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Inngangur 
 

Samhengisleysið eltir mig og étur upp þrá mína til að gera það sem ég kom hingað til að 

gera. Ég reyni og reyni að púsla samhenginu saman. Klessi merkingu hér og þar og raða 

táknum í raðir svo að kannski myndist einhvers staðar samhengi. Ég þarf að koma að 

ákveðnum hlutum en ég veit ekki af hverju. Mig bara langar það. Ég ætla að segja þér svo 

margt en þú heyrir ekki. Þegar ég tala við þig segi ég þér svo ótalmargt án þess að segja 

þér það. Þegar ég sýni þér eitthvað sérðu hluti sem ég sé ekki. Þegar ég hugsa eitthvað 

ber ég það ekki utan á mér. Það býr í rýminu sem engin orð ná yfir og er okkar eigið. Ég 

býð þér í ferðalag um minn veruleika en þú gerir hann samt að þínum. Hann er sá eini 

sem þú þekkir. Í þessum hliðarveruleika búa draumarnir og tilfinningarnar. Í þann 

veruleika vil ég flýja. Ég svíf dansandi á braut í huganum og hlutirnir í kringum mig lifna 

við og taka á sig nýja mynd og nýtt hlutverk. Allt er mögulegt og allt er lifandi, líkt og 

mót tilfinninganna sem þar búa. Hlutirnir falla í samhengi án útskýringa og áhyggjur í 

amstri dagsins svífa á braut. Hér ríkir friður. 

Mig langar til að gera tilraun til að skoða betur þetta rými sem enginn skilur til fulls. Nóg 

er af kenningum um sköpunarkraftinn og innblásturinn og hyggst ég reyna að skrapa 

yfirborð þeirra nægilega og þar með freista þess að skilja aðeins betur hvað það er sem ég 

sem listamaður vil koma til skila og hvernig ég gæti hugsanlega viljað gera það. 

Ljósmyndin er mér mjög hugleikin og því langar mig til að reyna að svara ákveðnum 

spurningum um miðilinn í samhengi við sköpunarferlið. Takmarkið er að reyna að 

komast að því hvernig vinnuferli hentar mér og minni sýn og hvernig þekking og hið 

óræðna helst í hendur.  

Þar sem ljósmyndin er daglegur partur af lífi okkar allra, kallaði þessi rannsókn mín á 

nokkuð víðtæka úttekt. Ég geri í þessari ritgerð heiðarlega tilraun til að átta mig á 

mismundi gildi ljósmynda og hvernig þær hafa mismunandi áhrif á okkur. 
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  Upphafið 
 

Áður en ég kom í Listaháskólann (LHÍ) lærði ég ljósmyndun í Iðnskólanum í Reykjavík. 

Námið þar snerist að lang mestu leyti um tæknilega hlið ljósmyndunar en skapandi hlið 

hennar látin að mestu liggja milli hluta. Það leiddi til þess að þegar ég byrjaði í LHÍ var 

ég nokkurn veginn þenkjandi eins og iðnaðarmaður. Það er einkar góður grunnur en það 

reyndist mér þrautinni þyngri að vera ekki reyndari í því sem ég vildi setja inn í ramman 

fremur en hvernig ég gerði það. Þegar allt kemur til alls er það að sjálfsögðu myndefnið 

og framsetning þess sem talar.  

Ég hafði lært ljósmyndasöguna vel og vandlega en það verður að viðurkennast að ég var 

einkar reynslulítil er myndlist varðar. Það reyndist mér því einhverra hluta vegna 

ógurlega erfitt að kalla ljósmyndirnar mínar myndlist og réttlæta þær sem slíkar fyrir 

sjálfri mér og öðrum. Það má segja að þarna liggi upphaf mikils ruglings og óöryggis í 

miðlinum sem ég þekkti hvað best. Það var þetta sköpunarferli innan hans sem ég 

einfaldlega þekkti ekki. Kannski var það minn eiginn metnaður og stórhugur sem leyfði 

mér ekki að kynna ,,bara ljósmynd” í yfirferð en alla vega myndaðist einhvers konar 

meinloka fyrir miðlinum sem var mér kærastur. Ég varð einhvern veginn að koma 

einhverju stærra samhengi til skila en mér fannst á þeim tíma að ljósmyndin leyfði. 

Strax í upphafi fór ég að reyna að koma ljósmynd í einhvers konar felubúning með því að 

gera stóra veggmynd með lítilli ljósmynd. Þar tókst mér að setja ljósmynd í einhvers 

konar risasamhengi þar sem ljósmyndin ein og sér hefði líklega staðið mun sterkari (sjá 

viðauka, mynd nr. 1 og nr. 2). Þetta verk kallaði ég ,,Sjórnleysi húsfrúarinnar” og var 

þetta að öllum líkindum eitt lærdómsríkasta verk sem ég gerði á skólagöngu minni til 

þessa. Þarna fór ég ótrúlega langa og flókna leið að einföldum hlut en það er ekki fyrr en 

nú þegar ég fer yfir liðin ár að ég sé hvað ég var raunverulega að reyna að gera. Þetta 

verk kveikti svo ótal margar spurningar í huga mér sem ég á raunar enn þá eftir að svara 

að fullu. Ég fór að velta fyrir mér gildi ljósmyndarinnar. Af hverju ég tek ljósmyndir og 

hvernig get ég staðsett þær inn í myndlistarheiminn. Hvenær verður ljósmynd myndlist 

og hvenær er hún “bara ljósmynd”. Verkið var einnig gríðarlega persónulegs eðlis og mér 

fannst ég svo gott sem afhjúpa alla mína vankanta með einu verki. Að mörgu leyti er það 

allt gott og blessað en ég fór að velta fyrir mér hver mín rödd væri. Hversu mikið ég vildi 
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gefa af mér og hversu beint eða óbeint ég gerði það. Það er hárfínt jafnvægi sem hefur 

tekið langan tíma að fínpússa en ég held að það muni alltaf fara eftir tímabilum hversu 

mikið maður vill vera í verkum sínum. Með því að rifja upp einhverja tilfinningu eða 

ástand sem ég þekki, reyni ég að kveikja minningu hjá áhorfandanum því hann mun alltaf 

koma til með að setja verkið í samhengi við sinn eigin raunveruleika. Það getur hins 

vegar reynst nokkuð erfitt að læra að treysta því að það ferli eigi sér stað. Það veltur allt á 

því að mynda sín mörk og þekkja hvað það er sem maður leitast við að koma til skila. 

Agnes Martin srifaði um leit listamannsins að eigin sýn: 

Þekkið eigin viðbrögð við eigin verkum en ekki verkum annarra. Að 

kalla fram í eigin huga ákveðna reynslu úr fortíðinni er ekki að fara í 

hringi. Það er svo miklu auðveldara að bregðast við af nákvæmni 

einsamall. Reynsla sem er kölluð fram er yfirleitt ánægjulegri og meira 

upplýsandi en upprunalega reynslan. Það er í raun eina leiðin til að 

komast að eigin viðbrögðum í heild sinni.1 

Það að þekkja sína sýn er eitthvað sem getur tekið áratugi að fullkomna. Vera mín hér í 

skólanum hefur vissulega gefið mér grófa hugmynd um hvað ég er að reyna að gera og 

hvað það er sem ég vil reyna að koma að. Eftir ofangreint verk varð ég hins vegar stöðugt 

ringlaðri og ringlaðri.  

Með mótþróa á háu stigi fór ég í ljósmyndakúrs á vorönn fyrsta árs. Það reyndist mér 

mikil ögrun þar sem ég var staðráðin í því að ná einhvern veginn lengra. Ég fór að skoða 

hug minn um hvað það var sem heillaði mig. Ég skoðaði af hverju ég fór að taka 

ljósmyndir til að byrja með og hvernig sú sýn hafði mögulega breyst. Í upphafi heillaðist 

ég að ljósmyndinni því hún sýndi mér það sem aðrir sjá. Eins og einhvers konar innsýn 

inn í raunveruleika viðkomandi. Ég fór síðan að taka myndir af því sem ég sá og því sem 

heillaði mig. Eftir ljósmyndanámið var þessi sýn algjörlega breytt. Þetta raunveruleika 

portrett mitt einfaldlega dugði ekki. Myndatökurnar fóru að hafa einhvern tilgang og 

einhverja meiningu sem lagt var upp með, fremur en að hún kæmi að sjálfu sér. 

                                                
1 Agnes Martin “What is real?” Gunnar J. Árnason (Þýddi lauslega) Voicing today’s 
visions: Writings by contemporary women artists. Witzling, Mara R. (Ritstjóri)   
Universe: St. Martin Press. 1994. Bls. 58 
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Vinnubrögðin fóru að vera fullkomlega meðvituð og tilviljanir heyrðu að mestu sögunni 

til. Viðfangsefnið varð upphafspunkturinn. 

Lokaniðurstaða áfangans varð sú að ég náði að endurgera hughrif sem ég varð fyrir 

þannig að einhverju leyti náði ég meðvitað að mynda það sem heillar, líkt og eldri 

aðferðin. Ég sá einn daginn æfingu hjá Landhelgisgæslunni úti á flóa, þar sem þeir höfðu 

sprengt appelsínugular reyksprengjur úti á hafi. Ég heillaðist strax að þessum 

appelsínugula lit í bláu hafinu. Ég leitaði því þar til ég fann þessar sprengjur og náði að 

endurgera þessa minningu að einhverju leyti. Ljósmyndin algjörlega sviðsett og unnin 

meðvitað en sprottin af allt öðru (sjá viðauka mynd nr. 3).  
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Hið meðvitaða, hið ómeðvitaða og óttinn við hið falska 
 

Mér finnst gott að hugsa til þess að hugmyndirnar renni fram úr einhverjum stað í 

undirmeðvitundinni. Þaðan fari þeir í vinnslu í vinstra heilahvelið þar sem við reynum að 

greina ástæður og tilgang þessa innblásturs eða jafnvel tilgangsleysi. Það flækir samt 

málin þegar maður sest niður til að vinna. Hvaðan kemur innblásturinn, hvaðan koma 

hugmyndirnar? Þarf ég að bíða eftir þeim? Koma þær sjálfkrafa eða get ég einhvern 

veginn náð í þær? Get ég unnið meðvitað eða ómeðvitað eða er það blanda af hvoru 

tveggja sem er hinn gullni meðalvegur? Hvaða rými er það innra með okkur sem þarfnast 

ventils? 

Innblástur hefur verið fólki hugleikinn frá örófi alda. Ótal margar misjafnar kenningar eru 

til um upphafspunkt hans. Orðið innblástur felur í sér hugljómun og andagift og vísar það 

til aldagamalla hugmynda um óútskírð áhrif æðri anda sem veita listamanninum nýja sýn 

eða aukinn sköpunarkraft. 2 

Uppruni þessarar merkingar orðsins á sér rætur í grískri, rómverskri og norænni 

goðafræði. Plató sá innblástur sem hreina uppsprettu hins guðlega yfir í hið raunverulega. 

Hann áleit innblástur vera guðlega geðveiki þar sem listamaðurinn hafði til að bera 

guðlega eða djöfullega eind í eðli sínu. Sókrates talaði um þessa guðlegu eind sem sinn 

“genius” sem talaði til hans visku. Að hafa snilld og vera snillingur var alls ekki það 

sama. Þinn andi kom til þín og rann í gegnum þig í ákveðinn tíma og svo var hann farinn 

aftur. 3 

Hellakenning Plató felur í sér að skynjun okkar á hlut er einungis skugginn af 

raunverulegri mynd hans. Hann er í raun ekki eins og við sjáum hann heldur hefur hann 

annan sannan raunveruleika. Sá raunveruleiki fer þannig framúr þeim hugmyndum sem 

við áður höfðum um hlutinn. Til að geta séð þennan raunveruleika verðum við að vera 

innblásin af gyðjum andaheimsins og taka þeim sem sönnum.4 Til að list geti talist sönn 

                                                
2 Mörður Árnason. Íslensk orðabók. Edda. 2002. 
3 Fyrirlestravefurinn ted.com. “Amy Tan On Creativity” sótt á vef þann 3. jan. 2010 
http://www.ted.com/talks/amy_tan_on_creativity.html 
4 Greinasafnið FindArticles.com. Ignacio Gotz "On inspiration". Cross Currents. sótt á 
vef þann 3. jan. 2010.  
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2096/is_4_48/ai_54064299/ 
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þarf hún þannig að fara út fyrir gefnar hugmyndir hlutanna og út fyrir snertanlegan 

raunveruleika. 

Plató telur innblástur vera nauðsynlegan hluta af sannri list en einn og sér nægir hann 

ekki. Hann segir það vera vegna þess að innblásturinn eigi sér of djúpar rætur í 

manneskjunni sjálfri og einn og sér getur hann ekki komið því til skila sem listamaðurinn 

er raunverulega að leita svara við, heldur skrapar aðeins yfirborðið og eftir stendur 

loftkennd fagurfræðin og tilfinningin að öllu ótútskýrð. Kant sagði í riti sínu Gangrýni 

hreinnar skynsemi: „Hugsun án innsæis er blind og innsæi án hugsunar er 

innihaldslaust.“ 5 Aðeins þekkingin getur komið til móts við hina guðlegu geðveiki 

innblástursins og þannig fengið svör við hinu heildstæða í stað þess að festast í hinu 

sértæka. Hin raunverulega list leitast þannig við að sýna heildina. 6 

Í bók sinni Um listþörfina talar Ernst Fischer um að hlutverk listarinnar sé að skilja 

manninn í heild. Hann talar um listina sem galdur, einhvers konar töfraáhald sem hjálpar 

okkur að ná valdi á hinum óþekkta hluta veruleikans. Hún á að upplýsa áhorfandann um 

félagslegt samhengi og félagslegan veruleika og gera hann að þátttakanda í tilveru 

annarra. 7 Sú hugmynd er nokkuð einskorðuð við manninn en ætli listin snúist ekki 

einmitt um upplifanir hans og sýn hans á heiminn. Ef það er hlutverk listamannsins að 

sýna áhorfandanum heiminn í nýju ljósi eða í heild er það að mörgu leyti nauðsynlegt 

fyrir listamanninn að þekkja sjálfan sig í eins mikilli heild og hann getur. Listamaðurinn 

getur aðeins sýnt sinn eiginn sannleika ella eiga það á hættu að vera falskur. En þar 

komum við aftur inn á þekkinguna sem Plató talaði um sem nauðsyn til að ná að vinna úr 

innblæstrinum. Gegnum aldirnar hafa listamenn verið þekktir fyrir það að vera þjáðir og 

þjakaðir af sjálfsefasemdum og ótta við álit áhorfandans. Óttinn er eitt mest hamlandi afl 

sem hrjáð getur listamenn en hrjáir þá samt alla á einhverjum tímapunkti. Það er óttinn 

við það að finna ekki fyrir innblæstri. Óttinn að geta ekki unnið úr honum og óttinn við 

markleysi. Ef listamaðurinn þekkir skoðanir sínar og langanir er nokkrum parti af þessum 

                                                
5 Vefsíða Guðspeki félags Íslands. Shirley J. Nicholson. “Innsæi – Þekking með 
samruna” Sigurður Bogi Stefánsson þýddi. Sótt á vef þann 4.jan. 
http://www.gudspekifelagid.is/Shirley%20J.%20Nicholson%20-%20Innsaei_1.htm 
6 Greinasafnið FindArticles.com. Sótt á vef þann 3. jan. 2010.  
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2096/is_4_48/ai_54064299/ 
7 Ernst Fischer. Um Listþörfina. Þorgeir Þorgeirsson þýddi. Mál og menning. 1973.      
Bls. 15 
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ótta eytt. Hann hefur þekkingu til að greina í hvaða áttir hann vill fara með þann 

innblástur sem honum hefur veist og hann getur bætt ofan á hann lag eftir lag. Þar af 

leiðandi verður verkið margþættara en svo að þjóna einungis sem ventill tilfinninga 

listamannsins. Verkið verður þannig líklegra til að ná til hins almenna en til hins sértæka. 

Ef listamaður hefur þekkingu á sjálfinu hefur hann verkfæri til að beisla hina guðlegu 

geðveiki innblástursins og koma henni frá sér á skilmerkilegan hátt. Hann þekkir ferli 

innblástursins og nær tangarhaldi á þeim hugmyndum sem gegnum hann streyma. Þegar 

óttinn hefur verið hrakinn á brott með þekkingu á innblásturinn greiðari aðgang að 

listamanninum og hann lærir að treysta verkum sínum. Verkin höfða til tilfinninga 

áhorfandans og skynjun þeirra nær út fyrir tungumálið en það er verkþekking 

listamannsins sem kemur þeirri tilfinningu til skila.  
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Ljósmynd æðri raunveruleika 

 
Skynjun okkar á heiminum eins og við þekkjum hann er undir gríðarlega miklum áhrifum 

frá öllum þeim aragrúa ljósmynda sem við höfum séð á okkar ævi. Við þekkjum 

ólíklegustu hluti án þess að hafa nokkurn tíma séð þá og við þekkjum fólk í útliti sem lést 

löngu fyrir okkar tíma. Með þessu flóði ljósmynda höfum við mannkynið öðlast nýjan 

skilning á skuggaveröldinni sem við lifðum í samkvæmt Plató.8 Stærð hellisins hefur 

verið endurskilgreind. Hlutirnir í kringum okkur hafa fengið stærra samhengi vegna 

óstöðvandi myndaflóðs sem streymir að okkur á degi hverjum.9  

Þegar ljósmyndamiðillinn er skoðaður í þessu samhengi er vert að hugsa um það hvað 

það er, úr öllu því flóði ljósmynda, sem gerir sumar þeirra að myndlist. Ljósmyndin er 

hrein endurspeglun af raunveruleikanum eins og hann rann í gegnum linsuna á filmuna 

akkúrat þá stundina sem myndin var tekin. Ljósmynd er þannig eitthvað sem var, eitthvað 

sem er liðið. Ef ljósmyndin er aðeins birtingarmynd af raunveruleikanum eins og við 

sjáum hann og þekkjum, hvernig getur hún þá náð út fyrir hann til að geta kallast hrein 

list? Það hlutverk liggur þá í höndum ljósmyndarans sem velur viðfangsefnið.  

The photograper does not record, he creates, and the material world is, 

effectively, no more than the outward manifestation of a spiritual other 

waiting to be discovered. The photographer is a seer, with all that 

implies in relation to a romantic tradition based on the artist as inspired 

philosopher who transforms a dull literal reality into something new 

and ideal.10 

Hlutverk listljósmyndara er þannig fólgið í því að ná fram einhverju meira í viðfangsefni 

sínu og setja það þannig fram að áhorfandinn tengi við eitthvað annað í myndinni en 

myndefnið sjálft. Ljósmyndin hefur auka lag. Þetta auka lag getur tengst inn á ótal 

mismunandi svið innra með áhorfandanum.  

                                                
8 Greinasafnið FindArticles.com. Sótt á vef þann 3. jan. 2010.  
http://findarticles.com/p/articles/mi_m2096/is_4_48/ai_54064299/ 
9 Susan Sontag. On Photography. Farrar, Straus and Giroux. 1973. Bls. 3 
10 Graham Clarke. The Photographer. Oxford University Press. 1997. Bls. 170 
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Barthes lýsir þessum tilfinningum á tvo mismunandi en nokkuð almenna máta. Hann talar 

um hvernig hann greinir gildi þeirra ljósmynda sem einhver áhrifa hafa, í tvo mismunandi 

flokka. Annars vegar eru það myndir sem hafa eiginleika sem hann kallar “studium”. 

Myndefnið talar beint til hans og falla á almennan hátt undir áhugasvið hans en hafa hins 

vegar ekki nein djúpstæð áhrif. “Studium” nær yfir það sem manni líkar en ekki það sem 

maður elskar. 

“The studium is that very wide field of unconcerned desire, of various interest, of 

inconsequential taste: I like / I don´t like.”11 

Hins vegar er það svo eiginleiki sem Barthes kallar “punktum”, en það er eitthvað sem í 

raun sprengir af sér hugmyndina um “studium”. Það er eitthvað innan rammans sem fær 

okkur til að hugsa eitthvað allt annað en hið eiginlega myndefni. Myndin hefur einhvern 

eiginleika eða eitthvert atriði sem kveikir hjá okkur minningar eða tengist á einhvern hátt 

tilfinningum okkar sem ná út fyrir efnislegar langanir. Þannig er hægt að tengja 

“punktum” við innsæi okkar og “studium” við langanir. Skilgreining Barthes nær hins 

vegar ekki eingöngu til listljósmyndunar heldur eru allar ljósmyndir undir þessum hatti.  

Það sem gerir okkur enn erfiðara að greina tilfinningar okkar gagnvart ljósmyndum er 

framsetning þeirra og tilgangur. Við erum orðin vön að sjá alblóðugt fólk með byssur í 

fjölmiðlum en slík mynd myndi snerta við okkur á allt annan hátt inni á listasafni. Það 

virðist sem svo að við höfum ákveðnar reglur er varða hvað sé viðeigandi og hvað ekki. 

Þær reglur virðast hins vegar breytast með hverri mynd sem við sjáum. Því meiri 

óhugnað sem við sjáum þeim mun minni áhrif hafa þær. Mörk okkar þenjast hægt og 

rólega út og við verðum ónæmari fyrir áhrifum þeirra. Í því samhengi þykir mér 

áhugavert að sýning World Press Photo hafi undanfarin ár farið fram í Kringlunni. Í miðri 

Mekka kapitalísks efnisheimsins blasir mannvonskan við okkur. Sundurslitnir líkamar 

ættu ekki að vera það sem kveikir þrá okkar að kaupa enn aðra peysuna. Eða er verið að 

vatna út raunveruleikann þannig að þessi hryllingur verður eins og hversdaglegt áreiti. Ég 

velti því fyrir mér hvað það segir um tilfinningar okkar gagnvart slíkum myndum. Getum 

við labbað fram hjá þeim án þess að þær hafi á okkur nokkur áhrif eða eru þær einmitt 

áhrifaríkari þegar við erum óviðbúin í okkar venjubundnu erindagjörðum.  

                                                
11 Roland Barthes. Camera Lucida –Reflections on Photography. Richard Howard þýddi. 
Hill and Wang. 1981. Bls. 26-27 
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Ef þanþol okkar fyrir ljósmyndum víkkar stöðugt þá hlýtur að verða sífellt erfiðara að 

hreyfa við áhorfandanum. Hann hefur séð svo ótal margar ólíkar hliðar á veruleikanum þá 

þegar. Það verður því enn þá mikilvægara fyrir listljósmyndarann að setja myndirnar 

sínar í samhengi. Myndefnið getur ekki staðið undir sjálfu sér, það verður að hafa 

eitthvað annað lag, einhverjar tengingar og eitthvert samhengi.  
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Tengingar minninganna og gildi tímans 
 

Ljósmyndin kemur úr fortíðinni og er aðeins augnabliks sneið af tíma og rúmi þeirrar 

stundar. Henni fylgir því ákveðin tilfinning um það sem liðið er og kemur ekki aftur. Í 

henni er óumflýjanlegur eiginleiki tíma þar sem myndin hefur í raun tvo veruleika. Hún 

er hlutur í nútímanum en innihald hennar er partur af eldri veruleika. Því eldri sem 

myndin er þeim mun meiri fjarlægð finnum við við myndefnið. Þar sem fjarlægðin gerir 

fjöllinn blá verða gamlar myndir oft áhrifaríkar. Þær hafa eitthvað lag sem við þekkjum 

ekki og tengjum ekki við í minningum okkar heldur ná áhrif þeirra inn á önnur svið. 

Okkar skilningur á heiminum nær aðeins til þess sem við höfum lært að þekkja gegnum 

árin. Vitund okkar er full af myndum af ótrúlegustu fyrirbærum, viðburðum og atburðum 

sem hafa átt sér stað í okkar einkalífi og í sögu mannkynsins. Þessar myndir endurspegla 

á margan hátt okkar heimssýn og okkar skilning á heiminum. Myndirnar geta hins vegar 

ekki verið fullkomlega sannar. Við tökum myndir af hlutum eða fólki og það sem festist á 

filmunni er einungis augnabliks útgáfa af viðkomandi sem gæti verið langt frá því 

hvernig við upplifum viðkomandi. Persónan er ekki raunverulega á myndinni heldur 

aðeins eitt sekúndubrot af henni. Það eru minningar okkar sem tengja hana raunverulega 

við myndina. Viðkomandi er á myndinni en er ekki á myndinni á sama tíma.12 Hann er á 

myndinni að því leyti að við vitum að hann er á myndinni en jafnframt getur myndin á 

engan hátt komið í staðinn fyrir viðkomandi. Hún er einungis minning. 

Það sem er áhugavert við myndir minninganna er hversu misvel við þekkjum 

manneskjuna á myndinni. Öll höfum við séð myndir af fólki sem líkist því varla á 

nokkurn hátt. Svipbrigðin sem við þekkjum svo vel skila sér ekki á filmuna heldur 

einhver útgáfa af viðkomandi sem við könnumst ekki við.  

 

 

 

 

                                                
12 Susan Sontag. On Photography. Bls. 16 
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Portrettið og hinn mannlegi eiginleiki þess 

 
Portrettið er form ljósmyndunar sem er hvað mest þekkt. Portrettið á sögu sína að rekja til 

málverksins og lengi hélst sú hefð að maður væri ekki maður með mönnum nema að eiga 

af sér góða portrett mynd. Það er hins vegar ekki hlaupið að því að fá af sér góða portrett 

mynd.  

Roland Barthes lýsti upplifun sinni á myndatöku, í bók sinni Camera Lucida. Mynd sem 

hlutur verður gerð og hann vill að hún sýni hann á ákveðin hátt. Hann vonast til að 

myndin fangi létt og frjálst sjálf hans. Hann segir hins vegar að ljósmyndin sjálf sé í eðli 

sínu þung, hreyfingarlaus og þrjósk. Hann vill meina að fyrir framan linsuna sé hann allt í 

senn sá sem hann heldur að hann sé, sá sem hann vill að aðrir haldi að hann sé, sá sem 

ljósmyndarinn heldur að hann sé og sá sem að ljósmyndarinn vill nota í list sinni. Hann 

lendir þannig í nokkurs konar sjálfsmyndakrísu í hvert skipti sem hann fer í myndatöku.13 

Einn af mínum uppáhalds ljósmyndurum Philippe Halsman lýsir þessum mannlega 

eiginleika þannig: “If the photograph of a human being does not show a deep 

psychological insight it is not a true portrait but an empty likeness.” 

Þar sem linsan sér aðeins hið ytra er það hlutverk ljósmyndarans að ná því dýpsta og 

sannasta fram í viðfangsefni sínu. Halsmann lýsir myndatöku sem hann átti með Albert 

Einstein, í bók sinni Sight and Insight (sjá mynd í fylgiskjali). Hann talar um hversu erfitt 

honum þótti að taka mynd af honum þar sem hann annars vegar dáðist svo að honum sem 

manneskju og hins vegar að Einstein var ekki vel við ljósmyndara sem hann kallaði 

“Lichtaffen” eða Ljósapa. Meðan myndatökunni stóð fór Einstein að segja honum hversu 

sárt það tók hann að þekking hans hafi orðið til þess að atómsprengjan varð til og þannig 

hafi þekking hans valdið dauða. Þarna náði Halsman því allra einlægasta í honum og 

myndin tekin á hárréttu augnabliki (sjá viðauka, mynd nr. 4).14 Ljósmyndarinn þarf 

þannig að tengjast myndefni sínu á mannlega sviðinu til að viðbrögð viðkomandi verði 

við ljósmyndaranum en ekki ljósmyndavélinni. 

                                                
13 Roland Barthes. Camera Lucida –Reflections on Photography. Bls. 11 
14 Philippe Halsman. “Philippe Halsman, American (b. Latvia), 1906-1979.” 
Photography Speaks – 150 Photographers on their Art. Johnson, Brooks. Apperture 
Foundation. 2004. Bls. 180-181. 
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Af mínum eigin ljósmyndum er ein sem stendur upp úr hvað þetta varðar. Markmiðið var 

að taka umhverfisportrett af konu sem ég hafði ekki hitt áður. Við tókum okkur góðan 

tíma í myndatökuna og sátum lengi og spjölluðum og drukkum saman hvítvín áður en við 

byrjuðum. Þannig varð þetta að einhverju ævintýri frekar en að vera eingöngu 

myndataka. Ég þvældist kringum hana meðan hún tók sér góðan tíma í að gera sig fína, 

enda fín frú með eindæmum. Ég náði einni mynd af henni meðan hún var að gera sig til 

sem toppaði allar myndirnar í hinni eiginlegu myndatöku. Á myndinni er hún algjörlega 

hún sjálf að laga sig til fyrir framan spegilinn og þannig er eitthvað miklu sannara í henni 

heldur en hinum uppstilltu myndunum (sjá viðauka, mynd nr. 5). 

Það er ekki eingöngu sambandið milli ljósmyndara og viðfangsefnis sem gefur myndinni 

gildi heldur er það einnig sambandið við áhorfandan sem gerir myndina einlæga.15 

Áhorfandinn setur myndina í samhengi fyrir sjálfan sig og tengir hana við eigin 

minningar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
15 Dorothea Lange. “Dorothea Lange, American, 1895-1965”. Photography Speaks – 150 
Photographers on their Art. Johnson, Brooks. Apperture Foundation. 2004. Bls. 160-161. 
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 Tilfinning og saga í tíma 
 

Það er ótrúlega áhugaverður vinkill þegar við hugsum um að mynda af tilfinningu. Vélin 

verður þannig eingöngu verkfæri og fer í rauninni svolítið í felur. Það ríkir þannig nokkur 

togstreita á milli ljósmyndarans og vélarinnar. Það er svo auðvelt að fela sig bak við 

myndavélina og horfa þannig á heiminn í gegnum þrönga linsuna. Það væri raunverulega 

auðvelda leiðin en gerir ljósmyndarann ekki að listamanni. Ljósmyndun krefst þó 

ákveðinnar tækniþekkingar en hið mannlega verður alltaf að vera ofan á. 

Ég gerði nýlega tilraun með að sýna myndir sem voru eingöngu myndaðar af tilfinningu. 

Myndirnar tók ég er ég millilenti í Kaupmannahöfn og var þar í einn dag (sjá viðauka, 

mynd nr. 6). Hjarta mitt var brotið og mig langaði til að taka myndir en ég einfaldlega 

hafði það ekki í mér að finna myndefni. Ég ákvað því að mynda nær algjörlega frjálst það 

sem varð á vegi mínum. Susan Sontag lýsir þessu ágætlega í bók sinni On Photography: 

Photographs are perhaps the most mysterious of all the objects that 

make up, and thicken, the environment we recognize as modern. 

Photographs really are experience captured, and the camera is the ideal 

arm of consciousness in its acquisitive mood.16 

Myndirnar lýsa ákveðnu sjónarhorni á raunveruleikan, kaótík og algjörum einmannaleika. 

Ég myndaði fæturna á fólki og mannlaus svæði á Strikinu en það reyndist mér nokkur 

ögrun. Í myndunum er mikil hreifing en á sama tíma öskrar tómleikinn á mann.  

Fjarlægðin við fólkið er þrúgandi. Í raun eru myndirnar sem slíkar alls ekki góðar en 

standa fyrir tilraun til að ná út fyrir myndefnið. Tilraun til að beygja raunveruleikann 

þannig að hann skoði skuggana. Það sem gefur verkinu gildi fyrir mig er það að þetta var 

einmitt þess háttar dagur sem gefur góðu dögunum gildi. Án skugga er ekkert ljós. Í 

verkinu setti ég saman margar myndir sem mynda saman eina heild en framsetning er 

eitthvað sem enn vefst nokkuð fyrir mér. Framsetningin er það sem setur punktinn yfir i-

ið og kemur verkinu endanlega til skila.  

Ég er mikið búin að velta fyrir mér hvernig samsetning mynda breytir merkingu þeirra og 

muninum á slíkri framsetningu og stakri mynd. Þegar við röðum saman mörgum 

                                                
16 Susan Sontag. On Photography. Bls. 3-4 
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myndum fer sjálfkrafa í gang lestur á milli þeirra og þær hafa áhrif hver á aðra. Það 

myndar ákveðinn tímaeiginleika og úr getur orðið “narratífa”. Þessi tímaeiginleiki nær 

þannig í raun ofan á fyrrnefndan fortíðar eiginleika ljósmyndarinnar og dregur hana nær 

nútíðinni þar sem við bíðum eftir því hvað gerist næst. Þannig verður ljósmyndin nær því 

að vera flæðandi í tíma án þess þó að vera nálægt flæði videó miðilsins því við getum enn 

þá rýnt ofan í staka ramma. 

Ég lék mér nokkuð með þennan eiginleika í myndaröð sem ég kalla ,,Í þögninni beið 

hún”. Þar set ég saman þrjár myndir sem gefa hver annari aukið vægi og úr verður 

ákveðinn lestur á milli þeirra (sjá viðauka, mynd nr. 7). Áhorfandi er leiddur inn í rými 

þar sem kyrrð ríkir en spuringarnar um hvað sé að gerast blasa við vegna 

samsetningarinnar. Myndunum var ætlað að hafa þann eiginleika að vera upphafspunktur 

hugleiðinga og dagdrauma og þannig er traustið lagt á áhorfandann að fylla inn í 

mögulegar eyður. Það reyndist mér heilmikið skref að leyfa mér að setja verk með 

þessum hætti í hendur áhorfandans en hins vegar opnaði það augu mín fyrir gildi þess. 
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Gerviheimar og fagurfræðilegur tilbúningur 
 

Þegar beyging raunveruleikans fór að flækjast fyrir mér fann ég frelsi í því að fara út fyrir 

það sem er raunverulegt. Ég færði mig yfir í videó, animation og textíl og fór að skoða 

mína eigin ímynduðu og fagurfræðilegu heima og ferðast þannig um ókönnuð lönd. Allt 

verður mögulegt og allt leyfilegt. Í þessari vinnu minni fór ég að tengja meira og meira 

við hugmyndir súrrealistanna og hvernig þeir vinna með hið innra svæði mannsins og 

undirmeðvitundina. Innsæi og draumar fá að ráða ferðinni ásamt sterkum vísunum í 

ýmsar kenningar, rannsóknir, vísindi og trú. Þannig unnu súrrealistarnir með hið óræða 

svæði og þekkingin spilar með. Þar sem súrrealistarnir voru hreyfing fræðimanna, þar 

sem myndlist var aðeins einn þáttur af stærra samhengi, áttu fræðin nokkuð stórann sess í 

list þeirra. Það er viðleitni þeirra til að sameina alla ofangreinda þætti sem heillar mig. 

Þessir þættir hafa með heimsmynd okkar og sjálfsmynd að gera. Hvar við raunverulega 

stöndum í þessum heimi, hver við erum, til hvers við erum og hvernig við erum. Þannig 

reynir listin í rauninni að sýna manninn í heild, skilning hans á sjálfum sér og heiminum.  

Þegar ég hugsa um hvernig ég gæti yfirfært hugmyndir þeirra yfir í nútímann kitlar mig í 

fingurna að skoða hvað er að gerast í nútímavísindum og trúmálum. Skammtafræði í 

tengslum við guðspeki er eitthvað sem mig langar ósegjanlega til að skoða frekar. 

Rannsóknum fleygir fram um stöðu okkar í heiminum og það er von mín, líkt og 

súrealistarnir, að geta víkkað heimssýn mína, túlkað fræðin og umbreytt þeim í myndlist. 

Þannig opna fræðin mér nýjar víddir og nýjar leiðir til að endurskilgreina heimssýn mína 

og upplifun mína bæði á raunveruleikanum og á andlega sviðinu.  

Dalí segist í dagbókarskrifum sínum þekkja tilfinningar sínar svo vel að hann geti steypt 

þær í mót.17 Þannig taka tilfinningar hans á sig form efnisheimsins. Í myndinni Virgin 

Auto-sodomized by her own chestity (sjá viðauka, mynd nr. 8) mótar hann hugsanir sínar 

þegar hann hugsar um himingeiminn og endanleika hans. Verk þetta var innblástur 

ljósmyndaverks sem ég gerði og kallaði Framhlið (sjá viðauka, mynd nr. 9). Hugmyndin 

var að efnisgera ákveðnar tilfinningar og móta þær beint í efni. Þessar tilfinningar eru 

þannig að þær hamla för persónunnar og hún sér ekki fram úr þeim en er fyrir tilstilli 

                                                
17Salvador Dalí. Diary of a Genius. Creation Books.1964. 
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meinloku sinnar ber að baki. Þetta verk er tilraun til að blanda saman ljósmyndinni, 

skúlptúr og textíl og tilraun til að tengja ljósmyndina á nýjan hátt við myndlistina mína. 

Það er samband raunveruleika og tilbúnings ásamt fjarlægð og tímaleysi sem heillar mig 

við slíkar ljósmyndir.  

Sviðsettar ljósmyndir vekja hjá okkur allt aðrar tilfinningar og gefa listamanninum færi á 

að stjórna ótal þáttum og vinna þannig meðvitað með hinn fyrrnefnda áhrifamátt 

ljósmyndarinnar, sögu hennar og innihald. 
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Lokaorð 
 

Það er svo margt sem nútímamaðurinn stendur frammi fyrir. Ég lít svo á að myndlistin sé 

tilvalinn vettvangur til að túlka þessa hluti og setja í nýtt samhengi þannig að áhorfandinn 

fái nýjan vinkil. Að mínu mati felst þannig í því talsverð ábyrgð að vera myndlistamaður. 

Listamaðurinn er í nokkurs konar sjálfhverfri þjónustu við aðra og hefur mikilvægt 

hlutverk í samfélaginu að taka í sundur og greina og setja saman á nýjan hátt. Hlutverk 

hans er að hreyfa við fólki og auðga tilveru þess og því þykir mér mikilvægt að listin sé 

aðgengileg en ekki á færi fárra að skilja.  

Ég hyggst halda áfram að kafa dýpra í tilveru mína og greina hana. Það sem stendur mér 

næst þessa stundina er ljósmyndin og frekari rannsókn á henni en ég hef einnig mikinn 

áhuga á því að nýta þá þekkingu frekar í videóinnsetningum. Ég sveiflast á milli tveggja 

póla, annars vegar raunveruleika ljósmyndarinnar og hins vegar dans um draumaheima. 

Ég er ekki búin að gera upp við mig hvora leiðina ég fer eða hvort ég einfaldlega fer 

báðar en ef allt fer að óskum á ég vonandi nokkra áratugi framundan í þá baráttu.  

Til að verða góður í einhverju, sama hvað það er, þarfnast maður ástríðu og drifkrafts. 

Ástríðan skín í gegnum verk okkar og smitar út frá sér og drifkrafturinn hjálpar okkur að 

láta verða af hlutunum. Það að fá hugmynd er aðeins einn partur af vinnuferlinu, 

afgangurinn snýst um framkvæmdina. Til að verk listamanns hafi áhrif eru allir þessir 

þættir jafn mikilvægir. Það er nú í mínum höndum að halda áfram að vinna, neita að 

gefast upp, halda í mína sannfæringu og leyfa þekkingu að hrekja óttann á braut.  

Sem listakona hefst nú fyrir alvöru leit mín að innsta eðli mannsins og stöðu hans í 

tilverunni. Vopnuð töfraáhaldi listarinnar ætla ég að gerast sjónrænn túlkandi vísinda og 

mannkyns. 
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