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Inngangur

Verk Diane Arbus þekkja margir án þess þó að vita hver ljósmyndarinn á bak við myndirnar var. 
Sérkenni Diane sem ljósmyndara var að ljósmynda það sem þótti skrýtið. Hún ljósmyndaði mikið 
fólk sem vann í sirkúsum, einnig var hún heilluð af menningu núdista og fólks sem var utangarðs af 
einhverjum ástæðum. Hún vildi ná myndum sem sýndu hinn innri mann, að fólk sleppti allri tilgerð 
og beraði sálu sína fyrir henni.  Í þessari ritgerð vil ég reyna að kynnast Diane betur, ég vil komast 
að því af hverju hún var svona heilluð að sérvitringum.  Hvað gerði hún til þess að ná þessum 
myndum sem hafa svona djúp áhrif á mig? Að endingu mun ég skoða fjórar myndir eftir hana, segja 
aðeins frá þeim og greina.

Æska

Diane Nemerov fæddist í New York í Bandaríkjunum árið 1923. Foreldrar hennar voru gyðingar, 
afkomendur pólskra og rússneskra innflytjenda. Æska Diane var lituð af ríkidæmi foreldra hennar, 
en móðir Diane var erfingi Russeks verslunarkeðjunnar sem flutti inn og seldi pelsa og margskonar 
aðrar skinnvörur. Diane var annað barn í röðinni af þremur, hún átti eldri bróður, Howard og yngri 
systur, Renée.1 Sem börn ríkra foreldra voru þau að mestu leyti alin upp af barnfóstrum og hafði ein 
af barnfóstrum Diane mikil áhrif á það hvernig hún sá og horfði á fólk.  Diane minntist þessarar 
konu sem harðri, sorgmæddri en afar fallegri. Þær töluðu aldrei mikið saman en henni þótti mjög 
vænt um þessa konu: „  ........hún leit alltaf út eins og hún væri að geyma eitthvað mjög sorglegt 
leyndarmál sem hún gæti aldrei sagt neinum frá"2

Mér finnst eins og seinna meir hafi Diane verið að leita að þessum sama eiginleika hjá fólki sem 
hún myndaði, eða þá að hún leitaði upp fólk sem henni fannst minna sig á þessa barnfóstru, hún 
vildi finna fólk sem bar harm sinn utan á sér. Einnig tel ég að hún hafi líka viljað sýna þetta fólk 
sem venjulegt og oft fæ ég það á tilfinninguna þegar ég skoða myndir eftir hana að hún vilji sýna 
hið venjulega í skrítnu fólki og hið óvenjulega í venjulegu fólki. Gott dæmi um það er að í flestum 
hennar myndum er viðfangsefnið með gott augnsamand við áhorfandan (myndavelina) og er því 
auðvelt að skynja hvað er að brjótast um með viðfangsefninu. Eitt atriði í barnæsku Diane tel ég 
líka vera mjög mikilvægt í sambandi við það hvernig fólk hún sóttist eftir að komast í kynni við 
seinna mér, Diane átti geðveika frænku sem kom oft í Russeks til pabba Diane þegar hann var í 
vinnunni, yfirleytt var þessi frænka með mikil læti og makaði varalit yfir allt andlit sitt. Diane var 
heilluð af þessari konu en var alltaf harðbannað að horfa á hana eða viðurkenna tilvist hennar.3 Þetta 
gerði hana auðvitað forvitnari geri ég ráð fyrir, enda verða börn forvitinn um allt sem má ekki.
Sem barn og unglingur benti allt til þess að Diane myndi verða myndlistakona, hún málaði mikið 
með olíulitum og foreldar hennar hvöttu hana áfram, þau sendu hana á námskeið og keyptu fyrir 
hana  heilu  kassana  af  málningu.  „í  skóla  var  Diane  brunnur  sköpunar  –  þá  sérstaklega  í 
myndmenntar  tímum, þar skissaði hún,  málaði  með olíu,  mynd högg og bjó til  klippimyndir.”4 
Kennari Diane Victor D´Amico sagði: „Diane bjó greinilega yfir vissri gjöf sem lét hana finna fyrir 
því  að hún væri  öðruvísi,  alveg frá  byrjun,  hún hafði  ekki  hugmynd um hæfileika  sína þá,  en 
hæfileikar  hennar  og  hugmyndaflug  neyddu hana  til  að  búa  við  stöðuga  innri  baráttu,  stöðuga 
spennu, sem hlýtur að hafa verið mjög truflandi fyrir hana.”5

1 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.9
2 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.10
3 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls. 87
4 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.32
5 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.32
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Diane naut þess þó ekki að mála og teikna þótt hún væri talin mjög hæfileikarík á því sviði, henni 
fannst það of auðvelt og krafðist ekki nógu mikils af henni, auk þess fannst henni hljóðið sem kom 
þegar hún málaði með pennsli vera mjög pirrandi.6 Því finnst mér líklegast að ástæðan fyrir því að 
hún heillaðist af ljósmyndun seinna í lífinu var sú að henni fannst ljósmyndunin mjög krefjandi. 
Henni fannst óþolandi að fást við hluti sem voru auðveldir og gafst fljótlega upp á þeim.

Allan Arbus og fyrstu kynninn af ljósmyndun.

Diane var 14 ára þegar hún kynntist tilvonandi eiginmanni sínum, Allan Arbus. Urðu þau yfir sig 
ástfanginn í fyrsta skipti sem þau hittust og Diane lísti honum sem fallegasta manni sem hún hefði 
nokkurn tíma séð. Diane og Allan Arbus giftu sig svo vorið 1941 en þá var Diane 18 ára. Tveimur 
árum eftir að þau gengu í hjónaband var Allan sendur á vegum Bandaríska hersins til New Jersey, 
þar sem hann lærði ljósmyndun.  Á kvöldin þegar Allan kom heim úr skólanum kenndi hann Diane 
allt sem hann hafði lært í lítilli myrkrarkompu sem þau höfðu útbúið heim hjá sér. Þetta var þá í  
raunnni í fyrsta skipti sem Diane komst í kynni við ljósmyndaheiminn. Árið 1945 fæddist þeim 
hjónum dóttirinn Doon,7 níu árum seinna eignuðust þau svo aðra dóttir, Amy.8

Sjálfsmynd Diane og Doon 1945, þessa mynd tók Diane þegar Allan var ný farinn að kenna henni 
að taka  og framkalla myndir.

Eftir seinna stríð stofnuðu Diane og Allan lítið ljósmyndastúdíó sem sérhæfði sig í tískuljósmyndun.  
Allan var ljósmyndarinn og Diane sá um að stílfæra föt og fylgjihluti en í sameiningu stilltu þau upp 
fyrirsætunum. Allan tók sjaldan mynd án þess að ráðfæra sig við Diane fyrst.9

Fyrsti viðskiptavinur þeirra hjóna og jafnframt velunnari (hann borgaðu fyrir hluta af tækjum og 
tólum) þegar þau voru að byrja var pabbi Diane, David Nemerov hjá Russeks, en þar áttu þau að 
taka myndir af nýjustu tísku í loðfeldum.10 Með tímanum unnu þau sig svo upp.

6 Vefsíða: http://www.youtube.com/watch?v=lfm304ZGczQ&NR=1. 21.01.10
7 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.34,53,57,58,59 
8 Arbus, Diane, Revelations, Random House , 2003, bls.138
9 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.69
10 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.76
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Þau hjón voru mjög vel liðinn innan tískuheimsins og tóku myndir fyrir tímarit eins Harpers Baazar, 
Vogue og Glamour, en þrátt fyrir velgengni fyrirlitu þau hjón tískuheiminn, fannst hann falskur og 
andstyggilegur,  þó  gátu  þau  ekki  hætt  að  vinna  innann  hans  því  það  var  hann  sem  borgaði 
reikningana.11

Diane hafði verið þunglynd mestan hluta af lífi sínu og fór hún að fá slæm þunglyndisköst ef lítið 
var að gera hjá þeim hjónum, sat hún þá ein inn í íbúð þeirra og starði út í loftið. Allan átti mjög 
erfitt  með þessi  þunglyndisköst  og  fannst  þau  draga  hann mikið niður  og  hafa  neikæð áhrif  á 
sig.12Ef til vill fékk Diane þessi slæmu þunglyndisköst útaf því að hún var í rauninni ekki að skapa 
sjálf, heldur var hún aðstoðarkona mannsins síns, hún var orðin leið á að snattast fyrir aðra og var 
held ég orðin tilbúin að fara gera eitthvað fyrir sjálfa sig. Sem hún svo gerði. Allan var duglegur á 
þessum tíma að hvetja Diane til að fara sjálf að taka myndir, hann sá að hún hafði hæfileika, gott 
auga og vildi að hún myndi reyna að þróa með sér sinn eigin stíl. 

Loks um sumarið 1948 fékk Diane mikinn áhuga á að taka myndir sjálf, (hafði hún farið á námskeið 
árið 1946 í ljósmyndun og gat nýtt sér eitthvað úr því þegar hún var að byrja.) Þau hjón, ásamt 
dóttur þeirra Doon voru stödd í sumarleyfi og var Diane óþreytandi með myndavelina allt sumarið. 
Hún var samt ekki að mynda til að skjalfesta fríið heldur frekar því hún naut þess svo.13 Rúmum 
tuttugu árum seinna var hún spurð í viðtali við tímaritið Newsweek afhverju hún hafi ekki farið að 
mynda sjálf fyrr en hún var orðin 38 ára og þá svaraði hún: „Af því að kona eyðir fyrsta hluta æfi 
sinnar í að leita að eiginmanni og læra að vera eiginkona og móðir, tíminn sem fer í það að læra 
þessi hlutverk er svo mikill að maður hefur ekki tíma fyrir neitt annað”14

                                Samstarfsslit og Ljósmyndanám

Uppúr 1957 slitu þau hjón samstarfi sínu, Diane var kominn með alveg nóg af tískuheiminum og 
vildi vera frjáls til að gera það sem hún vildi, taka myndir af því sem vakti áhuga hennar. Losna úr 
þessum heimi sem hún fyrirleit. Allan ákvað að leyfa henni að hætta þótt peningarnir yrðu vissulega 
minni,  en  hann  hefur  ef  til  vill  talið  sálarlíf  eiginkonunnar  meira  virði,  Í  stuttan  tíma  eftir 
samstarfsslitinn  ráfaði  Diane  ein  um  götur  New  York  borgar  og  reyndi  að  taka  myndir  af 
ókunnugum,  en  hún  var  svo  buguð  af  feimni  að  hún  ákvað  að  fara  á  námskeið  hjá  Alexey 
Brodovitch,  en hann hafði  hjálpað að koma ljósmyndurum eins og Brassai  og Lisette  Model  á 
kortið.15 Diane varð fyrst fyrir vonbrigðum með þennann kennara en eitt sem hann sagði tók hún 
sérstaklega til sín  „ef þú sérð eitthvað sem þú hefur séð áður, ekki taka mynd”.16Ég fæ það að á 
tilfinninguna að þessi setning hafi haft mikil áhrif á Diane því hún labbaði gífurlega mikið um New 
York borg í leit að áhugaverðu myndefni, auk þess tók hún oft myndir af því sem öðrum bauð við, 
t.d Núdistum á Nektarnýlendu í New Jersy. Stuttu seinna fer Diane að læra hjá ljósmyndarunum 
Lisette Model, en það var ljósmyndari sem ég held að Diane hafi borið mikla virðingu fyrir.  Lisette 
Model lýsir sínum fyrstu kynnum af Diane svona :„ Diane var ávallt mjög stressuð þegar hún kom í 
Nýja skólann, svo stressuð að hún fór að gráta. Hún leit hún út eins og smá stelpa í sínum shortwaist 
kjól og balletskóm” 17.
Seinna sagði Diane við Model að hún gæti ekki lengur tekið myndir. Model spurðu hana hvers 
vegna og bað hana um að reyna að finna sitt eigið viðfangsefni til að mynda, næst þegar þær hittust 

11 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.70
12 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.117
13 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.81
14 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.81
15 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.122
16 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.123
17 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.129
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sagði Diane við Model  „Ég vill mynda það sem er illt.” Mörgum árum seinna skrifaði Doon Arbus 
að hún héldi að móðir hennar hefði ekki viljað mynda það sem var illt heldur frekar það sem væri 
bannað.18 Þetta hefur lang líklegast verið rétt hjá Doon, því Diane hafði alltaf viljað rannsaka og 
skoða það sem var skrýtið, alveg frá því að hún var barn og móðir hennar bannaði henni að stara á 
klikkaða ættingjann sem makaði varalit yfir andlitið á sér og var með læti.19 En með Model sem 
bakhjarl byrjaði Diane að mynda staði og fólk sem hún var verulega hrædd við, það æstist eitthvað 
upp innra með henni með að taka myndir af hættulegum hlutum „henni líkaði við að vera hrædd því 
það jók möguleikana á að afraksturinn yrði frábær,“  sagði Doon Arbus.20 En til þess að geta tekið 
myndir af fólki varð Diane að reyna að komast yfir feimina sína, hún átti mjög erfitt að labba upp 
að fólki og biðja um að fá að taka myndir af því, en samt gerði hún það og fólk tók yfirleytt mjög 
vel í það því hún virtist  svo ljúf og góð.21 Diane trúði því að myndatakan væri mjög mikilvæg 
reynsla, því hún innifelur hættuna á því að sjá okkur sjálf eins og aðrir sjá okkur22. „ Ferlið sem fólk 
fer í gegnum þegar það situr fyrir neyðir fólk til að stíga út úr sjálfu sér eins og að það sé dauður 
hlutur”. Tók hún líka eftir því að fólk virtist gefa henni athygli ef hún var með myndavélina á sér, 
sýndi henni virðingu og hélt sig í vissri fjarlægð frá henni, uppfrá því að hún tók eftir þessu ákvað 
hún að vera alltaf með myndavelina á sér því að vissu leyti fylltist hún öryggi ef hún gat falið sig 
bak við myndavelina.

Árið 1960 ákáðu þau Diane og Allan að fara í sitthvora áttina. Diane flutti með dætur þeirra í 
eina íbúð meðan Allan fór einn í aðra íbúð. Þrátt fyrir að þau hafi verið að skilja á þessum tíma 
sögðu þau fólki ekki frá því að þau væru endanlega skilinn fyrr en nokkru síðar.23 

Diane hafði ávallt verið mjög háð Allan, bæði  peningalega og vináttulega, en þau voru alla 
tíð góðir vinir og sem dæmi um gott samband þar á milli er að þegar Allan eignaðist nýja konu, 
Mariclaire Costello þá einsetti Diane sér það að verða vinkona þessarar konu, og það tókst, þær 
urðu miklar vinkonur.24

Eftir  skilnaðinn  sökkti  Diane  sér  niður  í  ljósmyndun  sem  aldrei  fyrr,  hún  fór  út  snemma  á 
morgnanna og kom heim seint á kvöldin umvafin þungum myndavélum. Ef að hún var spurð af 
hverju hún þurfti alltaf að þvælast með allar þessar myndavélar með sér þá svaraði hún því : „að 
taka mynd á ekki að vera auðvelt“.25 Hún trúði því að því meira sem þurfti að leggja á sig til að ná 
myndinni, því betri yrði myndinn. Til dæmis má nefna eitt dæmi sem mér finnst frekar lýsandi fyrir 
Diane er það að þegar hún vildi fá að koma taka myndir af núdistum í áðurnefndri nektarnýlendu í 
New Jersy þá mátti hún gera það undir einu skilyrði, að hún yrði nakinn líka, og það gerði hún, 
spilaði meira að segja blak nakinn með núdistunum.26 Mér finnst stundum eins og að til þess að 
flýja frá sjálfri sér hafi hún þurft að ýta sjálfri sér eins langt og hún gat, hún var eins og lítið barn á 
mótþróa  skeiði  að  mörgu  leyti,  hún  reyndi  við  öll  þolmörk,  bæði  hjá  sjálfri  sér  og  hjá 
viðfangsefnum sinum. Germaine Greer upplifði það þegar Diane var að taka myndir af henni vegna 
bók Greer, The female eunich, Diane mætti til Greer á hótelherbergi hennar og talaði við hana um 
hluti sem hún hélt að Greer myndi finnst óþægilegir, þegar það gekk ekki þá lagðist hún á hana þar 
sem hún lá í rúminu og ögraði henni þangað til að hún taldi sig vera komna með myndina sem hún 
vildi.27 Diane lagði sig fram að kynnast fólki sem gæti kynnt hana fyrir þeim sem hún vildi helst 
komast í kynni við og hver menningarkimi sem hún komst í kynni við í gegnum þessi sambönd 
kynnti hana fyrir enn öðrum mennigarkimum og oft komst hún að því að að innann þessara hópa 

18 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.130
19 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls. 87
20 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.131
21 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.131
22 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.131
23 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.157-159
24 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.281
25 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.241
26 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.195
27 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984, bls.314-315
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voru leyndir hópar fólks sem henni hefði aldrei dottið í hug að eltast við.  Hún gekk meira að segja 
svo langt í þessari leit sinni að hinni fullkomnu mynd að ef til vill svaf hún hjá viðfangsefnum 
sínum, en henni fannst eins og fólkið sem sat fyrir hjá sér hefði gefið svo mikið af sér að hún yrði, 
bara yrði að gefa jafnmikið til baka.28

                                Síðustu tíu árinn
Í byrjun árs 1961 fékk Diane það verkefni hjá tímaritinu Esquire að taka myndir af sérvitringum. 
Hún kallaði verkið The Eccentrics og vann að því mestan hluta fyrri hluta ársins 1961. Eyddi hún 
mestum tíma í það að finna fólk sem henni fannst passa. Einnig vann hún allan texta í grein sem átti  
að birtist með.29 Greinin og myndirnar voru aldrei birtar, ég giska á að fólkið á myndunum hafi þótt 
og gróft og skrítið, millistéttar Bandaríkjamenn voru ekki tilbúnir að sjá svona. Harpers Baazar tók 
þó áhættu og var tilbúið að birta myndir og grein eftir hana sem hét „The full circle“ en þar má sjá 
myndir af t.d Jack Dracula sem var kallaður „the marked man“, enda með húðflúr á meiri hluta 
líkamans.30 Diane hélt áfram að taka myndir fyrir tímarit alveg til æfiloka en að mínu mati notaði  
hún reynslu sína úr tískuheiminum aðeins fyrir þau tvö skipti sem hún var fengin til að taka myndir 
af barnatísku fyrir tímaritið New York Times, að öðru leyti vann hún þannig að hún vildi helst taka 
myndir af fólki með svokölluðum „snapshot“ stíl, sem sagt alls ekki upp stillt. Og eins og ég var 
búin að minnast á áður þá horfði viðfangsefnið oft angistarfullum augum á myndavelina sem  ég tel 
að hafi ekki  verið algengt á þessum tíma. Diane átti eftir að vinna svona greinar fyrir hin ýmsu blöð 
alveg til æfiloka en hún fyrirfór sér í júlí 1971.31

Þó Diane hafi verið orðin nokkuð þekkt innann listaheimsins þá gerðist það sama fyrir hana og 
hafði gerst tíu árum fyrr fyrir Sylviu Plath, hálfgerð sprenging varð,32 að því leyti að skyndilega var 
hún á allra vörum og þá sérstaklega eftir að sett var upp sýning með stórum hluta verkum hennar í 
New york 1972.33 Stuttu eftir að Diane fyrirfór sér var tekið sjónvarpsviðtal við góðan vin hennar 
Marvin Israel, en hann var bestu vinur hennar og elskhugi síðustu árin sem hún lifði. Í þessu viðtali 
talaði Marvin um að hann teldi að ljósmyndin sjálf hefði alls ekki verið það mikilvægasta hjá Diane 
heldur var það gjörningurinn eða atburðurinn sem þurfti til að ná myndinni, myndin var eins og 
minjagripur sem hún fékk í verðlaun.34 Árið 1977 kom út bókin On Photography eftir rithöfundinn 
Susan Sontag en í þeirri bók gagnrýndi hún Diane mikið fyrir að níðast á viðfangsefnum sínum, 
Sontag fannst eins og hún stillti þeim upp eins og einhverju ógeðislegu til að horfa á, einnig fannst 
henni að Diane nýtti sér  fólkið sem hún tók myndir af, það þótti ógeðislegt og aumkunarvert en 
Sontag fannst eins og Diane setti sig uppá stall.35 Þar verð ég að vera Sontag hjartanlega ósamála, 
mér finnst einmitt merkilegt hvernig Diane tekst að taka myndir af allskonar karakterum og ná því 
mannlega og viðkvæma. Sérstaklega þykir mér merkilegt að hún mætti ekki bara á staðinn og tók 
myndir  af  fólki  sem henni fannst  áhugavert  heldur settist  hún niður með því og kynntist  þeim, 
hlustaði á sögurnar þeirra og að því leyti finnst mér eins og Diane hafi verið svo miklu meira en 
bara ljósmyndari, hún var líka frábær sögumaður. Þunglyndi Diane hafði held ég gífurleg áhrif á 
verk hennar ekki síður en verkin á hana og oft velti hún fyrir sér ekki hvort myndin væri nógu góð 
heldur hvort hún væri nógu sönn.36 26. Júlí 1971 fyrirfór Diane sér, eftir að hafa tekið handfylli af 
róandi töflum lagðist hún alklædd í baðkar og skar sig á púls.Tveim dögum seinna fann Marvin 
Israel vinur hennar hana látna.37

28Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984 bls.193
29 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984 bls.181-182
30 Arbus, Diane, Southall,Thomas. Magazine work.Aperture,2005.Bls.14
31 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984 bls.320
32 Sylvía Plath var Bandariskt ljóðskáld og rithöfundur sem batt enda á líf sitt og varð mjög fræg eftir andlát sitt.
33 Vefsíða: http://www.nytimes.com/2003/09/14/magazine/arbus-reconsidered.html. 21.01.10
34 Vefsíða:http://www.nytimes.com/2003/09/14/magazine/arbus-reconsidered.html?pagewanted=3. 21.01.10
35 Vefsíða:http://www.nytimes.com/2003/09/14/magazine/arbus-reconsidered.html?pagewanted=1. 21.01.10
36 Vefsíða:http://www.nytimes.com/2003/09/14/magazine/arbus-reconsidered.html?pagewanted=9. 21.01.10

37 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984 bls.320
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Mynd af Diane sem nemandi hennar Eva Rubenstein tók af henni árið 1971, árið sem hún dó. Diane 
hafði sett nemendum sínum fyrir það verkefni að taka mynd af einhverju eða einhverjum sem þau 
hefðu aldrei tekið mynd af áður eða að taka mynd af einhverju eða einhverjum sem þau voru hrædd 
við..38

38 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984 bls.275
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          Diane Arbus, A young Brooklyn Family going for a Sunday outing, N.Y.C. 1966 Mynd 1

Richard og Marylin Dauria standa hér að ofan með börnin sín tvö, eldri drengurinn þeirra er nokkuð 
augljóslega þroskaheftur og virðist vera nokkuð ómeðvitaður um að það sé verið að taka mynd af honum. 
Áhugavert þykir mér að sjá að móðirinn, Marylin er óhugnalega lík Elisabeth Taylor, en hún tekur fram í 
blaðagrein sem þessi mynd var tekinn fyrir að hún liti hár sitt svart en þá aðeins til að líta út fyrir að vera Írsk 
en ekki til að líta út eins og Elisabeth Taylor.39 Pabbinn er með hálfgerðan flóttasvip, eins og hann vilji vera 
allstaðar annarsstaðar en ákkurat þarna að láta taka mynd af sér og fjölskyldu sinni. Eina manneskjan sem 
brosir á myndinni er litli þroskahefti drengurinn sem gerir sér líklegast ekki grein fyrir því hvað er að gerast 
og stillir sér því ekki upp að neinu leyti, hann veit örugglega ekki af eriðleikunum sem virðast steðja að 
fjölskyldunni. Ég held fyrir mína parta að þessi mynd væri ekki eins merkileg og hún er ef það væri ekki 
fyrir litla fatlaða drenginn og sorglegu móðurinna. Mér finnst móðirinn ýkja ömurleika aðstæðna þeirra með 

39 Arbus, Diane. Two American families, Sunday Times Magazine, 1968



glæsilegu útliti sínu, hún verður aldrei kvikmyndastjarna heldur verður hún ávallt njörvuð niður í sínu 
hlutverki sem móðir og eiginkona í millistéttar Ameríku.

                                                                    8



      A Jewish giant at home with his parents in the Bronx, N.Y.1970  Mynd 2

Mynd tvö sýnir risann Eddie Carmel sem var búsettur í New York með foreldrum sínum. Talið er að 



Eddie hafi verið 2.68 cm hár þó er talið að það sé ýkt seinni tíma séð.40 Diane hitti risann Eddie í 
fyrsta skipti tæpum áratug áður en hún tók af honum þessa mynd og kom reglulega í heimsókn til 
hans og foreldra hans til að taka af honum myndir en tók svo þessa mynd af þeim árið 1970.41

Það sem er strax áberandi á myndinni er hvað Eddie er stór og hvað foreldrar hans virðast litlir, ég 
fæ það næstum á tilfinninguna að Eddie sé í réttri stærð en foreldrar hans séu allt of litlir, eins og 
þau séu manneskjur í smækkaðri mynd. En svo þegar ég fer að skoða umhverfið betur þá sé ég að 
allt umhverfið í kring er í of lítilli stærð miðað við risan. Stóllinn og sófasettið eru eins og 
barnaleikföng og þá sérstaklega lampinn sem er lengst til hægri á myndinni, en lampinn er ekki 
mikið lægri í loftinu en foreldrarnir. Það hvernig Diane tekur myndina , líklegast með frekar víðri  
linsu ýkir stærð risans, sérstaklega af því að loftið í herberginu spilar svo stórann hluta í myndinni 
en það lítur út fyrir að risinn nái alveg uppí loft, þó hann hafi að öllum líkindum ekki gert það. 
Foreldar risans horfa á hann ekki með þeim ástaraugum sem foreldrar líta venjulega á börn sín 
heldur horfa þau á hann eins og þau myndu horfa á hann ef þau myndu sjá hann í Sirkús, eins og 
„freak”.
Það er eitthvað svo rangt við þessa mynd, eitthvað sem ég eða aðrir sem eru ekki í sömu stöðu og 
eddie geta skilið.
           

Mynd þrjú er eflaust frægasta mynd Diane Arbus en hún sýnir eineggja tvíbura systur, Cathleen og 
Colleen Wade standa hlið við hlið í eins flauels kjólum og hvítum sokkabuxum. Önnur brosir örlítið 
meðan hin ygglir sig. Í bók Patriciu Bosworth, Diane Arbus a biography segjir hún meðal annars 
um þessa mynd  „Hún var mjög upptekinn af spurningunni um samsvörun, Hver er ég og hver ert 
þú? Myndin af tvíburunum lætur í ljós aðalatriði þeirrar sýnar: Það venjulega í því óvenjulega og 
það óvenjulega í því venjulega."42 
Þegar ég horfi á þessa mynd finnst mér eins og Arbus sé að sýna mér að innann í hverri manneskju 
séu fleiri en einn persónuleiki, að innra með okkur séu tvö sjálf, það sem við sýnum umheiminum 
og það sem við höldum fyrir okkur sjálf. Það er alltaf viss togstreita í fólki, maður veit aldrei alveg 
hvernig maður á það vera því samfélagið gefur manni þau skilaboð að allir eigi að vera eins, eða 
þannig skynja ég það allavega. Tvíburarnir eru næstum nákvæmlega eins í útliti , með eins borða í 
hárinu, eins kjólum og eins sokkabuxum, þetta er allt gert til að undirstrika hversu líkar þær eru, en 
svipbrigði stúlknanna eru svo ólík að maður getur ekki hætt að horfa á myndina og leita að atriðum 
í útliti þeirra sem gerir þær ólíkar þrátt fyrir að vera alveg eins. Það er eins og tvíburinn til hægri sé 
að bjóða okkur velkominn inní þeirra heim með stríðnislegu brosi sínu og opnu augnarráði meða 
tvíburinn til vinstri er lokaðri, augun sýna efa og vantraust eða skilningsleysi á aðstæðum og einnig 
setur hún í brýnnar sem virðist vera til að verjast ljósmyndaranum, skilja hann eftir fyrir utan heim 
þeirra. Ég held að ástæðam fyrir því þessi mynd sé svona þekkt er að fólk sér örugglega sjálft sig í 
henni, sér þessa togstreitu a milli þess sem við erum og því hvernig samfélagið vill að við séum. 
Einnig vill ég geta þess að þessi mynd er ein sú dýrasta í heiminum í dag en hún seldist fyrir 
$478,400 árið 2004 og er því í tíunda sæti yfir dýrustu ljósmyndir sem seldar voru það ár.43 Einnig 
er talið að myndin hafi verið innblástur fyrir leikstjóran Stanley Kubric þegar hann gerði myndina 
The Shining.44

40 http://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Carmel   . 21.01.10
41 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984 bls.193
42 Bosworth, Patricia, Diane Arbus A biography, W.W. Norton&Company, inc. 1984 bls.248
43 http://www.artnet.com/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=19B393212FA39CDE5092B5A6A7A6094E   og 

http://en.wikipedia.org/wiki/Identical_Twins,_Roselle,_New_Jersey,_1967. 21.01.10
44 Vefsíða:http://www.highbeam.com/doc/1G1-112358042.html. 21.01.10
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  Identical Twins, Roselle, New Jersey, 1967   Mynd 3
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        Child with Toy Hand Grenade in Central Park, New York,1962  mynd 4

Af þessum fjórum myndum sem ég tala um þá verð ég að segja að mynd 4 sé mín uppáhalds. 
Myndin sýnir ungann dreng klæddan í stuttbuxur og skyrtu haldandi á leikfanga handsprengju í 
annarri hendi. Hendur drengsins eru krepptar og andlit hans grett. Arbus náði þessu augnabliki eftir 
að hafa tekið nokkurn fjölda mynda  af drengnum og var drengurinn orðin ansi óþolinmóður og 
sagði við hana „ertu ekki að verða búin?”45 Þegar skoðaðar eru hinar myndirnar á filmunni má sjá 
að Diane virðist dansa í kringum drenginn til að ná einu réttu myndinni og eru hinar myndirnar 
ekkert merkilegar en þarna finnst mér ég sjá svo vel hvernig hún vann, hún talaði við viðfangsefni 
sín og réðst inná þeirra svæði með myndavelinni og tók stanslaust af þeim myndir alveg þangað til 
að viðfangsefnið var orðið þreytt og pirrað og þá náði hún þessu einu sanna augnabliki þar sem sést 
í hið rétta eðli manneskjunnar sem situr fyrir. Þessi mynd væri ef til vill ekkert merkileg ef 
drengurinn hefði bara staðið þarna með handsprengjuna sína og brosað til hennar, en af því að hann 
sýnir svo mikla angist haldandi á þessu stríðsvopni þá verður þessi mynd svo sérstök. Eins er þessi 
mynd tekinn þegar Vietnam stríðið er búið að vera í um 3 ár og því er þessi mynd  mjög lýsandi 

45 http://en.wikipedia.org/wiki/Child_with_Toy_Hand_Grenade_in_Central_Park  . 21.01.10
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fyrir angistina sem fjölskyldur hermanna og hermenn sjálfir hafa eflaust fundið fyrir. Ég man þegar 
ég sá þessa mynd í fyrsta skipti fór um mig hálfgerður hrollur, svipurinn og krepptu hnefarnir 
minntu mig á hvað það var stundum erfitt að vera barn og einnig að sem barn leið mér mjög illa 
undir álagi og gretti mig ósjálfrátt mikið, einskonar kækur. Það er að öllum líkindum ástæðan sem 
þessi mynd nær svona til mín.
Að lokum vil ég sýna yfirlitsblaðið úr myndatökunni en þar sést hvernig Arbus vann að því að ná 
þessari mynd.
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                               Lokaorð

Það sem mér þykir merkilegast við Diane Arbus eftir að hafa rannsakað líf hennar og starf er 
þrautseigja hennar að ná þeirri mynd sem hún vildi fá, hún sveifst einskis til þess. Merkilegt þykir 
mér líka að það var yfirleytt ekki ljósmyndin sjálf sem skipti hana mestu máli heldur var það 
reynslan sem hún þurfti að ganga í gegn um og fólkið sem hún komst í kynni við sem skipti mestu. 
Ljósmyndin sem hún náði af þeim var hennar verðlauna gripur, hennar gull bikar. Rithöfundurinn 
Norman Mailer sagði um Diane „ að láta Diane Arbus fá myndavel er eins og láta barn fá 
handsprengju sem búið er að taka pinnann úr “46 Þetta þykir mér mjög góð lýsing á henni, því með 
myndavelinni komst hún í gegnum sínar eigin hömlur, hún varð frjáls frá allri feimni og notaði 
myndavélinna sem eins konar vopn. Hún varði sig gagnvart heiminum með því að mynda hann og 
sýna öðrum hann eins og hún sá hann.
 Það sem ég tel mig hafa lært af Diane Arbus er að gefast ekki upp á draumum sínum, aldrei láta 
aðra segja þér hvað sé best þegar þú veist betur sjálfur. Diane held ég lifði sínu lífi nákvæmlega eins 
og hún kaus sjálf að gera og dó á sama hátt. Mikilvægasti lærdómurinn frá henni er sá að taka mynd 
á ekki að vera auðvelt, ef ég vil ná góðri mynd af manneskju þá verð ég að gefa mér tíma með 
viðfangsefninu , gefa eitthvað af mér til þess að ég geti ætlast til að viðfangsefnið gefi mér eitthvað 
til að vinna með. Diane virðist aldrei hafa litið á fyrirsæturnar sínar sem eingöngu það, fyrirsætur 
heldur voru þetta einstaklingar sem höfðu sögu að segja. Ástæðan fyrir því að Diane tók ekki mikið 
af myndum af frægu fólki tel ég vera þá að hún vissi ef til vill sögu þeirra fyrirfram, það held ég að 
henni hafi ekki þótt áhugavert. Að heyra sögu fólks var að ég held það sem dreif hana áfram í að 
taka myndir. 

Ef til vill var Diane Arbus að safna sálum fólks.  Indjánar Ameríku og Frumbyggjar Ástralíu trúa 
enn þann dag í dag að hluti af sál þeirra hverfi við það að tekinn er af þeim mynd. 
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