker myndina raunar í tvo 

hluta. "essi ló!rétta lína rímar vel vi! línurnar í bárujárninu í klæ!ningu 

íbú!arhússins. En skúrinn 

myndar ferningslaga! form sem 

og gluggar #ess og hur!ar.  

 Fyrir framan skúrinn, til 

vinstri, má sjá lítin grashól sem 

minnir á trapisu form. Vindurinn 

sem feykir #vottinum á snúrunni 

til og frá skapar hreyfingu og 

spennu í verkinu. Flestar 

flíkurnar eru í dökkum tónum en 

#ó má sjá hvíta flík vinstra 

megin í verkinu. Hún myndar 

mikla andstö!u vi! hinar 

flíkurnar sem eru allar í mun 

dekkri litatónum. Líti! er af 

skuggum í myndinni en #a! er 

eflaust vegna #ess hve bjart er í 

ve!ri.  

                                                
62 Óttar Kjartansson. Vi!tal (höfundar) vi! Óttar Kjartansson 24. mars 2010 

Mynd 26. Óttar Kjartansson. "jms. 



 43

 A! öllu samanlög!u er "etta gott dæmi um mynd, "ar sem ljósmyndarinn er 

ekki a! reyna a! fegra a!stæ!ur, heldur myndar hann a!eins "a! sem kom honum 

fyrir sjónir. #essi hugsun a! ljósmyndarar (e!a málarar) skyggnist inn í líf al"$!ufólks 

og s$ni a!stæ!ur eins og "ær voru er ekki eitthva! sem er n$tt af nálinni. #essi ger! af 

ljósmyndun var mjög vinsæl á kreppuárunum og oft nefnd marxísk nálgun ".e. a! 

ljósmyndarar "ess tíma voru ekki a! reyna a! fegra myndefni sín eitthva! me! glysi 

e!a skrauti. #a! átti a! s$na veruleikann eins og hann væri og tengdist myndefni "á  

oftast samfélagsger! "ess tíma63.       

 Dæmi um ljósmyndara sem tóku ljósmyndir í "essum anda er t.a.m. bandaríski 

heimildaljósmyndarinn Dorothea Lange (1895-1965), en hún tók t.d. frægar 

ljósmyndir á bor! vi!, ljósmyndina !he migrant mother- Ni/omo- 0alifornia- tekin 

1936 (sjá vi!auka). Á "eirri ljósmynd mátti sjá fátæka mó!ur horfa "reytulega fram 

ásamt tveimur börnum sínum sem hjúfru!u sig a! henni64. #essi fræga ljósmynd var 

s$nd á s$ningunni !he 3amil4 of 5an í The Museum of Modern Art sem á!ur var 

fjalla! um. Á!ur fyrr haf!i myndefni á bor! vi! "essa ljósmynd ekki veri! vi!urkennt 

sem ,,gott myndefni” í myndlist, fólk leit ni!ur á almúgann og störf "eirra og var sama 

"ótt a! "etta fólk byggi vi! mikla fátækt og hungur.  

 Bandaríski rithöfundurinn Susan Sontag (1933-2004)  fjalla!i einmitt um 

"essa ger! af ljósmyndun í grein sem kallast 6ellir 7latóns. #ar segir hún a! "essir 

heimildaljósmyndarar (".e. Dorothea Lange o.fl.) ,,tóku tugi portrettmynda af 

fátækum leiguli!um á fjór!a áratugnum á!ur en "eir sannfær!ust um a! "eir hef!u 

ná! a! festa hina réttu ás$nd á filmu – andlitsdrætti sem sta!festu "eirra eigin 

hugmyndir um fátækt, ljós, sæmd, myndbyggingu, kúgun og myndfleti”65 #a! sem 

Sontag á vi! er "a! um lei! og ljósmyndarar ,,ákve!a hvernig myndin, sem "eir ætla 

a! taka, á a! líta út, um lei! og "eir velja eina mynd frekar en a!ra, "vinga "eir 

vi!fangsefni sín til a! falla a! ákve!num mælikvar!a. Og "ó "a! sé a! vissu leyti satt 

a! myndavélin fangi veruleikann, en túlki hann ekki a!eins, "á eru ljósmyndir alveg 

hafn mikil túlkun heimsins og teikningar og málverk.”66. #a! er "ví mjög áhugavert 

a! sjá "essa mynd af fátæklegum vistarverum fólks á Íslandi, en á "essum tíma var oft 

vinsælla a! taka ljósmyndir af mikilfenglegum byggingum e!a náttúru.   

                                                
63 The Photography Book. 2000:259 

64 The Photography Book. 2000:259 

65 Sontag, Susan. 2005:39-40 

66 Sontag, Susan. 2005:39-40 
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Mynd 27.  

!essi ljósmynd af Háskóla Íslands er tekin sem myndatökuverkefni á "eima tíma 

"egar Óttar var í Litla ljósmyndaklúbbnum, og fengu allir félagarnir "a# verkefni a# 

mynda fyrrnefnda byggingu. !etta er falleg ljósmynd sem er tekin a# sumri til á 

túnblettinum fyrir framan a#albyggingu Háskóla Íslands, austanmegin. Í forgrunni má 

sjá miki# gras, stilka af puntstráum og tvo túnfífla í fullum blóma. Í mi#grunni 

myndarinnar er a#albygging Háskólans. Hún er örlíti# úr fókus og sést a#eins um 2/3 

hluti byggingarinnar. Í bakgrunni er svo bjartur himininn, "ar sem ekki sést eitt sk$.  

 Stráin sem eru í forgrunni mynda 9 ló#réttar línur. Í a#albyggingu Háskólans í 

bakgrunni er einnig a# finna ló#réttar- og láréttar línur annarsvegar í gluggunum sem 

og byggingunni sjálfri. !essar línur vega upp á móti hvor annarri og mynda jafnvægi í 

verkinu. !ó er nokku# um andstæ#ur en "a# er miki# af náttúruformum í forgrunni 

myndarinnar og svo aftur á móti geómetrískum formum í mi#grunninum, sem er a# 

finna í arkitektúr a#albyggingarinnar sem 

og í tröppunum fyrir framan skólann. Ekki 

er miki# af skuggum í verkinu nema í 

gluggum a#albyggingarinnar, sem eru 

örlíti# úr fókus. !etta er óvenjuleg ljósmynd 

af a#albyggingu Háskóla Íslands, en 

yfirleitt má sjá bygginguna í heild sinni 

"egar hún er myndu#. A# auki sést oft 

höggmyndin af Sæmundi á selnum, sem er 

a# finna á sama túnbletti og stráin sem sjá 

má hér, en "egar Óttar tók "essa mynd var 

höggmyndin ekki komin á "ann sta# sem 

hún er í dag en "a# var ekki fyrr en ári# 

1970, "egar Háskóli Íslands átti 50 ára 

afmæli. !etta er "ví mjög einstök mynd 

Háskóla Íslands sem minnir á gamla tíma 

á#ur en höggmyndin var sett á svæ#i#. 

 

Mynd 27. Óttar Kjartansson. !jms. 
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Mynd 28.  

Á !essari ljósmynd má sjá fjóra lunda. "rír !eirra standa í rólegheitunum uppi á 

bjargbrún á me#an einn !eirra situr örlíti# ne#ar í bjarginu og vir#ist vera a# hefja sig 

til flugs. Hann hallar sér örlíti# fram á vi# líkt og hann sé a# fara a# fljúga af sta#, 

!annig a# hér má sjá andstö#u kyrrstö#u og hreyfingar. Einnig má sjá skemmtilegar 

andstæ#ur í fjö#rum lundans !.e. svarti og hvíti liturinn. "essar andstæ#ur r$ma vel 

vi# bjargi# sem er í dökkum tón og er ríkulega skreytt me# hvítum skellum hér og 

!ar, !.e. fugladriti.  

Efri hluti bjargsins er í skugga en ne#ri hluti !ess ekki, !ar fellur birtan og sést 

fugladriti# betur !ar. "a# a# !a# sé 

skuggi í efri hluta bjargsins, en ekki 

!eim ne#ri, skiptir !a# myndinni í tvo 

hluta, annars vegar forgrunn og 

mi#grunn, !ví má segja a# 

myndbygging verksins sé tvískipt, 

lárétt, !ó svo a# bjargi# sé í ló#réttri 

stefnu.  

Lundarnir !rír sem eru efst á 

bjarginu eru allir í mismunandi 

líkamsstö#u. Lundinn lengst til vinstri 

stendur og horfir út á hafi# á me#an 

lundinn sem er í mi#junni situr og sn$r 

sér til vinstri en horfir beint fram líkt 

og sá sem stendur lengst til hægri. "eir 

tveir horfa beint til ljósmyndarans.  

Mynd 28. Óttar Kjartansson. "jms. 
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Mynd 29.  

Hvítserkur í Húnafir!i er 15 metra hár klettur, sem hefur ætí! veri! vinsæll 

fer!amannasta!ur. Frægt er or!i! a! oft fylgja fer!amönnum miklar myndatökur og er 

"ví vel vi! hæfi a! Óttar hafi teki! ljósmynd af "essum merka kletti sem dregur nafn 

sitt af fugladritinu sem hann er skreyttur. Kletturinn sjálfur er vi!fangsefni 

myndarinnar, hann sést "ó ekki allur á myndinni, "a! vantar lítinn hluta af honum 

hægra megin.  

 Birtan í verkinu kemur frá vinstri og fellur á klettinn, sem er sta!settur í 

mi!grunni myndarinnar en í forgrunni má sjá bárukenndan sjóinn. #a! vir!ist vera 

talsver!ur vindur á "essari mynd "ar sem mikil hreyfing er á sjónum. Í bakgrunni er 

hei!sk$r himinn. Rétt fyrir framan klettinn má sjá dökkar hrúgur af "ara. #essir dökku 

litatónar eru í mikilli andstö!u vi! 

hvíta fugladriti! sem er svo ríkjandi í 

klettinum. Kletturinn sjálfur er í 

gráum tón sem svipar til litatónarins 

sem er á sjónum.  

 Á klettinum eru tvö stór göt 

sem brimi! hefur sorfi! me! 

tímanum. Gati! sem er til vinstri í 

myndinni er mun stærra en "a! sem 

er til hægri, en "a! gat minnir dálíti! 

á útlínur fisks. #a! er eins og Óttar 

hafi ákve!i! a! skera burtu hlutann af 

klettinum sem vantar til "ess a! skapa 

jafnvægi í verkinu. En götin tvö á 

klettinum eru fyrir mi!ju 

myndarinnar vegna "ess. Samt sem 

á!ur er talsver! hreyfing í verkinu, en 

"a! gerir hreyfingin á sjónum a! 

verkum.  

 

 Mynd 29. Óttar Kjartansson. #jms. 
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Mynd 30.  

Hér stendur kona í íslenskri náttúru. Hún stendur í vinstri hluta myndarinnar  og horfir 

til hægri. Hún er me! li!a! hár og er klædd í hvíta peysu og dökkar buxur og hefur 

bundi! yfirhöfn sína, sem er jafnframt dökk, utan um mitti!. Hún stendur í snjó sem 

má sjá miki! af á "essari mynd.  Áhugavert er a! af "eim 123 ljósmyndum sem Óttar 

tók og fær!i myndadeild #jó!minjasafni Íslands a! gjöf ári! 1998, eru a!eins örfáar 

ljósmyndir "ar sem er a! finna af konu, en eins og fyrr var nefnt mátti sjá á s$ningu 

Litla ljósmyndaklúbbsins í Bogasalnum 1961 enga einustu konu á ljósmynd "ar. 

Áhugavert væri a! vita hvers vegna svo fáar konur eru á myndum Óttars, en sjálfsagt 

hefur "essi mismunur ekki veri! me!vita!ur e!a áhugi hans veri! meira fólginn í a! 

spá í umhverfi mótífsins heldur en kyni "ess. 

 Á "essari mynd sjá tvö fjöll. Anna! "eirra er kolsvart og stendur konan nær 

"ví. Hitt fjalli! er í algjörri andstö!u og er snævi "aki!, en "a! er í hægri hluta 

myndarinnar.  

Lögun fjallanna tveggja minnir á píramída. #ó er fjalli! sem er í svörtum tón, mun 

hvassara og hærra en "a! hvíta, sem er muna ávalara og me! m$kri línur. Í "ví má sjá 

svarta bletti sem snjórinn hefur ekki ná! a! "ekja. En eflaust er myndin tekin a! vori 

til og snjórinn farinn a! brá!na, en 

klæ!na!ur  konunnar gefur til kynna a! 

"a! sé frekar hl$tt í ve!ri. Birtan í 

verkinu kemur frá vinstri og fellur á 

toppinn á svarta fjallinu og sést "á 

hversu grófgert fjalli! er en "a! er 

miki! af litlu grjóti "ar. Mest allur hluti 

fjallsins er í skugga og "ví erfitt a! sjá 

lögun og áfer! "ess "ar.  Í bakgrunni má 

sjá himinn og nokkur lítil sk$.   

Mikilar andstæ!ur eru í "essari 

mynd, en "a! gera hvössu línurnar og 

har!a áfer!in í svarta fjallinu a! 

verkum. #a! er í mikilli andstö!u vi! 

snævi"akta fjalli! sem hefur mun m$kri 

línur. Konan sem er fremst í myndinni 

Mynd 30. Óttar Kjartansson. #jms. 



 48

stendur á sta! "ar sem skálína myndast í snjónum og skapar "a! einnig hreyfingu og 

spennu í verkinu. Klæ!na!ur hennar rímar mjög vi! litatónana í fjallinu og eru í 

andstö!u vi! hvorn annan. Augljóst er a! í "essu verki hefur Óttar hugsa! miki! um 

skugga, birtu og andstæ!ur sem og a! s#na smæ! mannsins í samanbur!i vi! 

náttúrunna. 
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Ljósmyndir Óttars í fræ!ilegu samhengi 

!ær ljósmyndir sem Óttar tók eru teknar í félagslegu umhverfi t.d. af íslensku atvinnu- 

og mannlífi. Hann tók myndir af fólki í sínu félagslega umhverfi en bandaríski 

rithöfundurinn Susan Sontag, sem skrifa"i miki" um fagurfræ"i, bókmenntir, listir, 

kvikmyndir, pólitík og sí"ast enn ekki síst ljósmyndir, tala"i miki" um a" eftir a" 

ljósmyndin var" i"nvædd fengu ljósmyndarar auki" félagslegt hlutverk í 

samfélaginu67 vegna #ess a" #eir túlka raunveruleikann í gegnum myndavélina sína. Í 

kjölfari" á #ví var fari" a" líta á ljósmyndun sem list68.  

 Sontag hvatti einnig samtímafólk sitt ,,til a" hætta a" leita a" einhverri 

merkingu á bak vi" listaverk og reyna #ess í sta" a" skynja verki" sem hlut í sjálfum 

sér”69. Hún vildi a" fólk sæi a" listaverk væri hlutur en ekki bara texti e"a l$sing á 

umhverfinu í kringum manninn. Í hennar augum var munurinn á ljósmyndum og 

málverki sá a" ljósmyndir væru ekki bara ,,myndir (á sama hátt og málverk er mynd), 

sem sagt túlkun á raunveruleikanum, heldur eru #ær líka ummerki, eitthva" sem 

raunveruleikinn stimplar me" beinum hætti, eins og fótspor e"a helgríma. Á me"an 

málverk, jafnvel málverk sem uppfyllir mælikvar"a ljósmyndarinnar um eftirlíkingu, 

er aldrei meira en framsetning túlkunnar, er ljósmynd aldrei minna en skrásetning á 

geislun (endurkast ljósbylgna af hlutum) – efnislegar leifar af fyrirmyndinni, sem 

málverk getur aldrei or"i"”70. !a" sem Sontag á vi" er #a" a" málverki" og 

ljósmyndin eiga margt sameiginlegt en #a" sem skilur #au einna helst í sundur er #a" 

a" ljósmyndin er ,,hrein og bein” eftirmynd af raunveruleikanum (í raun og veru 

framlenging af fyrirmyndinni) á me"an málverki" er meira vísun í hann. A" auki eru 

ljósmyndir mun a"gengilegri almenningi heldur en málverk. Vi" búum í heimi mynda 

#ar sem vi" erum í sífelldri snertingu vi" #ær. !ær eru út um allt, hvort sem #a" er í 

fjölmi"lum e"a annars sta"ar í samfélaginu.  

 Sontag fullyr"ir a" vi" lifum sífellt meira og meira í heimi mynda og a" #ær 

séu í raun komnar í sta"inn fyrir veruleikann, vi" #ekkjum veruleikan í gegnum 

myndirnar. !ess vegna segir hún #a" í grein sinni sem kallast Hellir Platóns, a" vi", 

almenningur, séum eins og fangar í helli Platóns, vi" erum fangar í heimi mynda #ví 

a" vitum varla lengur hva" eru tilbúnar myndir og hva" er raunveruleikinn. Sontag 
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segir a! öll "essi myndaframlei!sla í dag eigi or!innn stóran "átt í "ví a! vi!halda 

samfélaginu eins og "a! er. Sontag segir: ,,"essi óse!jandi græ!gi myndarvélaaugans 

breytir svo "ví me! hva!a hætti innilokun okkar í hellinum, heimi okkar, er 

skilyrt.”71. #etta byrja!i a! gerast "egar ljósmyndin kom fram á sjónarsvi!i! um 

1839 en "á breyttust hugmyndir okkar um heiminn. Ljósmyndirnar hafa kennt 

mannkyninu, a! mati Sontag, n$tt sjónrænt stafróf, "a! er í rauninni mata! okkur á 

"ví hva! vi! eigum a! horfa á. Vi! getum geymt allan heiminn í höf!inu eins og hann 

væri risa stórt myndaalbúm.  

 Sontag segir a! ljósmyndin setji fólk í vissa hlekki, hvernig "á? Ljósmyndin 

s$nir a!eins "a! sem ljósmyndarinn sér (s.s. sjónarhorni! frá honum) ".e. eina hli! á 

málinu. Vi! sem áhorfendur trúum a! "essi eina hli! sé sönn og "egar vi! komust a! 

"ví a! svo er ekki, komumst vi! a! "ví a! ljósmyndin var blekking, hún setti okkur í 

ákve!na hlekki. Sontag segir vegna "essa hafi málverki! "ann kost fram yfir 

ljósmyndina a! vi! gerum okkur betur grein fyrir raunveruleikanum. #egar vi! 

horfum á málverk sem líkist raunveruleikanum en er samt sem á!ur óraunverulegt 

sjáum vi! "a! svo greinilega, ólíkt ljósmyndinni.  

 Áhugavert er í "essu ljósi a! sko!a betur skrif franska félagsfræ!ingsins Pierre 

Bourdieu (1930-2002) um ljósmyndir. Hann skrifa!i bókina Photography: A Middle-

brow Art ("a! sem er kalla! middle-brow er ekki liti! á sem list). #ó svo a! titill 

bókarinnar bendi til "ess a! vi!fangsefni! sé ljósmyndun, er lög! meiri áhersla á "a! 

a! hún sé ekki um ljósmyndir heldur um athöfnina sjálfa og hva! hún "$!ir (".e. eftir 

hverju ljósmyndarinn er a! leita). Au!vita! er ekki hægt a! draga skarpar línur á milli 

"ví sem myndvélin fangar og "ess sem ljósmyndarinn er a! reyna a! túlka fyrir ö!rum 

me! myndefni sínu. En vegna "essa hafnar Bourdieu sk$ringum "ess efnis a! 

ljósmynd eigi bara a! l$sa efnislegum "áttum myndefnisins, og líka félagslegum 

a!stæ!um. #a! vir!ist vera tilgangur Bourdieu í "essari bók, a! reyna a! finna út á 

hverju tilgátur var!andi félagsleg áhrif ljósmyndunar byggjast. 

 Bókinni sjálfri er skipt í tvo "ætti, fyrri "átturinn, The Cult of Unity and 

Cultivated Differences, fjallar um myndatöku sem tæki til a! skapa einskonar heild og 

sem dæmi um "a! nefnir Bourdieu fjölskyldumyndir sem og ljósmyndir af atbur!um 

(t.d. brú!kaup) o.fl. "ess háttar.  Í seinni kaflanum, The Social Definition of 

Photography, fjallar Bourdieu um "a! a! myndataka er a! vissu marki ,,hlutlægur 
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mi!ill”. Hann segir a! myndataka sé oft metna!arfull en um lei! tvíræ!ur 

tjáningarmi!ill. Bourdieu reynir jafnframt a! skilgreina "á sem fara oft mjög 

barnalega lei! vi! myndatökur.  Hann reynir a! leita n#rra lei!a til "ess a! 

ljósmyndarar fari út úr hinu venjulega mynstri vi! myndatökur og segir a! sumir reyni 

vi! tæknilega erfi! ljósmyndaefni á me!an a!rir einbeita sér frekar a! einskonar 

fagurfræ!ilegri ljósmyndun. En a! mati Jean-Claude Chamboredon (sem skrifar 

einnig í sömu bók) fylgja "ví oft talsver!ir erfi!leikar. $eir glíma vi! "a! sem 

listamenn a! nota myndvélina sem verkfæri til sköpunar og getur veri! einstaklega 

erfitt a! hans mati. A! mínu mati er eitthva! til í "essu hjá Chamboredon, en sú 

,,ós#nilega” krafa er hjá mörgum a!ilum a! list ver!i a! s#na raunveruleikann. 

Spurningin er "á hvort a! ljósmyndir ver!i a! gera slíkt hi! sama? Myndavélin er 

pensill ljósmyndarans, ".e. tæki hans til "ess a! búa til listaverk hvort sem "a! líkist 

raunveruleikanum e!a ekki.  

 Í umræ!u sinni um fyrrnefnd atri!i vir!ist Bourdieu setja fjölskylduna í 

mi!juna á umræ!unni72. Fólk innan fjölskyldunnar er sífellt a! taka ljósmyndir hvert 

af ö!ru, t.d. í afmælisveislum, í sumarfríum, á jólum o.s.frv. Svona myndir eru einnig 

uppl#sandi um félagslega jafnt sem efnahaglega stö!u fólks í samfélaginu (t.d. 

leiguli!ann/ burgeisinn, fátæklinginn/au!manninn). $egar Bourdieu talar um ,,The 

Family” er hann meira a! fjalla um félagslega stö!u og mannlíf yfirhöfu! heldur en 

fjölskylduna sjálfa, og hva! myndavélin getur sagt margt um "a!. Á ljósmyndum 

Óttars er au!velt a! sko!a "essi atri!i ".e. félagslega stö!u fólks t.d. í "eim myndum 

sem hann tók af litlum drengjum a! leik vi! Melshús e!a sjómönnunum a! störfum á 

íslenskum togara. 

 Anna! sem myndvélin l#sir vel var!andi stö!u og menningu fólks a! mati 

Bourdieu eru myndir af hópum t.d. skóla- og bekkjarmyndir, í"rótta- og 

keppnismyndir, fer!amenn og sta!ir sem "eir sækja (Óttar fer!a!ist miki! og tók 

t.a.m. margar ljósmyndir af fjöllum sbr. mynd 20), klámmyndir, stjórnmálamenn, 

fundir og fundargestir, tískumódel, myndir af glæpamönnum, hermönnum í öllum 

tignarstigum, læknar, sjúkrali!ar og náttúruverndarfólk. Allt segir "etta ákve!na sögu 

um áhugamál, menningu, félagslega stö!u bæ!i einstaklinga og "jó!a. $annig gegnir 

myndavélin bæ!i menningarlegu og sögulegu hlutverki. Myndavélin getur samt ekki 
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sagt sögu fyrr en hún er or!in til, rö! a! myndum segja sögu, en hún byrjar ávallt "ar 

sem hún er stödd í nútímanum, ekki frá "ví sem á undan er gengi!.  

 #rír a!rir ,,flokkar” myndatöku eru teknar til me!fer!ar í bók Bourdieu. #ær 

eru hinar svoköllu!u ,,deviant” (afbrig!ilegu) greinar ".e. ljósmyndklúbbar, 

ljósmyndun sem list og atvinnuljósmyndarar. Stundum tengjast "essar greinar 

ljósmyndunar "örfum e!a áhuga "jó!félagsins. #essar "rjár greinar taka sjaldnast 

,,venjulegar ljósmyndir” heldur fylgja "ær settum reglum e!a ákve!inni heg!un, en 

eins og fyrr var geti! setti Litli ljósmyndaklúbburinn sér fyrir sameiginleg 

myndatökuverkefni sem og a! fylgja regluger! sem me!limir klúbbsins sömdu. Út frá 

"essum vann klúbburinn. Bourdieu segir a! venjulega for!ist me!limir 

ljósmyndaklúbba a! láta bendla sig vi! "ann flokk mynda sem Bourdieu kallar 

fjölskyldumyndir (t.d. andlits- e!a tækifærismyndir). #eirra áhugamál eru meira 

tæknilegs e!lis, svo sem a! mynda hi! smáa í tilverunni t.d. blóm, fi!rildi, fugla, 

d$ralíf, rusl á götu e!a hva! anna! sem auga! tekur eftir. #etta er nákvæmlega "a! 

sem Litli ljósmyndaklúbburinn sag!i a! hann ætla a! starfa eftir í upphafi ".e. a! taka 

myndir í tæknilegum tilgangi, svo sem æfingar í myndbyggingu, l$singum, formum 

o.s.frv. en sameiginlegu myndatökuverkefnin sem á!ur voru nefnd voru eins konar 

æfingar í "essum tækniatri!um, áhuginn fyrir listrænni ljósmyndun kom a!eins sí!ar. 

 Boudieu segir a! listama!ur sem fæst vi! ljósmyndun einbeitir sér oft a! 

svipu!um vi!fangsefnum og fyrr var nefnt og eru andlitmyndir oft vi!fangsefni hans 

(manni dettur t.d. í hug myndir Jóns Kaldals). Verk ljósmyndara eru í auknum mæli 

a! fá vi!urkenningu sem list, "ó ekki í slíkum mæli sem verk frægra málara, en list 

eigi a! sí!ur.  Fullkomin ljósmyndavél er talin eiga svo mikinn "átt í ljósmyndinni a! 

ljósmyndarinn fellur í skuggann af möguleikum verkfærisins sem hann notar. En vert 

er a! taka "a! fram a! hver sem er getur hitt á a! taka frábæra ljósmynd á me!an sá 

sami gæti ef til vill aldrei mála! mynd sem myndi fá "ann hei!ur a! vera kalla! 

listaverk.  

Chamboredon, sem fyrr var nefndur, segir a! ljósmyndun sé áhrifamikill 

mi!ill en ljósmyndvélinni eru takmörk sett vegna "ess a! hún sjálf er ófær um a! 

höf!a til kerfisbundinna tákna. Ljósmyndarinn ver!ur sjálfur a! rá!a í merkingu 

"eirra hluta sem hann tekur myndir af. Vélin gerir "a! ekki fyrir hann73. #etta er samt 

ekki a! öllu leyti rétt myndu margir telja og ekki vera sammála "essu. #ó svo a! 
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önnur form listsköpunar geti veri! nákvæmari og meira skapandi, "á er myndavélin 

engan veginn úr leik hva! listsköpun snertir, sumir segja a! hún skapi ekki neitt, bara 

api eftir "ví sem til er, en a!rir segja a! sköpun listamannsins liggi a!alega í hvernig 

hann notar ljós og skugga, stillir upp mismunandi formum og skapar "annig eitthva! 

sem auga! sæi ekki annars sbr. ljósmyndir Óttars í íslenskri náttúru. Í "essu tilfelli er 

hægt a! líta á ljósmyndun sem list eingöngu. En eins og fyrr segir getur ljósmyndun 

líka veri! hrein og klár sagnfræ!i sbr. ljósmyndir sem Óttar tók af byggingu Háskóla 

Íslands á!ur en höggmyndin af Sæmundi á Selnum kom e!a myndin sem hann tók af 

stóra og mikla kolakrananum sem stó! eitt sinn vi! Reykjavíkurhöfn.  

 Ljósmyndavélin tekur alltaf mynd af núinu, hvorki fortí! né framtí!. #annig 

getur rö! ljósmynda sagt mikla sögu, einkum "egar ákve!nar framkvæmdir eru í 

gangi, e!a náttúruhamfarir e!a atbur!arás af hva!a tagi sem er. #$!ing gamalla 

mynda er í "essu tilfelli oft ómetanlegur fjársjó!ur hva! sögulegt gildi var!ar. 
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Lokaor! 

Eftir a! hafa sko!a! og myndgreint "ær 30 ljósmyndir sem Óttar Kjartansson tók á 

árunum 1952-1961 má sjá a! hi! daglega líf og umhverfi er honum hugleiki! 

myndefni. Hann tók myndir af hversdagslegum hlutum s.s. íslensku mannlífi og 

náttúru, hlutum sem vi! "ekkjum öll af eigin raun og getum samsama! okkur vi!.  

Hann mynda!i hlutina eins og "eir komu honum fyrir sjónir. Hann reyndi ekki a! fela 

e!a fegra hlutina heldur s#ndi a!stæ!urnar eins og "ær voru. Veruleikinn er s#ndur 

eins og hann er og gerir "a! ljósmyndir hans persónulegri fyrir áhorfandann. Öll 

höfum vi! sé! báta ni!ur vi! Reykjavíkurhöfn án "ess a! spá í hvernig 

endurspeglunin af "eim lítur út í vatninu.    Óttar var einstaklega næmur fyrir 

"essum litlu hlutum sem er a! finna út um allt í okkar nánasta umhverfi. Hlutum sem 

vi! tökum oft ekkert eftir. $eir eru or!nir "a! hversdagslegir fyrir okkur, a! vi! 

gleymum "eim og sjáum "á ekki. Hann ná!i a! festa "essa hluti á filmu og sína 

fegur!ina í "eim, t.d. spáum vi! oft mun meira í arkitektúr a!albyggingar Háskóla 

Íslands, heldur en a! sko!a einstaka fífil e!a strá á túnblettinum "ar fyrir framan.                                    

 A! auki var Óttar snillingur í a! sína smæ! mannsins í samanbur!i vi! 

undraverk náttúrunnar og tók hann margar fallegar ljósmyndir "ar sem sjá má 

einstaklinginn standa andspænis henni. Hann tók einstaklega vel eftir "eim formum 

og línum sem finna má í umhverfinu og mynda!i "au, t.d. brot úr arkitektúr bygginga 

e!a andstæ!na ljóss og skugga í vatni. Hann tók myndir af "ví sem hann mætti á 

förnum vegi hvort sem "a! voru litlir drengir á leik vi! Melshús á Seltjarnarnesi e!a 

bátar vi! höfnina, hann vir!ist hafa sé! fegur!ina í öllu í kringum sig.  Í s#ningarskrá 

frá s#ningu Litla ljósmyndaklúbbsins í Bogasalnum 1961 má finna or! sem l#sa Óttari 

og sköpun hans einstaklega vel: 

Ljósmyndarinn er frjáls í "essum leik sínum, í leit sinni a! formum og 
samspili ljóss og skugga. Hann beizlar hina tilbrig!aríku hreyfingu og 
uppgötvar í náttúrunni form, sem vir!ast allt a! "ví óhlutlæg74. 

A! öllu samanlög!u vir!ist sem svo a! Óttar hafi liti! á manninn sem 

afsprengi umhverfisins og eru ljósmyndir hans í samræmi vi! "a! sbr. myndirnar sem 

hann tók af íslenskri náttúru.$a! félagslega raunsæi sem sjá má í mörgum verkum 

hans er í nánum tengslum vi! vöxt borgarastéttarinnar, en á "essu tímabili haf!i 
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Reykjavík veri! a! stækka og a! breytast úr bæ í borg og stór og mikil mannvirki 

voru reist (líkt og sjá má á myndum Óttars af byggingum á bor! vi! Háskóla Íslands 

e!a kolakrananum vi! Reykjavíkurhöfn). Greinilegt er a! samú! Óttars var me! 

lágstéttarfólki og ,,líf” einstaklinganna í myndum hans mótast af kjörum "eirra sbr. 

ljósmyndirnar af drengjunum vi! Melshús e!a myndina "ar sem sjá má sjómenn 

vinna. Óttar vildi l#sa a!stæ!um fólks á raunsannan hátt og "au myndefni sem 

tengjast vinnu og erfi!i (sjá kafla um sjómennsku), eru gó! áminning um hvar hjarta 

"jó!arinnar slær.  

 Í raun má segja a! "essar ljósmyndir Óttars séu ó!ur til lífsbaráttunnar og 

"eirrar miklu vinnu og erfi!i sem fólk lag!i á sig til "ess eins a! halda lífi. Líkt og 

kemur fram í fyrrnefndri bók eftir Bourdieu "á er "a! í verkahring ljósmyndarans a! 

rá!a í merkingu "eirra hluta sem hann tekur myndir af, "a! er a!eins hann sem kemur 

skilabo!unum álei!is til áhorfandans. $ó svo a! sé hægt a! leita a! einhverri 

merkingu á bakvi! hverja ljósmynd "á skiptir mestu máli hva! ljósmyndarinn hyggst 

fyrir. $a! er athöfin a! ljósmynda, ("a! sem ljósmyndarinn er a! leita eftir) sem 

skiptir mestu máli a! mati Bourdieu. $a! sem Óttar leitast vi! a! s#na í myndum 

sínum er augljóst og getur "a! #mist veri! upphafi! hversdagsraunsæi (sbr. myndir 24 

og 25), formrænar pælingar (sbr. verkin "egar hann var í Litla ljósmyndaklúbbnum og 

tók myndir í "eim tilgangi a! æfa sig í myndbyggingi o.s.frv.), félagslegt raunsæi e!a 

sígildar kyrralífsljósmyndir af íslenskri náttúru í póstkortastíl. 
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