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Samantekt

Eftirfarandi greinargerð er handrit að stafrænni ljósmyndasýningu, „Mannlífi í myndum“. Sýningin 

samanstendur af mannlífsmyndum úr miðbæ Reykjavíkur og bókmenntatextum. Þema 

sýningarinnar er andrúmsloft í miðbæ Reykjavíkur á árunum 1960-1980 en efni sýningarinnar er frá 

því tímabili. Myndirnar eru teknar í miðbæ Reykjavíkur og fer uppsetning þeirra eftir 

tökustöðunum. Stafræna sýningarrýmið verður mótað eftir tökustöðunum, svo áhorfendum finnist 

sem þeir gangi um miðbæinn á sjöunda og áttunda áratugnum. 

Í upphafi ritgerðarinnar er grunnhugmyndin að sýningunni sett fram. Þar er einnig fjallað um 

miðlunarleiðina, stafræna sýningu og val á myndum og textum. Í öðrum hluta verkefnisins eru 

fræðikenningar að baki sýningargerðinni reifaðar. Þar má nefna kenningar um samband ljósmynda 

við raunveruleikann og tengsl þeirra við minningar. Einnig er fjallað um tengsl ljósmynda og 

bókmennta vegna samsetningar þeirra á sýningunni. Farið er í kenningar um sýningargerð og 

stafrænar sýningar í ljósi miðlunarleiðarinnar. Einnig er vikið að þeim grundvallaratriðum sem þarf  

að hafa í huga við framsetningu efnis á sýningu. 

Í síðari hluta verkefnisins er að finna handritið að „Mannlífi í myndum“. Þar er farið í 

hönnun sýningarinnar og samsetningu mynda og texta eftir sýningarsölunum. Þar verður uppsetning 

hverrar myndar og samband þeirra við textana reifað. Í lok greinargerðarinnar er viðauki þar sem sjá 

má allar ljósmyndirnar, sem notaðar eru í sýningunni. Einnig eru þar teikningar á uppsetningu 

mynda og texta innan hvers sýningarrýmis og dæmi um uppsetningu mynda á vegg.
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Inngangur

Ljósmyndir eru veigamikill hluti af hversdagslegu áhorfi okkar, hvort sem það er meðvitað eða 

ekki. Við sjáum ýmist myndir af vinum og ættingjum, auglýsingamyndir, ljósmyndir sem list eða 

fréttamyndir. Ljósmyndasýningar sækjum við þó að venju sjálf og sjáum þar myndir í 

almenningsrými, oftast innan liststofnunar. Með uppsetningu listasýningar á netinu má skapa 

samhengi fyrir listrænar ljósmyndir, sem er á mörkum safnaumhverfis og einkarýmis áhorfanda. 

Stafræn sýning er listasýning inni á heimili áhorfandans. 

Eftirfarandi greinargerð er handrit að stafrænu ljósmyndasýningunni „Mannlíf í myndum“. 

Sýningin samanstendur af ljósmyndum og bókmenntatextum frá árunum 1960-1980. Myndirnar eru 

teknar í miðbæ Reykjavíkur og eru hversdagslegar ljósmyndir af fólki á ferð. Þema sýningarinnar er 

tíðarandi í miðbæ Reykjavíkur á árunum 1960-1980. Ljósmyndirnar eru teknar á Lækjartorgi, 

Lækjargötu, Austurstræti, á Austurvelli, við Tjörnina, í Hallargarðinum, Bankastræti og á 

Laugavegi.  Sýningin verður sett upp á netinu og gengur áhorfandinn í gegnum hana líkt og í 

tölvuleik. Uppsetning ljósmyndanna fer eftir tökustöðunum en sýningarsalirnir verða mótaðir eftir 

þeim. Ganga um sýninguna mun því minna áhorfendur á göngu um miðbæinn. Það sem ber fyrir 

augu eru augnablik úr miðbæ Reykjavíkur á árunum 1960-1980. Textabrot úr skáldverkum og 

sönglagatextum frá sama tímabili verða einnig sett upp á sýningunni. Textarnir fjalla ýmist um 

svæðin, sem myndirnar eru af, eða lýsa tíðarandanum á einn eða annan hátt. Markmiðið með 

samsetningu mynda og texta er að ná fram andrúmslofti áratuganna sem fjallað er um. Þannig muni 

áhorfandanum líða sem hann gangi um miðbæ Reykjavíkur á sjöunda og áttunda áratugnum.

Upprunaleg hugmynd að lokaverkefninu var útisýning. Ljósmyndir urðu fyrir valinu vegna 

bakgrunns höfundar í listfræði með áherslu á fræði tengd ljósmyndum. Útisýningin átti að 

samanstanda af myndum úr miðbæ Reykjavíkur þar sem hver mynd væri sett upp þar sem hún var 

tekin. Þar sem Austurstræti var lokað fyrir bílaumferð sumarið 2011 var stefnt að því að setja 

sýninguna upp þar. Þannig yrðu ljósmyndirnar ákveðinn gluggi inn í fortíðina. Áhorfandinn stæði 

fyrir framan mynd, sem sýndi sama umhverfi og hann stæði í, en fyrir framan hann væri persóna 

eða atburður frá fyrri tíð. Með þessari uppsetningu myndu skil fortíðar og nútíðar verða óljós og 

tenging áhorfandans við fortíðina verða sterkari en með ljósmyndaáhorfi almennt. Uppsetning 

mynda í Austurstræti myndi einnig breyta almenningsrýminu þannig að gatan yrði áfangastaður í  

sjálfu sér og gæti hvatt áhorfendur til að líta hana öðrum augum. Með uppsetningu sýningar í 

almenningsrými væri áhorfendahópurinn annar en á listasafni, því almennir vegfarendur yrðu stór 

hluti áhorfenda. Sýningin sækir áhorfandann heim í sitt hversdagslíf, svo sem ganga niður 

Austurstræti er, frekar en hann þurfi sjálfur að sækja í verkin. 

Þegar á leið kom í ljós að mun hagkvæmara væri að vinna ljósmyndasýningu á netinu. 
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Útisýningar geta orðið mjög kostnaðarsamar og það getur því takmarkað umfang þeirra. Með 

framsetningu efnisins á netinu væri hægt að halda í grunnhugmynd sýningarinnar en gera mun 

stærri sýningu en upprunalega var ætlað. Ljósmyndasýning á netinu gerir þema sýningar auðveldara 

í útfærslu vegna stafrænnar vinnslu alls umhverfis. Handritið er því að ljósmyndasýningu á netinu 

en þó mætti síðar vinna úr því útisýningu ef fjármagn fæst.

Höfundur færir Ljósmyndasafni Reykjavíkur þakkir fyrir afnot af gögnum safnsins og 

Guðrúnu Jónsdóttur fyrir ánægjulegt samstarf. Jafnframt þakkar höfundur Sveini Yngva Egilssyni, 

prófessor í íslenskum bókmenntum, fyrir ráðleggingar varðandi val á bókmenntatextum.

Miðlunarleiðin stafræn sýning

Ljósmyndasýning á netinu hefur sama kost og útisýning, hún nær til breiðs hóps áhorfenda. Stafræn 

sýning sækir áhorfandann heim í sitt hversdagslega líf, líkt og útisýning gerir. Sýning á netinu nær 

þó lengra því í flestum tilfellum er hún séð og virkjuð inni á heimili áhorfenda. Umfangið getur auk 

þess verið meira eins og áður er sagt. Fjöldi mynda er ekki takmarkaðar við kostnað við prentun og 

uppsetningu hverrar og einnar myndar heldur getur einn aðili unnið við stafræna uppbyggingu 

sýningarinnar. 

 Stafræn vinnsla býður upp á þann möguleika að skapa umhverfi verkanna, líkt og gert er í 

verkefninu. Sýningarsalirnir verða mótaðir eftir götunum og svæðunum sem ljósmyndirnar eru 

teknar á. Þannig er umhverfið látið falla að sýningunni frekar en að val efnis og framsetning þess 

fari eftir staðsetningunni. Í sýningunni er vísað í tökustaðina án þess að þemað skyggi á sjálfar 

myndirnar. Myndirnar fá að njóta sín í látlausu safnrými, sem er þó mótað eftir miðbæ Reykjavíkur.  

Stafræna safnrýmið er því á mörkum safnaumhverfis og einkarýmis áhorfenda en einnig á mörkum 

tilbúins rýmis og raunverulegra staða í miðbæ Reykjavíkur.

Stafræn sýning býður upp á nýjan möguleika á framsetningu ljósmynda á netinu. Margar 

myndanna í „Mannlífi í myndum“ er nú þegar hægt að sjá á netinu, á myndavef Ljósmyndasafns 

Reykjavíkur.1 Á vef safnsins má sjá hluta af ljósmyndunum í þess eigu og lesa þær upplýsingar, sem 

eru til um myndirnar. Myndirnar eru í nægri upplausn til að mögulegt sé að skoða þær en ekki er 

möguleiki á stækkun og eru þær vatnsmerktar merki Ljósmyndasafnsins. Framsetning myndanna er 

önnur á stafrænni sýningu en þar gengur áhorfandinn um safn og skoðar. Áhorfandinn er þátttakandi 

í sýningunni, þar sem hann ræður göngunni um safnið og getur ráðið því hversu ítarlega hann 

skoðar hverja mynd. Á sýningunni verða myndirnar í netupplausn og verður hægt að stækka upp 

hverja mynd fyrir sig og grandskoða smáatriði hennar. Ljósmyndasafn Reykjavíkur gerði kleift að 

hafa myndirnar án vatnsmerkis en ekki verður hægt að hlaða þeim niður vegna eignar- og 

1 Myndavef Ljósmyndasafns Reykjavíkur má finna á http://ljosmyndasafn.reykjavik.is/fotoweb/grid.fwx
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höfundaréttar. Á sýningunni verða ekki eins miklar upplýsingar um hverja mynd og á síðu safnsins 

en titlar myndanna segja þó aðeins frá atburðinum, sem er myndaður. Þar sem um 

ljósmyndasýningu er að ræða verður áherslan á upplifun áhorfandans af myndunum sjálfum en ekki 

á þær upplýsingar sem þær miðla. 

„Mannlíf í myndum“ er samstarfsverkefni milli ólíkra faga. Hönnun sýningarinnar og 

fræðileg rannsókn að baki hennar er í mínum höndum. Hönnunin felst í ákvörðun um þema 

sýningarinnar, val á myndum og texta sem falla að því og um framsetningu efnisins. Stafræn vinnsla 

sýningarinnar er í höndum Guðrúnar Jónsdóttur, nema í Margmiðlun við Tækniskólann. Guðrún 

mun sjá um stafræna gerð safnrýmisins og uppsetningu á verkunum innan þess. Einnig mun hún 

vinna stafræna virkni sýningarinnar og búa til vefsíðuna sem sýningin verður á. Hluti af sýningunni 

var unnin af okkur í sameiningu. Það eru grundvallaratriði í hönnun sýningarrýmisins sem snúa að 

framsetningu efnisins, sem verður vikið að síðar. Guðrún mun vinna sinn hluta verkefnisins á 

vorönn 2012 og mun því sýningin fara á netið í lok þeirrar annar.

Val á myndum og textum

Ljósmyndirnar í „Mannlíf í myndum“ eru flestar fréttamyndir, teknar fyrir Vísi, Þjóðviljann og 

Alþýðublaðið, og sýna hversdagslegar myndir úr miðbænum. Myndirnar eru meðal annars eftir 

ljósmyndarana Jens Alexandersson, Gunnar V. Andrésson, Pétur Thomsen og Gunnar Rúnar 

Ólafsson. Myndirnar eru margar teknar til að sýna mannlíf eða veðurfar í miðbænum. Aðrar sýna 

hátíðlega viðburði svo sem hátíðarhöld 17. júní og 1. maí og enn aðrar sögulega atburði á við 

Kvennafrídaginn 1975. Andinn yfir myndunum er afslappaður og glaðlegur en á mörgum þeirra má 

sjá brosandi andlit og börn að leik. Fólkið á myndunum er sjaldan nafngreint en þó eru þekkt andlit 

inn á milli. Þar má nefna Kristján Eldjárn forseta Íslands, Óla blaðasala og Pétur Hoffmann. Við val 

myndanna var þó áherslan lögð á andrúmsloftið frekar en þá einstaklinga sem þar eru sýndir. 

Myndirnar eru fréttaljósmyndir sem þýðir að þær hafa verið teknar til að sýna ákveðinn 

atburð eða aðstæður. Myndirnar eiga að segja frá einhverju og hafa margar verið settar fram með 

skýringartexta. Með framsetningu þeirra á ljósmyndasýningu eru myndirnar teknar úr upprunalegu 

samhengi sínu og áherslan verður því önnur. Áhorfandinn mun eflaust eiga í óljósara sambandi við 

myndefnið heldur en lesandi blaðs, sem horfir á mynd sem var tekin daginn áður. Myndirnar sýna 

fæstar æsilega atburði heldur brot af bæjarlífinu á þeim tíma sem þær eru teknar. Þannig er 

megináherslan á umhverfið og fólkið sem er myndað. Margar myndirnar eru „óviljandi“ 

portrettmyndir því í þeim stendur einn eða fleiri einstaklingar upp úr myndefninu og grípa athygli  

áhorfandans. Þær virðast þó sjaldnast eiga að vera portrettmyndir. Á upplýsingum um myndirnar má 
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sjá að þær eigi heldur að sýna aðstæður eða atburði.2 Við val myndanna var því ekki aðeins leitað 

eftir myndum úr miðbænum heldur myndum sem náðu að fanga augnablik eða andlitsmynd af 

„fyrirsætunni“. Myndirnar eru þó ekki allar myndir af fólki á ferð heldur sýna margar þeirra hvernig 

miðbærinn hefur breyst, og hvað hefur haldið sér frá þeim tíma sem þær eru teknar. Þar má einnig 

sjá horfna starfshætti á við blaðasölu og umferðagæslu og horfna götumynd svo sem á horni 

Tjarnargötu, þar sem Ráðhúsið stendur núna. Það má því segja að myndir sýningarinnar sýni 

andrúmsloft eða stemningu síns tíma. Þær sýna útlit fólks og staða, hversdagslegt líf og hátíðisdaga; 

þær sýna mannlíf í miðbænum. 

Tímabilið 1960-1980 var valið eftir að ákveðið var að sýna mannlífsmyndir úr miðbænum. 

Áherslan er á hversdagslegar og afslappaðar myndir, sem fanga andrúmsloft frekar en að þær sýni 

ákveðna atburði. Fjölmargar fréttamyndir af mannlífi í miðbænum voru til frá þessum tíma og það 

var því úr mörgu að velja. Ljósmyndarar sem störfuðu á þessum tíma voru einnig mjög færir og 

myndirnar því formrænt fallegar. Ákveðið var að fara ekki nær samtímanum en 1980 því þá væri 

myndefnið orðið of líkt útliti dagsins í dag. Í ljósmyndum frá þessu tímabili má enn sjá mun á útliti  

miðbæjarins miðað við bæinn í dag og á útliti fólks, svo sem klæðnaði þess. 

Ljósmyndirnar eru fengnar úr safni Ljósmyndasafns Reykjavíkur. Safneign þess er 4-5 

milljónir mynda og mögulegar útfærslur á sýningum úr safneigninni því miklar.3 Ljósmyndasafnið 

vinnur stöðugt að því að kynna verkin í sinni eigu en það heldur úti metnaðarfullu myndasafni á 

netinu þar sem má skoða ljósmyndir og lesa upplýsingar um þær. Nú, í ársbyrjun 2012, er fjöldi 

mynda á myndavef þeirra um 23 þúsund og eykst hann stöðugt. Sýningarrými safnsins býður þó 

ekki upp á uppsetningu stórra sýninga og er því áhugavert að vinna efnismikla sýningu með 

myndum þeirra. Stafræna sýningin mun verða tengd heimasíðu Ljósmyndasafnsins og verður því 

viðbót við kynningu á verkum safnsins. Ljósmyndasafnið gaf fullan aðgang að safneign sinni og 

lagði til aðstöðu til að finna og velja ljósmyndir í verkefnið. Ljósmyndasafnið hefur stutt við 

verkefnið með upplýsingum um safnið og myndirnar og gefið ráðleggingar varðandi val mynda. 

Með fullum aðgangi að myndasafni Ljósmyndasafns Reykjavíkur var mögulegt að vinna efnismikla 

sýningu; einnig með myndum sem eru ekki á myndavef þeirra. 

Bókmenntatextarnir voru valdir eftir þema sýningarinnar. Textarnir eiga að undirstrika 

andrúmsloftið sem er sýnt og fjalla því margir um tökustaðina. Aðrir fjalla ekki beint um myndefnið 

heldur þykja fanga tíðaranda áranna 1960-1980, til dæmis með frásögn um atburði og skoðanir 

manna. Textarnir eru ýmist brot úr smásögum, skáldsögum og sönglagatextum. Skáld- og 

smásögurnar eru eftir Svövu Jakobsdóttur, Pétur Gunnarsson, Indriða G. Þorsteinsson og Ólaf Jóh. 

2 Líkt og sjá má við hverja mynd á myndavef Ljósmyndasafns Reykjavíkur en þar er meðal annars sagt frá vondu 
veðri, hátíðarhöldum eða leik barna.

3 Upplýsingar um fjölda mynda koma frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur.
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Sigurðsson. Lagatextarnir eru eftir Megas, Jónas Árnason, Vilhjálm frá Skáholti, Ólaf Gauk 

Þórhallsson, Þorstein Eggertsson og Gylfa Ægisson. Textarnir verða brot úr heildartextunum, um 1-

3 setning hver. Leyfilegt er að birta brot úr þessum verkum svo lengi sem þau eru í formi tilvitnana 

og ekki lengri en tilvitnanir eru almennt.4 Því eru nokkrar setningar úr hverju verki á sýningunni og 

vitnað er til hvers verks og höfundar.

Myndirnar og textarnir kunna að höfða til áhorfandans á ólíka vegu. Áhorfandinn gæti haft 

áhuga á myndefninu sem sögulegri heimild um staði, fólk og tíðaranda. Hann gæti haft áhuga á 

svæðinu í samanburði við útlit miðbæjarins í dag og ósjálfrátt farið að bera saman útlit borgarinnar 

á þessum ólíku tímum. Áhorfandinn gæti haft áhuga á myndinni hreinlega vegna fagurfræði og 

formrænnar byggingar hennar. Myndin gæti líka vakið upp minningar og fortíðarþrá hjá þeim 

áhorfendum sem gengu um götur Reykjavíkur á þessum árum. Vegna þessara fjölþættu áhrifa sem 

myndirnar geta haft á áhorfendur er áhugavert að skoða kenningar um samband ljósmynda við 

myndefni sitt. Hvað ljósmyndir geti sagt okkur um myndefnið og hvernig áhorfandinn tengist því 

sem er sýnt. Tengsl ljósmynda við fortíðina, sem þær sýna, verða skoðuð og hversu sterkt samband 

þeirra er við minningar. Vegna samsetningar ljósmyndanna og bókmenntatextanna skal einnig vikið 

að kenningum um samband ljósmynda og bókmennta. Síðar í ritgerðinni verður einnig drepið á 

kenningar um sýningargerð og þeim breytingum sem hafa orðið á henni með tilkomu internetsins.

Tengsl ljósmynda og raunveruleikans

Samband ljósmynda við viðfang sitt hefur verið rannsóknarefni fjölmargra fræðimanna. Þar má 

nefna vangaveltur um hvort myndir eigi í beinu sambandi við raunheiminn eða hvort þær séu 

skilyrtar af sýn ljósmyndarans og áhorfandans.5 Fræðikonan Susan Sontag rannsakaði samband 

ljósmynda við viðfang sitt og taldi myndir fela í sér túlkaða sýn á veruleikanum. Sontag telur að við 

lítum almennt á ljósmyndir sem brot af heiminum frekar en ákveðna túlkun á honum því „hver 

einasta ljósmynd virðist ævinlega hafa saklausari, og einmitt þess vegna nákvæmari, tengsl við hinn 

sýnilega veruleika en nokkuð annað eftirlíkjandi fyrirbæri“.6 Lestur okkar á ljósmyndum sé því að 

mestu ógagnrýninn þar sem við álítum að ljósmyndir segi satt og rétt frá. Að mati Sontag eru 

ljósmyndir takmörkuð spegilmynd af veruleikanum vegna þess að þær eru skilyrtar af smekk og 

samvisku ljósmyndarans. Þær eiga sér stað á „gráu svæðinu milli sannleika og listsköpunar“.7 Við 

hverja ljósmyndun fer fram val á myndefni, uppstillingu og síðar er „besta“ myndin valin. Þetta val 

4 Upplýsingar frá lögfræðingi hjá Myndstefi.
5 Fræðimaðurinn John Tagg álítur að inntak ljósmynda fylgi hugmyndum samfélagsins á hverjum tíma. Sjá bók hans 

The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories.
6 Susan Sontag, „Í helli Platóns“, Að sjá meira, ritstjóri Hjálmar Sveinsson, Reykjavík: ReykjavíkurAkademían, 2005, 

bls. 39.
7 Sontag, „Í helli Platóns“, bls. 39.
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geri það að verkum að ljósmyndin sé ekki bein eftirmynd veruleikans. Þó að ljósmyndari stefni að 

því að sýna sanna mynd af viðfangsefninu fellur útkoman alltaf að hugmyndum hans. Ljósmyndir 

eru því ekki síður túlkanir á veruleikanum heldur en textar eða málverk.8 

Tökum dæmi um ljósmynd af sýningunni, 

myndina „Predikun á Lækjartorgi“. Þegar við lítum 

á þessa mynd eru fyrstu viðbrögð okkar að hún 

sýni atburð sem gerðist. Ljósmyndin er staðfesting 

á að einn dag hafi verið predikað og leikið á 

harmonikku á Lækjartorgi. Sontag telur ekki að 

myndir falsi almennt atburði heldur frekar að 

inntak myndarinnar sé gildishlaðið. Þannig gæti 

þessi mynd verið sett fram sem dæmi um trúrækni vegna fjölda manna sem standa í kringum 

manninn sem predikar.9 Hins vegar má vel vera að myndin sýni fjölda vegna þess að það er það sem 

ljósmyndarinn vildi ná. Hópurinn gæti aðeins náð að ytri mörkum myndarinnar en vegna þess 

hvernig myndefnið er rammað inn virðist um stóran hóp að ræða. Ef rammi myndarinnar væri víðari 

myndi þá hópurinn ef til vill virðast minni.10 Þó að ólíklegt sé að ljósmyndarinn hafi ætlað sér að 

sýna fram á trúrækni Reykvíkinga þá sýnir þetta dæmi hversu auðveldlega má yfirfæra merkingu á 

mynd. Því eru, líkt og Sontag segir, ljósmyndir túlkuð sýn á veruleikann.

Fræðimaðurinn Roland Barthes er annarrar skoðunar þegar kemur að tengslum ljósmynda 

við viðfangsefni sitt. Hann telur að ljósmynd sé vitnisburður um það sem hún sýni, að hver mynd 

sýni „það sem hefur verið“. Hann telur að þó að mynd geti logið til um merkingu þess sé hún alltaf 

sönnun um tilvist þess sem er á myndinni.11 Myndin af predikun á Lækjartorgi er samkvæmt þessu 

bein sönnun um tilvist þess atburðar þó það megi yfirfæra ýmsa merkingu á hana. Barthes telur að 

ljósmyndir endurtaki það sem aldrei gæti endurtekið sig í raunveruleikanum. Þær séu „hvorki 

ímynd né raunveruleiki, heldur ný tilvist, í raun: raunveruleiki sem er ekki lengur hægt að snerta“. 12 

Sontag og Barthes telja að ljósmyndin hafi ákveðin efnisleg tengsl við það sem þær sýni. 

Ljósmyndin sé tengd viðfangsefni sínu órjúfanlegum böndum. Barthes telur að ljósmyndin sé 

samnáttúruleg því sem hún sýni og verði ekki greind frá því.13 Ljósmyndin sjálf sé ósýnileg þar sem 

við sjáum ekki hana heldur þann eða það sem er myndað. Hún sé „þyngdarlaust, ósýnilegt umslag“ 

8 Sontag, „Í helli Platóns“, bls. 40.
9 Í lýsingu Ljósmyndasafnsins segir að predikarinn sé líklega „karlinn á kassanum“.
10 Slík innrömmun var til dæmis notuð í mismunandi framsetningu Þjóðviljans og Morgunblaðsins á Nató 

mótmælunum árið 1949.
11 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, Richard Howard þýddi úr frönsku, Reading: Vintage 

Classics, 2000, fyrst útg. 1980, bls. 87.
12 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 87.
13 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 77.
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sem sýni ekkert nema „það, þarna er það, sjá“.14 Þó að Sontag telji að ljósmyndir séu túlkuð útgáfa á 

raunveruleikanum, þá séu þær einnig ummerki þess sem var myndað, líkt og fótspor eða helgríma.15 

Ljósmyndin sé því afleiðing atburðarins sem er myndaður. Þó að ljósmynd eigi þessi tengsl við 

viðfangsefni sitt telur Sontag að við leggjum of mikinn trúnað á myndir sem vitnisburð. Við notum 

ljósmyndir sem tilraun til að öðlast þekkingu og reynslu. Myndmiðillinn láti okkur halda að við 

getum geymt allan heiminn í höfðinu á okkur.16 Sontag telur að þó að ljósmyndir sýni útlit þess sem 

er myndað, geti þær ekki sýnt virkni eða gefið okkur heildarskilning á því. Í stað þess að útskýra 

myndefnið bjóði ljósmyndir áhorfandanum að túlka, velta vöngum og ímynda sér hvað sé að gerast 

á myndinni.17 

Ljósmyndirnar í „Mannlíf í myndum“ verða settar fram án þess að yfirfæra mikla merkingu 

á þær. Titlar myndanna fela í sér stutta útlistun á efninu, svo sem „Mótmælafundur á Lækjartorgi“ 

og „Laugavegur 11 brennur“. Áhorfandinn fær þá tæki til að skilja meginatburð myndarinnar án 

þess að atburðurinn sé útskýrður. Sontag taldi að myndir geti aldrei útskýrt myndefnið en það þarf 

ekki að vera galli í þessu tilfelli. Myndirnar eiga fyrst og fremst að vekja upp áhrif hjá 

áhorfandanum frekar en að skýra allt sem myndin sýnir og merkir. Áhorfandinn hefur frjálsar 

hendur um að lesa í myndina, túlka hana, spyrja sig spurninga og velta vöngum yfir myndefninu.

Umfjöllun Barthes um ljósmyndun er mun persónulegri en hjá Sontag. Barthes fjallar um 

áhrifin sem ljósmyndir hafa á sig og hvernig hann sjái aðeins þann sem er myndaður þegar hann 

veltir fyrir sér ljósmyndun. „Sjálfur sá ég aðeins viðfangið, þráða hlutinn, elskaða líkamann; en 

þrálát rödd (rödd þekkingar, scientiu) skipaði mér með ströngum tón: snúðu þér aftur að 

Ljósmyndun“.18 Viðhorf Barthes til ljósmynda líkist hversdaglegu áhorfi okkar. Við horfum á 

myndina í leit að einhverju sem vekur áhuga okkar. Við veltum fyrir okkur smáatriðum, reynum að 

bera kennsl á það sem er myndað og athugum hvort við tengjumst einhverju þeirra. 

Barthes lýsir hugsunarferli sínu þegar hann horfir á ljósmynd. Sem áhorfandi spyr hann sig 

spurninga um myndaða atburðinn, tekur eftir smáatriðum í útliti fólks og staðarins.19 Sumar myndir 

vekja áhuga hans, aðrar ekki. Þegar myndir vekja áhuga hans er það vegna tvenns konar áhrifa, 

studium og punctum. Áhugi okkar á myndefni vaknar við studium, sem er lærður áhugi eða smekkur 

fyrir ljósmyndum. Studium vekur áhuga okkar á myndum vegna þess að þær sýna sögulegan atburð 

eða eru vitnisburður um ákveðinn hugsunarhátt: „það er menningarlega (þessi tenging er til staðar í 

14 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 5 (allar beinar tilvitnanir í bókina eru þýðingar 
höfundar).

15 Susan Sontag, „The Image World“, On Photography,  Harmondsworth: Penguin Books, 1979, bls. 154.
16 Sontag: „Í helli Platóns“, bls. 36.
17 Sontag: „Í helli Platóns“, bls. 56.
18 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 7.
19 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 23-25.
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studium) sem ég tek þátt í persónunum, andlitunum, ábendingunum, aðstæðunum, atburðunum“.20

 Vegna studium kunna myndir að vekja áhuga okkar en sá áhugi er þó ekki mikill. Síðari áhrifin, 

punctum, vekja þó ákafan áhuga á myndefninu. Punctum er smáatriði í mynd, sem talar til og vekur 

upp tilfinningar hjá áhorfandanum. Það sem vekur upp þennan ákafa áhuga getur verið smáatriði 

svo sem slæmar tennur barns en það er óvæntur en óhjákvæmilegur hluti af myndefninu.21 

Áhorfandinn tekur meðvitað þátt í studium þar sem hann beitir menningarlegri þekkingu 

sinni en punctum stendur upp úr myndinni, fer í gegnum studium myndarinnar: „Punctum 

ljósmyndar er það óvænta sem stingur mig (en gefur mér einnig mar, snertir við mér)“.22 Áhrif 

punctum eiga sér ekki endilega stað þegar horft er á myndina heldur geta þau komið eftir á, þegar 

áhorfandinn lokar augunum fyrir tæknilegum atriðum og fræðilegum spurningum og leyfir 

smáatriðunum að rísa upp úr myndinni.23 Barthes finnur síðar aðra og sterkari tegund punctum. Það 

er tíminn, hrein framsetning á „þetta hefur verið“. Barthes tekur sem dæmi mynd af ungum manni, 

Lewis Payne, sem bíður þess að vera tekinn af lífi. Það sem studium myndarinnar segir okkur er að 

þarna sé ungur, myndarlegur maður. Punctum myndarinnar er þversögn tímans, að þessi maður sé 

við það að deyja og að hann sé látinn. Í öllum myndum býr þessi togstreita, hvort sem viðfangið er 

enn á lífi eða ekki, að þarna sé hún lifandi, en hún muni deyja.24 Þessi gerð punctum virðist vera öllu 

tengdari þekkingu á efni myndarinnar. Við gætum ekki orðið fyrir þessum áhrifum nema við vissum 

hver maðurinn og atburðurinn eru.

Ljósmyndin hér að neðan er á sýningunni, nánar tiltekið frá svæði Laugavegar. Hún sýnir 

eldri mann standa í dyrum leikfangaverslunar á horni Smiðjustígs og Laugavegar. Þegar ég horfi á 

myndina tek ég eftir fallegum klæðnaði mannsins, gömlu 

útliti Laugavegar 11 og fallegum leikföngum í glugga 

verslunarinnar. Ég tek einnig eftir formrænum atriðum eins 

og línu ljósapera sem skera í gegnum hægri hluta 

myndarinnar og öllum þeim samsíða línum sem birtast í 

myndinni. Þetta er mitt studium af myndinni. En þegar ég 

kemst að því að myndin sé tekin þegar eldur logaði í 

byggingunni sem hann stendur við, stingur það mig. Þessari 

tilfinningu má líkja við punctum Barthes og sýnir hvernig eitt 

atriði getur vakið ákafan áhuga á myndefni. Ég fyllist gríðarlegri forvitni um manninn og atburðinn 

20 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 26.
21 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 45-47.
22 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 27.
23 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 53.
24 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 96.
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sem henti þegar myndin var tekin.25 Kannski er það einmitt vegna þess að myndin sýnir engan reyk 

eða eld að hún vekur mér óhug. Bruninn gerðist en er ekki myndaður hér. 

Barthes fjallar um hversu bein tenging okkar við „fyrirsætuna“ getur orðið þegar við 

leitumst við að sjá rétta mynd af henni. Við reynum ekki aðeins að bera kennsl á einstaklinginn 

heldur vaknar þrá til að skynja hann í þessum tvívíða fleti. Í tilfelli Barthes leitast hann við að bera 

kennsl á nýlátna móður sína í ljósmyndum af henni: 

Samkvæmt þessum ljósmyndum, þekkti ég svæði andlits hennar, ákveðin tengsl nefs og ennis, 

hreyfingu handleggja hennar, hendurnar hennar. Ég þekkti hana aldrei nema í hlutum, sem þýðir að 

ég missti af veru hennar og þess vegna missti ég af henni allri.26 

Barthes telur sig síðar hafa fundið móður sína í mynd sem sýnir hana 5 ára gamla. Í henni sér hann 

ekki aðeins einstaka eiginleika heldur þekkir einstakt andlit hennar, hátt og tjáningu.27 Leit Barthes 

að veru móður sinnar í ljósmyndum sýnir hversu persónuleg tenging okkar við ljósmyndir geta 

verið. Myndir af látnum ættingjum geta verið nánast heilagar því þær geyma eitthvað sem er horfið 

í raunverulega heiminum. Sontag fjallar einnig um tengsl ljósmynda við tímans rás en hún segir að 

allar myndir séu memento mori eða áminning um að öll erum við dauðleg. Það eitt að mynda 

einhvern sé að taka þátt í dauðleika og varnarleysi þeirrar manneskju. Með því að frysta augnablik 

séu allar ljósmyndir sönnun um óstöðvandi flæði tímans.28 Ljósmyndir eru vitnisburður um liðinn 

atburð, þær sýna okkur fólk og staði sem eru horfnir og minna okkur á tímans rás. Ljósmyndir eru 

því óhjákvæmilegar tengdar minningum en fræðimenn greinir á að hvaða marki ljósmyndir geta 

staðið fyrir minningar.

Ljósmyndir og minningar

Fræðikonan Annette Kuhn fjallar um samsvörun ljósmynda við raunveruleikann og minningar í 

greininni „Remembrance: The Child I Never Was“. Hún segir að ljósmyndir séu sönnunargögn, þó 

að þær séu ekki í beinu sambandi við það sem þær sýni eða séu spegilmynd raunveruleikans. 

Ljósmyndir eru frekar eins og gátur eða vísbendingar eftir glæp. Þær bjóða áhorfandanum að túlka, 

lesa og greina sig.29 Ljósmyndir geta dulið inntak sitt en til að sýna hvað hún er sönnun um þarf 

ljósmynd að leiða mann frá myndinni sjálfri. Það sem sést beint af ljósmyndinni er útlit hlutanna en 

mynd er ákveðin hvatning eða leikmunur túlkunar okkar.30 Minningar spretta þó ekki úr 

25 Þess má geta að við brunann eyðilagðist megnið af mynda- og plötusafni Jóns Kaldals eftir 40 ára starf. Sjá forsíðu 
Alþýðublaðsins 22. maí 1963: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=2274533

26 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 65-66.
27 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 69.
28 Sontag: „Í helli Platóns“, bls. 48.
29 Annette Kuhn: „Remembrance: The Child I Never Was“ í The Photography Reader, ritstjóri Liz Wells, London, 

New York: Routledge, 2003, bls. 395 (allar beinar tilvitnanir í bókina eru þýðingar höfundar).
30 Kuhn, „Remembrance: The Child I Never Was“, bls. 396.
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ljósmyndinni sjálfri heldur sambandi fortíðar við nútíð og sambands áhorfanda við myndina. 

Ljósmyndin er því ummerki eða vísbending sem kemur okkur af stað. Hún er nauðsynlegur 

grundvöllur merkingar þó að hún dugi ekki ein og sér.31

Kuhn tekur sem dæmi ljósmynd af sjálfri sér til að sýna hvernig mynd geti merkt annað en 

hún sýnir. Ljósmyndin sýnir hana þegar hún var sex ára, brosandi með páfagauk í lófanum. Við 

öðlumst ákveðna þekkingu á aðstæðum með því einu að horfa á myndina. Við sjáum ákveðinn 

klæðaburð, svipbrigði, aldur stelpunnar og getum eflaust giskað á tímann sem myndin er tekin á. 

Við getum haft áhuga á myndinni vegna studium hennar. Fyrir Kuhn hefur þessi mynd allt aðra 

merkingu því að hún sér í myndinni ákveðið punctum. Hún segir frá því að faðir hennar hafi tekið 

myndina og gefið henni páfagaukinn. Myndin virðist vera ósköp hversdagsleg ljósmynd í 

fjölskyldualbúmi en saga fjölskyldunnar breytir henni. Nokkrum árum eftir að myndin var tekin 

kemst hún að því að faðirinn er ekki líffræðilegur faðir hennar. Fyrir Kuhn stendur myndin því fyrir 

samband hennar við föður sinn og dramatíska sögu fjölskyldunnar. Þannig geti ljósmynd, sem ber 

mikla merkingu og tilfinningar fyrir áhorfandann, sagt sannar frá en mynd með almennt 

sönnunargildi studium.32

Líkt og Barthes leggur Kuhn áherslu á togstreitu fortíðar og nútíðar í ljósmyndum. Myndir 

sýna viðfangsefnið vissulega í fortíðinni, en það hvað við gerum með þær og hvernig við notum þær 

snýst um nútíðina. Við getum endalaust skapað merkingu, endurgert og öðlast skilning á þessum 

vitnisburði um fortíð okkar.33 Þannig hefur Kuhn breytt merkingu ljósmyndarinnar af sér sem barni 

með vitneskju, sem hún öðlaðist löngu eftir að myndin var tekin. Þetta sýnir okkur hversu 

persónuleg merking ljósmynda getur verið. Inntak myndar fer ekki aðeins eftir útliti þess sem hún 

sýnir heldur eftir tengslum áhorfenda við það. Við lesum myndir alltaf út frá eigin þekkingu og 

reynslu, yfirfærum á þær hugmyndir um okkur og aðra. 

Líkt og Kuhn bendir á þá virkjum við ljósmyndina í 

nútíðinni, þegar við horfum á hana. Þannig getur ljósmynd 

frá 7. áratugnum haft aðra merkingu fyrir áhorfendur þá og 

nú. Tökum sem dæmi ljósmynd úr sýningunni, „Kóngar 

ferðabransans“. Mennirnir standa saman á Austurvelli, 

gantast og virðast ansi ánægðir með sig. Þegar ég lít á 

myndina tengi ég hana strax við stórkarlahátt í íslensku 

samfélagi samtímans. Hvernig mörgum Íslendingum þyki 

land og þjóð vera best í heimi og að við getum sigrað 

31 Kuhn, „Remembrance: The Child I Never Was“, bls. 397.
32 Kuhn, „Remembrance: The Child I Never Was“, bls. 399.
33 Kuhn, „Remembrance: The Child I Never Was“, bls. 399.

12



heiminn. Út frá því leiði ég hugann að dramatísku hruni íslenska bankakerfisins fyrir tæpum fjórum 

árum. Þessi lestur minn á myndinni orsakast hreinlega af mínum reynsluheimi og þekkingu af 

náinni fortíð. Aðrir áhorfendur kunna að lesa allt aðra merkingu úr myndinni og má vera að sú 

merking byggist á þekkingu á mönnunum sjálfum eða samfélaginu á þeim tíma.34 Á þessu má sjá 

hvernig virkni ljósmyndarinnar liggur hjá hverjum áhorfenda og hversu margbreytileg merking 

ljósmyndarinnar getur verið. 

Roland Barthes telur ljósmyndir ekki vera minningar eða ímyndun, heldur raunveruleika í 

fortíðarástandi. Ljósmynd segir okkur það sem hefur verið en það fylgir ekki endilega að myndefnið 

sé ekki lengur til. Myndirnar standa mun frekar fyrir vissu á liðnum atburði heldur en minningu um 

hann.35 Því ljósmyndir bera ekki þá vídd sem minningar hafa, að mati Barthes. Þegar við minnumst 

einhvers nær skynjun okkar til fleiri skynfæra en sjónar. Fræðimaðurinn Geoffrey Batchen fjallaði 

um hugmyndir Barthes um tengsl ljósmynda og minninga:

Það er á verki Prousts, í Í leit að glötuðum tíma, sem Barthes byggir skoðun sína um ætlaða getu 

ljósmynda til að láta frosnar myndir úr fortíðinni koma í stað hinnar beinu, efnislega umfaðmandi 

upplifunar ósjálfráðrar minningar (þeirrar gerðar tilfinninga sem vaknar við lykt og hljóð); Barthes 

gefur til kynna að í ljósmyndun komi leiðinleg vissa sögunnar í stað óútreiknanlegrar ánægju 

minningar.36

Að mati Barthes loka ljósmyndir þannig á heildarupplifunina sem minning er. Með því einu að 

höfða til sjónar okkar og gefa vissu verða ljósmyndir fljótt gagn-minningar.37 Barthes telur að með 

því að nota ljósmyndir sem hluti til að minnast einhvers höfum við gert skammlífan hlut að miðli  

minninga okkar. Ljósmyndin sé endanlegur og viðkvæmur hlutur sem eldist og hverfi, líkt og 

líffæri. „Eldri samfélög höguðu því þannig að minningin, staðgengill lífs, væri eilíf og að það sem 

fjallaði um dauða væri sjálft ódauðlegt: þetta var Minnismerkið. En með því að gera (dauðlega) 

Ljósmyndina að almennu og á einhvern hátt náttúrulegu vitni „þess sem hefur verið“, hafa samtíma 

samfélög afsalað sér Minnismerkinu“.38 

Þegar við lítum á ljósmynd af stað sem við þekkjum vaknar upp sú tilfinning að við 

könnumst við okkur. Við kunnum að horfa á myndina sem vitnisburð um liðið ástand – en duga 

ljósmyndir til að vekja upp minningar? Í bókinni Forget me not: Photography and Remembrance 

fjallar áðurnefndur Geoffrey Batchen um samband ljósmynda og minninga. Hann kannar ljósmyndir 

sem gerðar eru til þess að minnast; myndir af fólki með ljósmynd af látnum ástvini, myndskrín og 

34 Mennirnir sem um ræðir munu vera ferðamálafrömuðirnir Guðni Þórðarson (Guðni í Sunnu) og Ingólfur 
Guðbrandsson (eigandi ferðaskrifstofunnar Útsýnar).

35 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 82-85.
36 Geoffrey Batchen, Forget me not: Photography and Remembrance, New York: Princeton Architectural Press, 2004, 

bls. 15 (allar beinar tilvitnanir í bókina eru þýðingar höfundar).
37 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 91.
38 Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 93.
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myndir með textum eða hlutum sem minna á manneskjuna. Batchen veltir fyrir sér hvers konar 

minning það sé sem ljósmynd kalli fram. Þegar við minnumst manneskju hugsum við ekki aðeins til 

útlits hennar heldur einnig háttalags, talsmáta og tilfinninganna sem þær vekja, svo eitthvað sé 

nefnt. Því megi spyrja sig hvort einhvern tímann sé hægt að þekkja manneskju aðeins með 

ljósmynd. Við getum vissulega borið kennsl á manneskjur, en dugir útlit til að þekkja þær?39

Batchen rekur hugmyndir fræðimannsins Siegfried Kracauer um tengsl ljósmynda og 

minninga. Kracauer taldi að ljósmyndir gætu ekki verið minningar vegna eðlismunar á þessu tvennu

Minningar eru að mati hans óskýrar, huglægar, 

samhengislausar og breytast með tímanum. 

Ljósmyndir séu hins vegar línulegar í tíma og rými, 

heildstæðar og innihaldi of mikið af skýrum 

upplýsingum til að virka sem minning. Minning sé 

sveigjanlegur skáldskapur á meðan ljósmynd fylgir 

reglum þess sannsögulega.40 Myndir geta því ekki 

verið minningar í sjálfu sér vegna þess að þær gefa 

of skýra sýn á myndefnið. Ef við skoðum ljósmynd úr sýningunni „Mannlíf í myndum“ með þessar 

kenningar í huga vakna margar spurningar. Þegar við lítum á mynd af fólki á gangi á Lækjargötu 

veltum við myndinni fyrir okkur af mismunandi ástæðum. Hún getur verið vitnisburður um útlit 

staðar – en getur hún ekki einnig vakið upp minningar? Hver áhorfandi les myndina út frá sínum 

reynsluheimi og líkt og punctum Barthes þá getur smáatriði haft áhrif á upplifun okkar á myndinni. 

Getur þetta smáatriði ekki vakið upp minningar eða fortíðarþrá líkt og hún vekur upp ákafan áhuga 

á myndefninu?

Batchen tekur undir áðurnefndar hugmyndir Barthes um tengsl ljósmynda og minninga. 

Ljósmyndir geti ekki staðið einar og sér sem minningar, því þær síðarnefndu ná yfir fleira en útlit.  

Ósjálfráðar minningar vakna hjá okkur með lykt og hljóði og því þurfi eitthvað meira að koma til en 

sjón. „Áskorunin er því að gera ljósmynd að sjónrænum jafningja lyktar og bragðs, eitthvað sem þú 

getur fundið jafnframt því að sjá“.41 Með þetta í huga kannar hann þá hefð að bæta efnislegum 

hlutum við ljósmyndir til að auka minningargildi þeirra. Þar má nefna handskrifaðan texta, efnisbút 

úr fatnaði eða hárlokk. Með þessari viðbót er verið að auka tilvísun minjagripsins þar sem tveir 

efnislegir hlutir tengja mann manneskjunni.42 Til dæmis geri handskrifaður texti mynd persónulegri. 

Hann gefur rödd þess sem skrifar í skyn og bætir þar með hljóði við skynjunina.43 Með því að bæta 

39 Batchen, Forget me not: Photography and Remembrance, bls. 15.
40 Batchen, Forget me not: Photography and Remembrance, bls. 16.
41 Batchen, Forget me not: Photography and Remembrance, bls. 15.
42 Batchen, Forget me not: Photography and Remembrance, bls. 75.
43 Batchen, Forget me not: Photography and Remembrance, bls. 47.
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texta við mynd, svo sem undirskrift þess sem myndin er af, eykst kraftur tilvísunar og minningar. 

„Undirskrift er [...] sönnun um einkenni, ótvíræð yfirlýsing að 'ég var þarna og hér er merki mitt'“.44 

Út frá þessu má athuga hvort samsetning ljósmyndar og bókmenntatexta hafi meiri tilvísun í 

minningar en ljósmyndin ein og sér. Myndin sýnir okkur útlit hluta en með því að bæta við texta má 

fá betri tilfinningu fyrir tíðarandanum. Það að skapa heildstæðari mynd af þeim tíma sem fjallað er  

um kann að valda því að myndirnar veki frekar upp minningar. Sú mynd sem er sköpuð er ekki 

útskýring á myndefninu heldur frekar tilvísun í reynslu og þekkingu áhorfandans. Þekkingu á útliti 

hluta, texta eða lagi kann því að vekja upp tilfinningar eða minningar tengdar þeirri þekkingu. Með 

því að bæta við sönglagatexta er enn einni vídd bætt við, því þeir höfða ekki aðeins til sjónar okkar 

heldur einnig heyrnar. Í kjölfar þess að lesa dægurlagatextann kann áhorfandinn að ganga um salinn 

með lagið sönglandi í höfðinu, sem eykur heildarupplifun sýningarinnar.

Tökum dæmi úr sýningunni með samband ljósmynda, texta og minninga í huga. Ef við lítum 

aftur á ljósmyndina af „Predikun á Lækjartorgi“45 og skoðum samsetningu myndarinnar við 

bókmenntatexta. Á sýningunni stendur myndin með tveimur öðrum myndum af mannlífi á 

Lækjartorgi, „Herramenn á bekk“ og „Stúlkur á Lækjartorgi“.46 Textinn, sem stendur með 

myndunum er úr skáldsögunni Punktur, punktur, komma, strik eftir Pétur Gunnarsson:

Allt torgið moraði í tilvonandi myndastyttum sem tónuðu fyrirsagnir dagblaðanna en lögregluþjónar 

löbbuðu um og pössuðu að vegfarendur færu ekki að syngja. Hjálpræðisherinn hafði undanþágu og 

Kallinn á kassanum.47

Textinn lýsir ekki aðeins Lækjartorgi heldur einnig mannlífinu á torginu. Með viðbót textans sjáum 

við fyrir okkur blaðasala, lögreglumenn og predikara. Við sjáum fyrir okkur hreyfingu í hópnum 

sem sést á „Predikun á Lækjartorgi“ og heyrum jafnvel köll blaðasalanna í höfðinu okkar. Textinn 

vísar í aðstæður og starfshætti sem við sjáum ekki lengur á Lækjartorgi. Í textum og myndum 

virðist torgið vera miðdepill bæjarlífsins. Með samsetningu myndar og texta sjáum við fyrir okkur 

allt annað torg en það sem við þekkjum í dag. Samsetningin dregur upp mynd af fortíðarástandi og 

gefur færi á að áhorfandinn minnist svæðisins. Barthes taldi að vissa ljósmynda gæti ekki dugað til 

að vekja upp minningar en með mismunandi vísunum í fortíð hljótum við að auka líkur á 

endurminningum. Líkt og smáatriði getur kveikt áhuga á myndefninu, líkt og punctum gerir, þá 

getur það einnig vakið upp minningar. Með framsetningu ólíkra smáatriða og byggingu tíðaranda 

geta ljósmynd og texti verið grundvöllur fyrir minningar áhorfenda.

44 Batchen, Forget me not: Photography and Remembrance, bls. 41.
45 „Predikun á Lækjartorgi“ er sýnd hér á undan, á bls. 5.
46 Allar myndir má sjá í viðauka ritgerðarinnar.
47 Pétur Gunnarsson, Punktur, punktur, komma, strik: skáldsaga, Reykjavík: Iðunn, 1976, bls. 37.
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Ljósmyndir og bókmenntir

Á ljósmyndasýningunni munu vera bókmenntatextar frá árunum 1960-1980 til að auka á tilfinningu 

áhorfandans fyrir tíðarandanum. Tengsl ljósmynda við texta hafa löngum verið mikil, jafnt í  

fréttaflutningi, fjölskyldualbúmum og listrænum ljósmyndum. Merking ljósmynda getur verið loðin 

og margræð og eru því textar oft notaðir til að skýra inntak myndanna. Fræðimaðurinn Andreas 

Hapkemeyer hefur fjallað um merkingarleg tengsl ljósmynda og texta. Hann bendir á að þó að 

ljósmyndir geti sýnt útlit hluta þá eigi mynd ekki jafn auðvelt með að skýra frá merkingu eða virkni 

þeirra. Textar séu hins vegar skýrari og geti nefnt og skýrt það sem mynd sýnir. Að hans mati eru 

ljósmyndir samsetning tákna með óljósa merkingu, sem eru byggðar upp af mögulegum merkingum 

sem tungumálið varpar á þær.48 Hapkemeyer álítur því að samband ljósmynda og texta felist fyrst og 

fremst í því að textinn útskýri það sem ljósmyndin geti ekki. 

François Brunet hefur kannað tengsl ljósmynda og bókmenntatexta og telur að hér sé um 

flóknara samband að ræða. Hann reifar sögu miðlanna en hann telur að þeir hafi þróast í samspili 

við hvorn annan, en þó ekki á þann hátt að ljósmyndir séu bein afleiðing bókmennta.49 Hann bendir 

á að uppgötvun miðilsins hafi orðið á sama tíma og bókmenntir voru álitnar listræn tjáning frekar en 

að orðið væri notað sem samheiti yfir öll skrif.50 Ljósmyndir og bókmenntir þróuðust samhliða og 

voru taldir hluti af módernisma. Brunet telur einnig að miðlarnir tveir eigi það sameiginlegt að vera  

drifnir áfram af löngun til að tjá persónulega meðvitund.51 Brunet bendir á að upphaf 

ljósmyndatækninnar hafi verið litað af skrifum. Segja má að bókmenntir hafi gefið miðlinum 

merkingu með því að gera ljósmyndir að umfjöllunarefni í skáldskap og ljóðlist. Ljósmyndatæknin 

hafði þó einnig haft áhrif á bókmenntastefnur en Brunet bendir á að sterk tengsl séu á milli 

skáldsagna raunsæisstefnunnar og framsetningu ljósmynda á veruleikanum. Ljósmyndir breyttu 

einnig ramma frásagnar með því að ná inn í efni og virkni bókmennta.52 

Brunet fjallar um hvernig ljósmyndarar hafa notað texta til að auka á eiginleika ljósmynda. 

Ljósmyndari setur sig í hlutverk sögumanns með athugasemdum og lýsingum við myndirnar. 

Ljósmyndarinn Alfred Stieglitz er meðal þeirra sem hefur skrifað fagurfræðilegar og ljóðrænar 

lýsingar með ljósmyndum sínum. Til dæmis má nefna texta við myndina Winter – Fifth Avenue þar 

sem hann lýsti bið sinni í snjókomu eftir þeirri stund þar sem allt var í jafnvægi. Með viðbót textans 

var Stieglitz að sýna fram á fagurfræði verka sinna, að mati Brunet. Í kjölfar verka hans skrifuðu 

48Andreas Hapkemeyer, „Image and Word, Photo and Text“, Photo Text, Text Photo: The Synthesis of Photography  
and Text in Contemporary Art, ritstjórar Andreas Hapkemeyer og Peter Weiermair, John S. Southard þýddi úr þýsku, 
Kilchberg, Zürich: Edition Stemmle, 1996, bls. 10.
49 François Brunet, Photography and Literature, London: Reaktion Books, 2009, bls. 149.
50 Brunet, Photography and Literature, bls. 10.
51 Brunet, Photography and Literature, bls. 149.
52 Brunet hefur þessi orsakatengsl mynda og bókmennta eftir fræðimönnunum Jérôme Thélot , Paul Valéry og Philippe 

Ortel. Brunet, Photography and Literature, bls. 114.
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ljósmyndarar í síauknum mæli athugasemdir við verk sín og var texti orðinn sjálfsagður hluti af 

myndunum.53 Með fyrstu persónu frásögn og útlistun á hugmyndum ljósmyndarans var „rödd“ 

ljósmyndarinnar látin heyrast. Áherslan færðist frá því að ljósmyndir endurspegluðu náttúruna yfir í 

að sýna hugmyndir ljósmyndarans og virknina á bak við myndatökuna.54 Með skrifum 

ljósmyndarans er athyglinni beint að ferlinu við ljósmyndun. Myndin er ekki lengur álitin bein 

endurspeglun veruleikans heldur listræn túlkun og meðvituð framsetning þess sem ljósmyndarinn 

sér. Með því að setja fram bókmenntatexta með ljósmyndum á sýningunni „Mannlíf í myndum“ er 

áhorfandinn minntur á að um listræna miðla sé að ræða. Þó að ljósmynd sé sýnd sem vitnisburður 

um atburð, líkt og í fréttamyndir gera, þá á hver mynd höfund.55 Myndirnar eru ekki aðeins bein 

framsetning þess sem var heldur túlkun og tjáning á upplifun ljósmyndarans á svæðinu.

Hapkemeyer benti á að textar hafi yfirhöndina í samspili þeirra við ljósmyndir. Hann segir 

að vegna þess að framsetning textans er skýrari þá byggi hún upp merkingu myndarinnar. Því getur 

til dæmis titill ljósmyndar ráðið því hvernig áhorfandinn túlkar verkið.56 Hann bendir þó á að með 

samsetningu myndar og texta verði til möguleiki á flóknari heildarmynd heldur en ef myndin 

stendur ein. Textinn getur skýrt það sem myndin sýnir eða gengið gegn því. Texti, sem nefnir til efni 

eða þema ólíkt því sem myndin sýnir, getur einnig bætt við nýrri vídd merkinga.57 

Síðastnefndu áhrifin eru þau sem ég stefni á að ná fram með samsetningu mynda og texta í 

sýningunni. Textinn á að opna fyrir fleiri möguleika á túlkun á heild sýningarinnar. Áhorfandinn á 

að geta lesið og túlkað myndirnar út frá eigin hugmyndum og þekkingu og textinn á ekki að koma 

að lestri á sjálfri myndinni. Textabrotunum verður ekki parað við ljósmyndirnar, eitt brot á hverja 

mynd. Sú samsetning yki hættuna á því að textinn yfirgnæfði myndefnið og yrði að aðalatriði 

sýningarinnar. Textarnir verða settir upp einn á hverjar 2-3 myndir og eiga að auka á heildaráhrif 

þess myndahóps. Textinn tengist myndefninu ávallt á einhvern hátt, hvort sem hann lýsir því beint 

eða ekki. Til að mynda getur textinn verið lýsandi fyrir tíðarandann vegna þess að hann er 

súrrealískur, þó hann lýsi ekki myndefninu beint.  Frekar á textabrotið að tengja saman ólíkar 

tilvísanir, tilfinningar og jafnvel minningar til að byggja sem heildstæðasta mynd af miðbæ 

Reykjavíkur á árunum 1960-1980. 

53 Brunet, Photography and Literature, bls. 98.
54 Brunet, Photography and Literature, bls. 101-102.
55 Líkt og Susan Sontag benti á í „Í helli Platóns“.
56 Hapkemeyer, „Image and Word, Photo and Text“, bls. 11.
57Hapkemeyer, „Image and Word, Photo and Text“,  bls. 10-11.
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Sýningargerð

Þetta er listasýning. Vinsamlegast fylgdu þessum leiðbeiningum. Vertu alltaf hljóð/ur. Láttu það vera 

að reykja. Ekki má borða eða drekka í sýningarrýmunum. Þú átt að veita hverju verki verðskuldaða 

athygli, en gestir sem tefja verða fjarlægðir. Mundu að fylgst er með þér. Lestu allar mögulegar 

upplýsingar vandlega og trúðu því sem þér er sagt. Einbeittu þér þar til þú er komin/n út úr 

byggingunni og gakktu burt upplýst/ur af upplifuninni að horfa á list.58

Listasafn er félagslegt rými þar sem nálgast má verk, hluti og þekkingu, sem þykja þess virði að 

sýna. Líkt og textinn hér að ofan gantast með þá fylgjum við ákveðnum reglum og setjum okkur í 

ákveðinn gír við heimsókn á listasafn. Við göngum hljóðlega um, veltum fyrir okkur verkum, lesum 

þær upplýsingar sem eru í boði og reynum að skilja það sem fyrir okkur er haft. Listamaðurinn 

Brian O´Doherty hefur fjallað um sýningarrými listasafna. Hann segir rýmið vera klefa fagurfræði 

sem sameinar heilagleika kirkju, formfestu dómssals og dulúð rannsóknarstofu.59 O´Doherty segir 

listasöfn fylgja ströngum reglum uppbyggingar og megi helst líkja rýminu við byggingu 

miðaldakirkju. Allt sé gert til að lyfta verkunum á stall og einangra þau frá hversdagsleikanum. 

Þannig er sýningarrýmið hannað þannig að listaverkin fái óskipta athygli okkar. Safnið er helgað 

fagurfræði og verkin standa þar í tímaleysi og eilífu ástandi framsetningar.  Innan safnrýmisins er 

svo mikil festa að meira að segja áhorfandinn virðist vera á röngum stað. „Rýmið býður upp á þá 

hugsun að þó að augu og hugar séu velkomnir, eru líkamar sem taka pláss það ekki“.60 O´Doherty 

telur að listasöfn hafi þau áhrif á sýningargesti að þau virðast breyta fagurfræði í félagslegan 

elítisma, að ekki öllu eða öllum sé hleypt að. Safnið stilli ákveðnum hlutum upp á stall en öðrum 

ekki. Eins virðast söfn fara fram á ákveðna hegðun frá áhorfandanum, sem á helst aðeins að vera 

augu og hugur.61 Sýningarmunina er einnig erfitt að skilja, þeir eru sjaldgæfir og dýrir. Að mati 

O´Doherty eru söfn því félagslegt, fjárhagslegt og vitsmunalegt snobb sem mótar gildismat okkar 

og félagsvirkni.62 

Listrýmið hefur á síðustu árum verið opnað fyrir aukin samskipti við samfélagið. Maria 

Lind, sýningarstjóri Moderna Museet í Stokkhólmi, fjallar um síaukin tengsl listar við samfélagið 

og áhorfendur. Hún segir að samtímalist vilji og geti síast inn í raunveruleikann, svo sem með 

innsetningum í almenningsrýmum. Slík verk sýni fram á löngun til að flýja stranga umgjörð 

58 Texti á vegg á listasýningu nemenda í sýningarstjórn í Royal College of Art árið 1995. Teresa Gleadowe, „Curating 
in a Changing Climate“, Curating in the 21st Century, ritstjóri Gavin Wade, West Midlands: The New Gallery of 
Walsall og University of Wolverhampton, 2000, bls. 34 (þýðing höfundar).

59 Brian O´Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, Berkeley: University of California 
Press, 1999, bls. 14.

60 O´Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, bls. 15 (allar beinar tilvitnanir í bókina eru 
þýðingar höfundar).

61 O´Doherty segir sýningargesti vera annars vegar auga (en. Eye) og hins vegar áhorfanda (en. Spectator) í 2. kafla  
bókarinnar.

62 O´Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, bls. 76.
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stofnana og hið hefðbundna samband listarinnar við áhorfendur.63 Áhorfendur dagsins í dag þekkja 

list sem er í sterku sambandi við hversdagsleikann. List sem nær yfir fjölmörg svið svo sem trú, 

heimspeki, pólitík og tónlist. Því er listin ekki lengur ósnertanleg heldur talar hún tungumál sem 

áhorfendur skilja.64 Á þessu má sjá hvernig sýningarrýmið þróast smám saman úr því að vera 

fastmótað og hátíðlegt í að vera í betri tengslum við umhverfi sitt. Áhorfendur hafa einnig betra 

aðgengi að verkum og safninu þar sem auknar áherslur er á beint samband áhorfandans við listina.

Listasöfn hafa opnað meira fyrir þátttöku áhorfenda. O´Doherty fjallar um hvernig aukning á 

þátttöku áhorfenda í sýningum breytti sambandi listamannsins og áhorfenda. Athafnir listamannsins 

eru því ekki lengur meginatriði sýningar heldur er hlutverk hans að skapa aðstæður fyrir 

áhorfandann svo að hann geti orðið gerandi en ekki aðeins þolandi. Áhorfandinn verður þannig 

valdur að atburðarásinni innan sýningarrýmisins.65 Á sýningunni „Mannlífi í myndum“ er leikið 

með hugmyndir um listasöfn. Safnrýmið verður hannað eins og listasafn en aðgangur áhorfandans 

er allt annar. Áhorfandinn „gengur“ innan sýningarýmisins inni á eigin heimili eða að minnsta kosti  

í einkarými. Þannig upplifir hann verkin bæði innan og utan safnaumhverfisins. 

„Mannlíf í myndum“ er listasýning en stendur þó á mörkum sögusýningar. Hún er 

listasýning því hún leggur megináherslu á ljósmyndirnar sjálfar og að þær fái að njóta sín. Hún 

líkist þó sögusýningu að því leyti að þemað er tíðarandi áranna 1960-1980 og textum og titlum 

myndanna er ætlað að leiða áhorfandann í þann sögulega heim. Hún segir frá myndefninu með 

titlinum og býður upp á tengingar inn í önnur svið samfélagsins. Á listasýningum er titill verkanna, 

í flestum tilfellum, undir listamanninum kominn. Ljósmyndirnar í sýningunni „Mannlíf í myndum“ 

eru hins vegar ekki nefndar af höfundi sínum heldur af sýningarstjóranum. Titlarnir eru einföld og 

stuttorð útlistun á innihaldi myndarinnar og upplýsingunum sem fylgja þeim í myndasafni 

Ljósmyndasafns Reykjavíkur. Titlarnir eru því ákveðin lýsing á myndefninu. Sýningin nær þó ekki 

algerlega yfir á svið sögusýningar vegna þess að ekki er leitast til að útskýra eða fræða í beinum 

skilningi. Myndirnar eiga að vekja upp hugrenningartengsl og minningar og textarnir eiga að styðja 

við túlkun áhorfenda á myndunum. Á sýningunni eru textarnir ekki beint til fræðslu heldur eiga þeir 

að skapa tilfinningu fyrir stað og tíma. Myndirnar eru vissulega sannanir um atburði, aðstæður og 

útlit en standa þó sem listaverk, fjarri upprunalegu samhengi sínu, dagblaðinu.

Í ljósmyndasýningunni munu áhorfendurnir vera þátttakendur. Stafrænn heimur 

sýningarinnar mun verða þeirra eigin. Sýningarrýmið mun ekki hafa sömu félagslegu festuna og 

heimsókn á safn hefur vegna þess að sýningin verður í einkarými hvers og eins. Hann mun sitja við 

63 Maria Lind, „Learning from Art and Artists“, Curating in the 21st Century, ritstjóri Gavin Wade, West Midlands: The 
New Gallery of Walsall og University of Wolverhampton, 2000, bls. 87.

64 Lind, „Learning from Art and Artists“, bls. 96.
65 O´Doherty, Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space, bls. 99.
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tölvuna sína, að öllum líkindum einn, og ganga í gegnum sýninguna líkt og í tölvuleik. Áhorfandinn 

mun geta skoðað sýninguna í þeirri röð sem hann vill og á þann hátt sem hann vill en með því að 

koma með sýninguna heim til hans breytist samband áhorfandans við listina. Sýningin verður ekki 

lengur eitthvað sem áhorfandinn þarf að fara á, borga sig inn á og hegða sér á ákveðinn hátt á 

sýningunni heldur verður hún heima hjá honum. Áhorfandinn getur dvalið eins lengi og hann vill 

við hverja mynd og gengið um sýninguna jafnt að nóttu sem degi. Líkt og Hans-Ulrich Obrist segir 

í grein sinni „Kraftwerk, Time Storage, Laboratory“ þá gefst nú kostur á því að áhorfandinn sjái 

sýningu á heimili sínu. Þar á áhorfandinn ekki í sama sambandi við verkin og þegar hann stendur í 

yfirgnæfandi og magnaðri byggingu listasafnsins. Þegar listasýningin er inni á heimili hans er bilið 

milli sýningarinnar og hversdagslega heimsins á vissan hátt brúað.66

Mörg söfn eiga í sterku sambandi við minningar, enda er starfsemi þeirra að stórum hluta 

varðveisla og framsetning minninga. Sagnfræðingurinn Susan A. Crane hefur kannað samband 

safna og minninga og bendir á að söfn leitist við að festa minningar með varðveislu muna. 

Minningar eru huglægar og breytilegar og því leitast söfn við að gera þær að efnislegum hlut. Söfn 

reyna að líkja  eftir minningum með framsetningu muna og frásagna til að koma í veg fyrir rof 

þeirra. Þannig er inntak minninga yfirfært á líkamlega hluti, sem þykja hafa sögulegt gildi. 67 Söfn 

eru oft gagnrýnd fyrir að setja fram eina mögulega túlkun á liðnum atburðum og þannig búa til 

sameiginlegt minni sem ræður skoðunum okkar og þekkingu.68 Crane bendir þó á að munirnir sem 

eru sýndir á söfnum séu helst til þess fallnir að koma af stað minningarferli áhorfenda.69 Því má 

segja að líkt og ljósmyndir geta verið vitnisburður um útlit hluta þá geti sýningar einnig gegnt sama 

hlutverki. Út frá útlitinu kann áhorfandinn að lesa upplýsingar út frá eigin reynsluheimi og túlka 

hann á þann veg.

Stafrænar sýningar

Með tilkomu stafrænnar tækni breyttist samband ljósmynda við viðfangsefni sitt. Í analóg 

ljósmyndum eiga myndirnar í hliðstæðu sambandi við viðfangsefni sitt. Þær eru myndaðar af 

táknum á efnislegum grunni og eru tengdir sjáanlegum eiginleikum þess sem þær sýna.70 Stafrænar 

66 Hans-Ulrich Obrist, „Kraftwerk, Time Storage, Laboratory“, Curating in the 21st Century, ritstjóri Gavin Wade, 
West Midlands: The New Gallery of Walsall og University of Wolverhampton, 2000, bls. 53-54.

67 Susan A. Crane, „Of Museums and Memory“, Museums and Memory, ritstjóri Susan A. Crane, Stanford: Stanford 
University Press, 2000, bls. 9.

68 Þar má nefna gagnrýni Más Jónssonar á grunnsýningu Þjóðminjasafns Íslands í greininni „Endurreisn 
Þjóðminjasafns = Endurmat á sögunni?“, sem var birt í fyrra hefti Sögu árið 2005. Hann telur sýninguna setja fram 
slípaðar niðurstöður á rannsóknum um sögu Íslands frekar en að leyfa áhorfendum á taka þátt í vangaveltum og 
mismunandi tillögum um efnið. 

69 Crane, „Of Museums and Memory“, bls. 5.
70 Analóg má þýða sem hliðstæðu eða líkingu. Myndir tengjast sjáanlegum eiginleikum m.a. með því að sýna ákveðna 

litatóna vegna þess hvernig ljós kastast af viðfanginu.

20



upplýsingar eru hins vegar ótengdar efnislegri uppsprettu myndarinnar þar sem þær eru geymdar og 

mótaðar af tölum í rafrásum. Ljósmyndir eru ekki lengur umritun á viðfangsefni sínu heldur 

umbreytast þær í rafrænar upplýsingar.71 Vegna þessara breytinga á sambandi ljósmynda við 

viðfangsefni sitt hafa fræðimenn efast um sannleiksgildi stafrænna mynda. Getur mynd verið 

„sönn“ þegar hún á ekki í efnislegu sambandi við viðfangsefni sitt?72 Munurinn á analóg ljósmynd 

og þeirri sem er færð í stafrænt form felst í því hvernig hún er geymd og flutt milli staða en ekki 

hvað hún sýnir.73 Þegar hugað er að því hvernig áhorfendur skoða myndir þá þurrkast út munurinn á 

milli stafrænna og analóg mynda því þær birtast okkur hreinlega sem ljósmyndir. Því má segja að 

stafrænar ljósmyndir hafi alveg sama sannleiksgildi og höfði eins til áhorfenda og analóg 

ljósmyndir.

Með tilkomu internetsins hafa möguleikar á dreifingu efnis stóraukist. Sýningarstjórinn 

Klaus Müller bendir á að menningarverðmæti séu í síauknum mæli geymd í geymslum til að 

varðveita þau sem best. Hann nefnir sem dæmi Síðustu kvöldmáltíð Da Vinci, sem er opin fyrir 

almenning en erfitt sé að fá tíma til að sjá verkið því aðgengið sé mjög takmarkað. Þannig hafa fáir  

komist í raunverulegt tæri við verkið en þekkja það samt sem áður vel. Verk Da Vinci sé því orðið 

að stafrænu málverki.74 Með því að nota vefinn eigi áhorfendur þess kost að kynnast þeim verkum 

sem ekki er hægt að kynnast í raunveruleikanum. Vegna þess kallar sýningarstjórinn Patterson Sims 

vefsíður safna hliðstæð söfn frekar en verkfæri safnanna. Hann telur að síðurnar séu ekki aðeins 

verkfæri heldur sjálfstæð eining. Gestir vefsíðnanna eru fleiri og með breiðari bakgrunn en gestir 

safnanna sjálfa og heimsækja síðuna oftar og lengur en gestir sýninga.75 Vefsíðan er því safn í sjálfu 

sér eða að minnsta kosti sýningarstaður. Stafrænar listasýningar auka möguleika áhorfenda á að 

upplifa verk safnsins. Með uppsetningu í sýningarrými fær verkið annan blæ og nýtt samhengi en 

þegar það er séð í stafrænu myndasafni.

Sýningargerð á netinu felur í sér nýjar áskoranir en sniðgengur aðrar. Þannig má nefna að 

hægt er að vinna stafræna sýningu án mikils fjármagns. Vinnan við uppsetningu sýningarinnar 

færist úr því að þurfa marga til að byggja upp rýmið og hengja upp verkin í að vera unnin í tölvu af 

aðeins einni manneskju. Sýningarstjórinn Christiane Paul bendir á hvernig hlutverk sýningarstjórans 

breytist við gerð stafrænnar sýningar. Sýningarstjórinn velur enn verkin, skipuleggur sýningar og 

71 Photography: A Critical Introduction, bls. 314.
72 Hér er átt við ljósmyndir sem eru til á stafrænu formi en ekki stafrænt gerðar ljósmyndir, sem sýna ekki 

raunveruleika heldur eru í raun tölvuteikning.
73 Photography: A Critical Introduction, ritstjóri Liz Wells, 4. útgáfa, London og New York: Routledge, 2009, fyrst 

útg. 1997, bls. 328-329.
74 Klaus Müller, „Museums and Virtuality“, Museums in a Digital Age, ritstjóri Ross Parry, London og New York: 

Routledge, 2010, bls. 295.
75 Beryl Graham og Sarah Cook, Rethinking Curating: Art after New Media, Cambridge: MIT Press, 2010, bls. 179-

180.
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vinnur innan listfræðilegs ramma en hann verður einnig að velja úr, lýsa og flokka innan netsins. 

Því á internetinu er nýtt samhengi til staðar eftir hvern smell. Stanslaust flæði upplýsinga gerir  

samhengi sýningarinnar sveiflukennt og ramma merkingar hreyfanlegan. Hver áhorfandi tekur þátt í 

að búa til nýtt samhengi og endurskilgreina sýninguna.76 Sýningarstjórinn Anne-Marie Schleiner 

segir að hver vefsíðueigandi gangi í raun í starf sýningarstjóra með því að skapa keðjur merkinga 

með tengingum og samanburðum. Hún bendir á að almenningsrýmið hafi flust á netið en þar sé 

vettvangur fyrir sérhæfð áhugamál en einnig verði skil milli menningarflokka óskýrari. Þannig geti 

vefsíða laðað til sín gesti sem eru með líkari áhugamál og smekk en meðal safngesturinn þó að þeir 

séu dreifður hópur.77

Stafrænar sýningar hafa þann ókost að vera tilbúinn veruleiki þar sem áhorfandinn kemst 

ekki í snertingu við verkin. Stafræn framsetning á efni er sjónræn og hljóðtengd en áhorfandinn 

hefur ekki möguleika á snertingu eða lyktarskynjun. Verkið hefur ekki sömu viðveru á vefsíðu eins 

og á safni þar sem fólk sér hlutinn sjálfan. En líkt og Müller bendir á þá er rýmisleg upplifun okkar 

á safnmunum takmörkuð þar sem við megum aðeins horfa en ekki snerta verkin.78 Í stafrænni 

sýningu upplifir áhorfandinn hlutina í rými sem hann stendur sjálfur í, í stafrænum heimi. Hönnun 

safnrýmisins er í þrívídd og myndirnar og textarnir eru settir upp á veggi sýningarsala. Framsetning 

verka á stafrænni sýningu er því önnur en á almennri vefsíðu. Müller fjallar einnig um hvernig 

tilbúinn veruleiki kunni að vinna gegn hugmynd áhorfandans um að safnið hafi gríðarlegan 

trúverðugleika. Að mati hans er þó notkun internetsins aðeins ein umgjörð verkanna sem safnið 

hefur kost á. Sýningar séu í sjálfu sér tilbúið samhengi þar sem verk er fært á nýjan stað, með ólíka 

umgjörð annarra verka og þema. Framsetning stafrænnar eftirmyndar á vefsíðu sé því sambærileg 

því að flytja hlut úr upprunalegu samhengi sínu inn í safnaumhverfi.79

Tilbúinn raunveruleiki gefur áhorfandanum nýja möguleika á að upplifa umhverfi sitt og 

móta það. Umhverfið er gagnvirkt þar sem hann getur valið mynd, skoðað hana vandlega og gengið 

milli verka og sýningarrýma. Möguleikinn á gagnvirkni og tæknibrellum getur þó skyggt á verkin á 

sýningunni. Müller bendir á að tilbúin rými geti gert mörk safna og þemagarða óskýr og aukið á 

„Disneyvæðingu“ á menningu.80 Vegna þess lagði ég áherslu á að nýta ekki alla möguleika í 

tæknilegri framsetningu á ljósmyndunum og textunum í sýningunni. Það hefði verið möguleiki á að 

láta upplestur á textum eða lagabrot fylgja verkunum en það hefði breytt verkefninu úr því að vera 

76 Christiane Paul, „Flexible Contexts, Democratic Filtering and Computer-aided Curating: Models for Online 
Curatorial Practices“, Curating Immateriality: the Work of the Curator in the Age of Network Systems, ritstjóri Joasia 
Krysa, Brooklyn: Autonomedia, 2006, bls. 86-87.

77 Paul, „Flexible Contexts, Democratic Filtering and Computer-aided Curating: Models for Online Curatorial 
Practices“, bls. 87.

78 Müller, „Museums and Virtuality“, bls. 297.
79 Müller, „Museums and Virtuality“, bls. 297.
80 Müller, „Museums and Virtuality“, bls. 303.
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ljósmyndasýning í að sýna möguleika tölvutækninnar. Með því að hafa framsetningu texta og 

mynda látlausa fær áhorfandinn mun meira svigrúm til að upplifa og túlka verkin í friði.

Framsetning efnis á sýningu

Efnisval og framsetning þess á sýningu stjórnast af þekkingu og túlkun sýningarstjórans á efninu. 

Sýningarstjórinn á að koma efninu og sinni heildarhugmynd til áhorfandans. Framsetning efnisins á 

þó að vera á þann veg að áhorfandinn hafi frjálsar hendur að lesa og túlka verkin á eigin vegum. 

Sýningarstjórinn Robert Storr telur að góð sýning sé aldrei síðasta orðið um viðfangsefni. Sýning 

eigi að vera túlkun á verkunum sem eru valin en sú túlkun eigi að vera unnin með ítarlegri rannsókn 

á efni hennar. Þessi túlkun eigi ekki að vera endanleg heldur ætti að viðurkenna að verkin geti verið 

lesin frá mörgum sjónarhornum. Hún eigi að hafa eigið sjónarhorn sem á að vera afmarkað en ekki 

endanlegt. Sjónarhorn sýningarinnar á að bjóða upp á vangaveltur og gagnrýni ekki aðeins á listinni 

heldur einnig á túlkun sýningarstjórans sjálfs.81

Sýningarstjórinn Ralph Rugoff hefur einnig fjallað um hvernig best sé að miðla efni til 

áhorfandans. Hann telur að til þess að sýning hafi ekki of einhliða áhrif á áhorfandann verði hann að 

fá hlutverk í sýningunni. Sýningarstjóri geti sett verkin fram með ákveðnar túlkanir og hugmyndir í 

huga. Merking verks er þó ekki ákvörðuð við opnun sýningar heldur verður til við samtal við hvern 

áhorfanda. Sýning á því ekki að bera á borð tilbúna niðurstöðu á verkunum og samhenginu heldur 

sýna virkar vangaveltur um þau.82 Áhorfandinn á því að fá svigrúm til að eiga í samtali við verkið 

og túlka það á eigin hátt.

Áhorfandinn á þó ekki að ganga að verkinu með tómar hendur heldur á sýningarstjórinn að 

koma lestrinum af stað. Að mati Storr á túlkun og framsetning sýningarstjórans að vera 

undirstraumur í sýningunni. Sýningarstjórinn á að leiða áhorfandann í gegnum sýninguna með 

vísbendingum frekar en að segja honum hvað hann eigi að gera og hugsa. Áhorfandinn er læs á 

verkin ef hann gengur um rými sem kemur honum af stað í lestrinum. Ekki á að útskýra verkin áður 

en áhorfandinn hefur tækifæri á að túlka þau sjálfur. Verkin eiga að fá á sýna sig sjálf en 

sýningarstjórinn á að vera milliliður áhorfandans við verkin.83 

Rugoff telur að sýning eigi ekki að gefa áhorfandanum þá tilfinningu að þeirri spennandi 

vinnu að uppgötva verkið sé lokið. Að það eina sem sé ætlast til af áhorfandanum sé að hann geti 

81 Robert Storr, „Show and Tell“, What Makes a Great Exhibition?: Questions of Practice, ritstjóri Paula Marincola, 2. 
útgáfa, Philadelphia: Philadelphia Exhibition Initiative og Philadelphia Center for Arts and Heritage, 2008, fyrsta 
útg. 2006, bls. 14.

82 Ralph Rugoff, „Are you talking to me? On Curating Group Shows that Give You a Chance to Join the Group“, What 
Makes a Great Exhibition?: Questions of Practice, ritstjóri Paula Marincola, 2. útgáfa, Philadelphia: Philadelphia 
Exhibition Initiative og Philadelphia Center for Arts and Heritage, 2008, fyrsta útg. 2006, bls. 46.

83 Storr, „Show and Tell“, bls. 24.
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skilið merkingarnar á veggjunum og horft í ákveðna átt. Sýning eigi ekki að gefa svör heldur frekar 

vekja upp spurningar og vangaveltur hjá áhorfandanum. Þannig geti áhorfandinn fundið eigin leið í 

gegnum sýninguna og fundið þær tengingar sem hann hefur áhuga á.84 Storr leggur áherslu á að 

lestur hvers áhorfanda á verki segi til um merkingu þess. Starf sýningarstjóra sé að gera allt sem í 

hans valdi stendur til að gera þessa ákvörðun upplýsta og að hún sé sprottin úr skynjun áhorfandans. 

Sýningarstjórinn eigi að vera milliliður milli áhorfandans og listamannsins en eigi þó ekki að tala  

fyrir hönd neins. Hann eigi að stinga upp á mögulegum merkingum verkanna en ekki gera ráð fyrir 

að þær verði samþykktar. Sýningarstjórinn eigi að greiða leið fyrir mögulega túlkun á listaverkum 

frekar en að takmarka þær. Sýningarstjórinn aðstoði áhorfandann við lestur verkanna með því að 

beina sjónum hans að sérkennum þeirra en minni þó ávallt á að það sem hann sjái sé aðeins hluti af 

stærri heild.85

„Mannlíf í myndum“ ber á borð ljósmyndir og texta sem hægt er að lesa á ýmsa vegu. Þema 

sýningarinnar er tíðarandinn í miðbæ Reykjavíkur á árunum 1960-1980. Ljósmyndirnar standa fyrir 

sínu en samsetning mín ræðst af þemanu, sem á að vera undirstraumur í heildarmyndinni. Þemað er 

ekki sett beint fram með texta heldur á áhorfandinn að geta lesið það úr framsetningu efnisins. 

Áhorfandinn á að fá tilfinningu fyrir tíðarandanum með ljósmyndunum og samsetningu við 

bókmenntatextana. Eins á áhorfandanum að finnast sem hann gangi um miðbæ Reykjavíkur á 

sýningunni án þess að það sé of augljóst. Líkt og Storr bendir á er sýningarrýmið sjálft miðill, sem 

má koma hugmyndum fram á sjónrænan máta.86 Í bókinni Designing Exhibitions er sagt að ganga 

áhorfandans í gegnum sýninguna eigi að vera ákveðin fyrir opnun. Þannig geti sýningarstjórinn 

skipulagt uppsetninguna út frá göngu safngestsins. Hægt er að vinna rými sýningarinnar þannig að 

áhorfandann sé leiddur um rýmið án þess að þurfa skilti með leiðbeiningum. Hönnun rýmisins getur 

einnig verði táknræn fyrir efni sýningarinnar.87 Þannig verða sýningarsalirnir mótaðir eftir 

svæðunum sem ljósmyndirnar eru teknar á. Gangan um sýningarsalina minnir áhorfandann á svæðið 

sem myndirnar eru teknar á og læða að honum hugmyndinni um að hann gangi um göturnar. Útlit 

salarins verður þó ekki svo áberandi að augljóst verði hvaða áhrifum er reynt að ná fram heldur á 

áhorfandinn að fá svæðið og þannig efni sýningarinnar á tilfinninguna.

Hönnun sýningar

Sýningin verður sýndarganga um miðbæinn, eins og áður er sagt. Sýningarsalirnir verða mótaðir 

84 Rugoff, „Are you talking to me? On Curating Group Shows that Give You a Chance to Join the Group“, bls. 46-47
85 Storr, „Show and Tell“, bls. 31.
86 Storr, „Show and Tell“, bls. 24-26.
87Aurelia Bertron, Ulrich Schwarz og Claudia Frey, Designing Exhibitions: A Compendium for Architects, Designers  
and Museum Professionals, Basel, Boston: Birkhäuser, 2006, bls. 102.
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eftir götunum og svæðunum, þar sem myndirnar eru teknar. Lítum á sýningarsal Lækjargötu sem 

dæmi. Áhorfandinn áttar sig á staðsetningu sinni út frá uppsetningu myndanna í kringum hann. 

Annars vegar sér áhorfandinn Tjörnina og vesturhlið Lækjargötu í bakgrunni allra mynda. Hins 

vegar sést Hallargarðurinn, Fríkirkjuvegur og upphaf Bankastrætis. Áhorfandinn mun þannig fá á 

tilfinninguna að hann gangi eftir Lækjargötunni, og sé á ákveðinn hátt staddur á tökustaðnum. 

Sýningarsalirnir eru sex talsins, það er Lækjartorg; Austurstræti; Austurvöllur; Lækjargata; Tjörnin 

og Hallargarðurinn; Bankastræti og Laugavegur. 

Útlitsleg hönnun og uppbygging á sýningarrýminu er í höndum Guðrúnar Jónsdóttur, 

nemanda í Margmiðlun við Tækniskólann. Grundvallaratriði við hönnun rýmisins voru þó unnin af 

okkur í sameiningu. Þar var ákveðið að sýningarrýmið yrði látlaust og bjart. Gluggar verða settir á 

bygginguna til að fá „náttúrulega“ birtu inn í rýmið en einnig verða ljóskastarar á hverja mynd og 

textabrot. Við veltum fyrir okkur hvort við ættum að hafa liti í sýningunni. Veggir sýningarsala eru 

almennt hvítir, svo umhverfi myndanna sé látlaust. Of hvítir veggir eru þó taldir geta látið 

myndirnar virðast dekkri en þær eru, í samanburði við lit veggjarins. Því er betra að nota veggjalit  

sem sé tóni dekkri en ljósasti litur verksins.88 Þar sem myndirnar eru allar svarthvítar ákváðum við 

að halda okkur við þann sama litaskala. Litirnir sem verða notaðir í sýningunni eru því beinhvítir,  

steingráir og svartir. Veggrýmið felst aðallega í útveggjum sýningarsalanna en einnig verða á 

sýningunni fimm frístandandi veggir með stærri ljósmyndum á. Þær myndir munu því fá aukinn 

þunga.

Ljósmyndirnar voru valdar eftir staðnum sem þær eru teknar á auk þess sem þær eru allar 

teknar á tímabilinu 1960-1980. Leitast var við að finna hversdagslegar mannlífsmyndir en þó 

þannig að þær hefðu allar eitthvað til að bera sem gæti gripið athygli áhorfenda. Hvort sem það er 

óvænt portrettmynd, horfin götumynd eða hreinlega falleg ljósmynd. Eins og áður hefur komið fram 

eru myndirnar allar svarthvítar og verður því, að mínu mati, formræn bygging myndanna augljósari. 

Eins og sagt var í upphafi var ekki leitast við að sýna þekktar persónur við val myndanna. Frekar 

voru myndir sem sýndu einlæg augnablik, hversdagslegar stundir en á flestum þeirra virðist 

„fyrirsætan“ varla vita af ljósmyndaranum. Það eru þó nokkrar undantekningar á því, þar sem að 

minnsta kosti tvær ljósmyndir eru af eiginlegum fyrirsætum. Myndirnar sýna fólk á gangi niðri í bæ 

og á fæstum þeirra er hátíðlegt tilefni myndað. Þó eru nokkrar myndir frá 1. maí kröfugöngum og 

hátíðarhöldum þann sama dag og 17. júní. Síðan er ein ljósmynd af Kvennafrídeginum, sem er ein 

þeirra sem standa sér og eru stækkaðar. Eins og áður var sagt er tæknin notuð til að áhorfandinn geti 

kynnst myndunum betur. Áhorfandinn getur því stækkað myndina upp og skoðað öll smáatriði 

88Bertron, Schwarz og Frey, Designing Exhibitions: A Compendium for Architects, Designers and Museum  
Professionals, bls. 120-121.
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hennar. 

Þar sem um ljósmyndasýningu er að ræða verða ekki miklar upplýsingar við hverja mynd. 

Við myndirnar stendur nafn ljósmyndarans, dagsetning myndatöku og 2-3 orða titill. Ljósmyndirnar 

eru ekki titlaðar öðru en raðnúmeri hjá Ljósmyndasafninu en við þær stendur nokkurra setninga 

lýsing. Verður titill búinn til úr þeirri lýsingu, enda vekja litlar upplýsingar upp meiri áhuga en 

engar, eins og sést á ljósmyndinni af bruna á Laugavegi 11. Þannig eru myndirnar ekki útskýrðar 

heldur lestri áhorfandans komið af stað.89

Uppsetning mynda og texta

Myndirnar á sýningunni eru alls 77 og textabrotin 32 talsins. Myndirnar eru settar upp eftir 

staðsetningum í rýminu en þó eru myndaðir hópar úr 2-3 myndum og textabroti. Í hverjum 

myndahópi eru ljósmyndir sem kallast á og textabrot sem tengist þeim. Textabrotin lýsa ekki 

myndunum heldur fjalla þau frekar um eitthvað sem má sjá á ljósmyndunum. Sum textabrotin nefna 

til staðina sem myndirnar eru teknar á, önnur vísa í fólkið almennt og enn önnur tengjast efninu með 

andrúmslofti þess. Eins og áður var nefnt eiga textabrotin ekki við fólkið sem sést á ljósmyndunum 

heldur er þeim ætlað að byggja upp betri heildarmynd af tímanum og staðnum. Textarnir eiga að 

vera svo óskyldir myndefninu að þeir veki upp óvæntar tengingar og vagnaveltur hjá áhorfandanum. 

Þó eiga myndirnar og textarnir öll ákveðinn snertiflöt og kallast að einhverju leyti á. Hér á eftir fer  

útlistun á samspili ljósmynda og texta eftir svæðum sýningarinnar. Á hverju svæði eru nokkrar 

myndir sem standa sér án texta. Þær eru hafðar stærri en hinar en þær eru oft yfirlitsmyndir yfir 

svæðið eða eru sérstaklega fallegar að mati höfundar. Þær myndir eru látnar standa án texta svo að 

þær fái óskipta athygli áhorfenda, en þó eru textabrotin við nálægar myndir hugsuð í samhengi við 

þær. Allar ljósmyndir, teikningar á sýningarrýmum og dæmi um útlit veggja má finna í viðauka 

ritgerðarinnar. Í textanum hér á eftir er vísað til myndanna með titli þeirra á sýningunni en í  

neðanmálsgrein má sjá skráningarnúmer þeirra, ljósmyndara og dagsetningu.

Lækjartorg

Á svæði Lækjartorgs eru 12 ljósmyndir og 4 textabrot. Fyrsti myndahópurinn samanstendur af 

tveimur ljósmyndum af götusölum á torginu. Fyrri myndin heitir „Fisksala á Lækjartorgi“.90 Sú 

síðari sýnir konur skoða kerti til sölu á jólabás og verður titluð „Jólamarkaður á Lækjartorgi“.91 

Textabrotið við þessar tvær myndir er úr Punktur, punktur, komma, strik eftir Pétur Gunnarsson:

89 Þar sem ljósmyndasýningin er tengd við heimasíðu Ljósmyndasafns Reykjavíkur mun áhorfandinn hafa kost á að 
leita sér frekari upplýsingar um myndirnar á myndavef þeirra eða með því að hafa samband við safnið.

90 ÞJV götulíf nr 6, Leifur Rögnvaldsson, sumar 1979.
91 ÞJV götulíf nr 3, Leifur Rögnvaldsson, desember 1978.
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Á heimleiðinni komu þau við á torginu. 

Hver er þetta? spurði Andri og benti á styttuna sem heldur á blaði fyrir framan Stjórnarráðið.

Þetta er hann Kristján blaðasali, sagði Sista, hann var svo duglegur að selja blöð að það var búin til 

af honum myndastytta.92

Textinn tengist myndunum vegna lýsingar á torginu, en framhald þessarar frásagnar er einnig í 

sýningarsalnum.

Annar hópurinn eru tvær ljósmyndir af hátíðarhöldum 1. maí. Annars vegar er það 

ljósmyndin „Mótmælafundur á Lækjartorgi“93 og seinni myndin er „Lúðrasveit Verkalýðsins“.94 

Textabrotið við myndirnar er úr „Um óþarfa fundvísi Ingólfs Arnarsonar“ eftir Megas:

Ingólfur hét hann sem endur fyrir löngu

Ísland fann og nam og bjó sér þar ból

og stjórnmálamennirnir minnast hans í ræðum

og menn geta séð hvar hann stendur uppiá Arnarhól.95

Textabrotið er valið með myndunum vegna ræðuhalda og vísun í baráttuanda. Á móti þessum 

myndum stendur á sérvegg ljósmyndin „Kvennafrídagurinn“, sem er stærri en þær fyrrnefndu.96 Sú 

mynd stendur ein á veggnum en myndar þó einnig heild með þessum verkum á móti vegna 

mótmælanna og gleði í myndunum.

Á næsta vegg eru þrjár ljósmyndir og eitt textabrot. Það eru ljósmyndirnar „Beðið eftir 

strætisvagni“,97 „Klessukeyrðir bílar“98 og „Beðið í Hafnarstræti“.99 Textinn sem stendur með 

myndunum er úr skáldsögu Indriða G. Þorsteinssonar, Land og synir:

En jörðin, drengur minn. Hvenær hafa skuldir breytt nokkru um þetta land. Erum við ekki hér vegna 

landsins. Höfum við ekki alltaf verið hér vegna þess eins. Eigum við ekki fjöllin, heiðarnar og 

víðátturnar.100

Lýsingin minnir áhorfendur á fagra náttúru, sem má sjá handan hafnarinnar en sjálfstæðis- og 

baráttuandinn frá síðasta vegg heldur áfram.

Á fjórða vegg Lækjartorgs rýmisins eru þrjár ljósmyndir. Sú fyrsta heitir „Predikun á 

Lækjartorgi“,101 önnur „Herramenn á bekk“102, þriðja „Stúlkur á Lækjartorgi“.103 Textinn við þessar 

þrjár myndir er framhald af fyrstu lýsingunni úr Punktur, punktur, komma, strik:

92 Pétur Gunnarsson, Punktur, punktur, komma, strik: skáldsaga, Reykjavík: Iðunn, 1976, bls. 37.
93 365 1. maí 4, ljósmyndari óþekktur, 1. maí 1965.
94 ÞJV 1. maí nr. 30, ljósmyndari óþekktur, 1. maí 1969.
95 Megas, Textar, Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1991, bls. 46.
96 365 mótmæli kvennafrídagurinn, Loftur Ásgeirsson, 24. október 1975.
97 ALB 006 107 4-2, ljósmyndari óþekktur, dagsetningu vantar (1960-1969).
98 ALB 004 030 1-4, Jóhann Vilberg, 1965.
99 ÞJV 002 063 6-1, Guðjón Friðriksson, júlí 1977.
100 Indriði G. Þorsteinsson, Land og synir, 2. útgáfa, Reykjavík: Almenna bókafélagið, 1978, 1. útgáfa 1963, bls. 181.
101 ÞJV umslög kirkja 3, G.M., dagsetningu vantar (1960-1970).
102  ÞJV 002 076 3-2, Einar Karlsson, ágúst 1977.
103 365 Reykjavík mannlíf 53, EGE, 27. júlí 1977.
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Allt torgið moraði í tilvonandi myndastyttum sem tónuðu fyrirsagnir dagblaðanna en lögregluþjónar 

löbbuðu um og pössuðu að vegfarendur færu ekki að syngja. Hjálpræðisherinn hafði undanþágu og 

Kallinn á kassanum.104

Lýsing textans er af Lækjartorgi og lýsir einnig predikun og nefnir karlinn á kassanum.105 Á 

veggnum á móti hangir myndin „Myndlistarsýning á Lækjartorgi“106, sem rímar vel við 

ljósmyndirnar á móti. Hún stendur þó sér og er stærri en hinar.

Austurstræti

Á svæði Austurstrætis standa 17 ljósmyndir og 6 textabrot. Efst á Austurstræti er frístandandi 

veggur með stórum ljósmyndum á hvorri hlið. Norðan megin við hann er myndin „Mannlíf í 

Austurstræti“,107 sunnan megin „Myndlistarsýning í Austurstræti“.108 Við þessar tvær myndir stendur 

ekki texti heldur standa þær einar og sér og eru stærri en aðrar ljósmyndir.

Næsti hópur samanstendur af tveimur myndum, „Forsetahjón í jólahugleiðingum“109 og 

„Fólk á gangi“.110 Með myndunum stendur texti úr Punktur, punktur, komma, strik:

Þegar hún vildi ganga á kaffihúsin, hvar þær höfðu setið forðum og baðað sig í lífinu, var búið að 

loka þeim öllum og komnar tuskubúðir og ferðaskrifstofum.111

Textinn vísar í verslunargötuna, sem er mynduð, og fjallar um breytingar á henni.

Næsti hópur samanstendur af tveimur ljósmyndum, „Rigningu í Reykjavík“112 og „Ís í 

brauðformi“.113 Textabrotið er upphaf lagsins Ó borg, mín borg, sem Haukur Morthens gerði frægt 

en textinn er eftir Vilhjálm frá Skáholti:

Ó borg, mín borg,

ég lofa ljóst þín stræti,

þín lágu hús og allt sem fyrir ber.

Og þótt tárið oft minn vanga væti

er von mín einatt, einatt bundin þér.114

Textinn tengist ekki myndefninu beint en að mínu mati er mikil borgarstemmning yfir 

ljósmyndunum, þær gætu eins verið teknar í stórborg.

104 Pétur Gunnarsson, Punktur, punktur, komma, strik: skáldsaga, bls. 37.
105 Í lýsingu ljósmyndasafnsins segir að líklega sé það karlinn á kassanum sem prediki á ljósmyndinni.
106 365 myndlist 9, Jens Alexandersson, júní 1976.
107 ÞJV júní 1977 4-1, Einar Karlsson, júní 1977.
108 ALB 003 098 3-4, Þorgrímur Gestsson, 1974.
109 365 Kristján Eldjárn 2, Gunnar V. Andrésson, desember 1978.
110 ÞJV júní 1977 4-2, Einar Karlsson, júní 1977.
111 Pétur Gunnarsson, Punktur, punktur, komma, strik: skáldsaga, bls. 115.
112 365 Reykjavík rigning, ljósmyndari óþekktur, 12. júlí 1971.
113 365 börn 101, ljósmyndari óþekktur, júlí 1972.
114 Vilhjálmur frá Skáholti, „Ó borg mín borg“, fengið af vefsíðu gítargrip.is.
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Næstu þrjár ljósmyndir eru „Lögreglumaður á horni Austurstrætis og Pósthússtrætis“,115 

„Fyrirsætur með poka frá Karnabæ“116 og „Stúlkur við verslunin Valborg“.117 Textinn við myndirnar 

er úr smásögu Svövu Jakobsdóttur, Konu með spegil:

Þau fóru hús úr húsi, upp og niður stiga, þau kvöddu ótal dyra, en í hverri íbúð var kona fyrir. Þau 

hittu gamlar konur og ungar konur, gráhærðar, ljóshærðar og dökkhærðar konur, holdugar konur og 

magrar, fallegar og ljótar. Sumar voru brosandi og elskulegar, aðrar tóku þeim illa; sögðust alltaf vera 

á sínum stað.118

Textinn tengist myndefninu ekki en samsetningin felst einmitt í því. Ég vildi koma súrrealískum 

skrifum Svövu að og taldi þau verða að standa með mynd, sem hún gæti ekki verið að lýsa.

Fyrir enda salar Austurstrætis eru tvær myndir og einn textabútur. Það eru 

myndirnar „Bæjarstarfsmenn moka snjó“119 og „Síldveiðisjómenn í Austurstræti“.120 

Textabúturinn er úr skáldsögu Indriða G. Þorsteinssonar, Land og synir:

Fólk getur flutt í kaupstað, en það blessast aldrei með dýrin. Er það ekki skrítið.121

Textinn vísar í flutning úr sveit í borg en sá sem talar í skáldsögunni er gamall maður og setti ég því 

textann fram með fyrri myndinni sem sýnir aldraðan mann, sem áhorfendur gætu tengt við 

sögupersónuna.

Næstu tvær ljósmyndir eru „Sýning í Landsbankanum“122 og „Rok í Austurstræti“.123 

Textabrotið er úr lagatextanum Glugginn eftir Þorstein Eggertsson:

Ég sé oft heilar skáldsögur skapast

og skrýtið fólk sem hér um bil tapast

í amstri og umferð dagsins.

Eirðarlaust til sólarlagsins

það arkar strætin til og frá.124

Textinn er bæjarlýsing af mannfjölda en kveikir einnig laglínu í höfði áhorfenda, sem bætir við vídd 

upplifunar, eins og áður var rætt.

Næstu tvær ljósmyndir eru „Við Lækjartorg“125 og „Pétur Hoffmann við Héraðsdóm“.126 

Textabrotið við myndirnar er úr skáldsögunni Leigjandinn eftir Svövu Jakobsdóttur:

115 365 Reykjavík mannlíf 52, Jens Alexandersson, 27. júlí 1977.
116 JIM 001 081 5-2, Jim Smart, dagsetningu vantar (1978-1981).
117  365 Reykjavík rigning 2, Bragi Guðmundsson, 10. júlí 1969.
118 Svava Jakobsdóttir, „Kona með spegil“, Kóngaliljur: Smásögur 1960-1985, Reykjavík: Mál og menning, 1985, bls. 

31.
119 SVÞ 001 013 6-3, Sveinn Þormóðsson, dagsetningu vantar (1960-1965).
120 ÞJV síld nr 30, GM, dagsetningu vantar (1960-1969).
121 Indriði G. Þorsteinsson, Land og synir, bls. 231.
122 ÓLP 6063 7, Óli Páll Kristjánsson, 1965.
123 365 veðurfar rok og rigning 1, Bragi Guðmundsson, 1. ágúst 1969.
124 250 íslenskir dægurlagatextar, Reykjavík: Félag tónskálda og textahöfunda, 1993, bls. 97.
125 ÞJV miðbær nr 8, ljósmyndari óþekktur, dagsetningu vantar (1970-1980).
126 365 Pétur Hoffmann 1, ljósmyndari óþekktur, ágúst 1963.
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Hann gekk rólega niður garðstíginn og nú fyrst tók hún eftir því að hann haltraði. Hægri fóturinn 

hafði stytzt um nóttina.127

Textinn lýsir myndefninu ekki beint en þó tengist súrrealísk lýsingin Pétri Hoffmann, sem þótti 

sérkennilegur maður.

Síðustu tvær ljósmyndirnar á Austurstræti eru tvær stórar myndir á frístandandi vegg. Það er 

annars vegar „Óli blaðasali“128 og „Umferðarstjórnun vegna nýtilkominnar hægri umferðar“.129 

Þessar myndir standa án texta.

Austurvöllur

Svæði Austurvallar er mun smærra en þau fyrrnefndu en á því eru 6 ljósmyndir og 2 textar. Fyrsta 

ljósmyndin er „Kóngar ferðaskrifstofubransans“130 og stendur hún stór og án texta. 

Næstu tvær ljósmyndir eru „Oslóartréð reist“131 og „Jóns Sigurðssonar minnst“.132 Textinn 

við þessar myndir er úr lagatexta Megasar „Jón Sigurðsson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga“: 

Nú er Jón dauður en sjálfstæðisbaráttan blífur

við berjumst til þrautar fyrir tungu og frelsi

og við gefum af bókum út eitthvert firnafár

og förgum stundarhagsmunum fyrir nýtt helsi.133

Tengingin milli textans og myndanna felst í minningarathöfninni um Jón Sigurðsson sem síðari 

myndin sýnir.

Næsta ljósmynd stendur einnig ein, líkt og sú á móti. Hún er „Hátíðarhöld á 17. júní“.134 

Síðustu tvær ljósmyndirnar á Austurvelli eru „Sólskinsdagur á Austurvelli“135 og „Sólbað við 

Vallarstræti“.136 Textinn við myndirnar er úr laginu „Miðsumarnótt“ og er eftir Þorstein Eggertsson:

Spegilslétt hafið og sólin sem gull

settu á borgina draumkenndan blæ.

Leit ég í augun þín leyndardómsfull.

Leiddumst við ástfangin niður í bæ.137

Textinn tengist myndunum vegna lýsingarinnar á góðviðri en vísar í ástarævintýri, sem ekki er 

127 Svava Jakobsdóttir, Leigjandinn, Sögur handa öllum: Veizla undir grjótvegg; Gefið hvort öðru; Undir eldfjalli, 
Reykjavík: Íslensku bókaklúbbarnir, 2001, Veizla undir grjótvegg 1. útgáfa 1967, bls. 259.

128 365 Óli Sverrir Þorvaldsson 1, ljósmyndari óþekktur, júlí 1978.
129 TIM UM1 9, Gunnar V. Andrésson, 26. maí 1968.
130 365 kópía Guðni Þórðarson, Jón Birgir Pétursson, 1969.
131 ALB 004 106 1-1, Jóhann Vilberg, 1963.
132 ÞJV nr 17 mynd 6, ljósmyndari óþekktur, 17. júní 1970.
133 Megas, Textar, bls. 51.
134 AKO 002 108 3-3, Andrés Kolbeinsson, 17. júní 1960.
135 GRÓ 005 084 1-3, Gunnar Rúnar Ólafsson, 26. ágúst 1960.
136 GRÓ 005 064 1-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, 1964.
137 250 íslenskir dægurlagatextar, bls. 168.
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myndað.

Lækjargata

Næsta svæði er Lækjargata en á svæðinu eru 12 myndir og 6 textabrot. Við norðurenda götunnar er 

myndin „Mannlíf á Lækjargötu“.138 Við myndina stendur textabrot úr smásögunni Útsýni eftir 

Svövu Jakobsdóttur:

Árin sem Hallveig dvaldist erlendis bar hún mynd Íslands í huga sér. Myndin var aðeins litur: tær 

himneskur blámi. Þegar hún var setzt að við stofugluggann sinn í Reykjavík tók myndin að skýrast 

og henni tóku að birtast hlutir: beint framundan í blárri fjarlægð voru Reykjavíkurhöfn og Sundin þar 

sem eyjar og skip hvíldu í friðsælu nábýli, í vestri risu örfá háhýsi upp úr lágu og vinalegu 

borgarlandslagi og í fjarska grillti í Akranes, leikfangabæinn sem er augnayndi Reykjavíkur. Í norðri 

speglaði Esjan öll svipbrigði suðursólar.139

Textinn lýsir svæði sem má sjá frá þeim sjónarhóli, sem myndin er tekin frá en jafnt myndin og 

textinn eru að mestu útlitslýsing.

Á móti henni eru tvær ljósmyndir teknar á Arnarhóli og eru „Börn við Arnarhól“140 og 

„Söluturninn við Arnarhól“.141 Textinn við er úr Kona með spegil eftir Svövu Jakobsdóttur:

Umhverfið hafði verið flutt til og því raðað einhvers staðar annars staðar og nákvæmnin í 

uppstillingunni gerði ekki annað en staðfesta þessa vitneskju; svona nákvæmni sýndi enginn nema í 

blekkingarskyni.142

Textinn tengist myndefninu ekki beint en þó sýnir sú síðari söluturninn, sem er þarna nýfluttur á 

Arnarhól, en hefur verið fluttur þaðan aftur.

Á horni Laugavegar og Lækjargötu eru tvær ljósmyndir, „Útifundur vegna 

Bernhöftstorfu“143 og „Sumardagur á Bernhöftstorfu“144 og textabrotið með er brot úr 

„Útumholtoghólablús“ eftir Megas:

Á hól eða holti – 

hátt uppi firrtur kvöðum og hverri nauð

um vélráða veröld

varðaði mér aldrei og aldrei mér neitt hún bauð.145

Textabrotið tengist holtinu en neikvæði tóninn tengir við deiluna um niðurrif Bernhöftstorfu. Brotið 

138 GRÓ 005 086 4-2, ljósmyndari óþekktur, 1974.
139 Svava Jakobsdóttir, „Útsýni“, Sögur handa öllum: Veizla undir grjótvegg; Gefið hvort öðru; Undir eldfjalli, 

Reykjavík: Íslensku bókaklúbbarnir, 2001, Veizla undir grjótvegg 1. útgáfa 1967, bls. 125.
140 GRÓ 005 071 3-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, dagsetningu vantar (1955-1964).
141 365 Reykjavík byggingar Söluturninn 3, ljósmyndari óþekktur, ágúst 1972.
142 Svava Jakobsdóttir, „Kona með spegil“, bls. 29.
143 ÞJV 001 125 2-3, Gunnar Elísson, apríl 1977.
144 GRÓ 005 064 3-3, Gunnar Rúnar Ólafsson, sumar 1964.
145 Megas, Textar, bls. 134.
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vekur einnig upp lag í höfði áhorfandans.

Næstu tvær ljósmyndir eru gegnt þeim og sýna vetrarveður í Reykjavík, það eru „Vond færð 

í Lækjargötu“146 og „Snjókoma í Lækjargötu“.147 Textinn sem stendur með er úr lagatexta Jónasar 

Árnasonar, „Kavatína Kristínar“:

Í húsi einu hér uppi´ í bæ

ríkir afleitt veðurfar;

það rignir bæði út og inn

um alla veggi þar.148

Textinn tengist vegna úrkomunnar, sem er mynduð, og sveipar vonda veðrinu ljóðrænum blæ. 

Næstu þrjár myndir til hliðar við fyrri eru „Hátíðarhöld í Lækjargötu“,149 „Dimmisjón“150 og 

„Gengið yfir Lækjargötu“.151 Textinn með þeim er úr lagatextanum „Reykjavíkurdætur“ eftir Ólaf 

Gauk Þórhallsson:

Þótt Reykjavíkurdætur, þær dreymir langar nætur

um drenginn sem þær allar þrá.

Og Reykjavíkursyni þær vilji eiga að vini,

þá verður stundum hængur á.152

Textinn lýsir í raun ekki myndefninu en vísar í ástir ungra stúlkna, eins og sjást á síðari tveimur 

myndunum.

Á móti þeim standa tvær ljósmyndir, „Myndataka í Lækjargötu“153 og „Vélhjólaþrautir í 

Lækjargötu“.154 Textabrotið við myndirnar er úr nóvellunni Bréf séra Böðvars eftir Ólaf Jóh. 

Sigurðsson: 

Séra Böðvar þagði að vísu, en var þó byrjaður að fá andmælaviprur í munnvikin, þegar lítill drengur 

kom í flasið á þeim, snaraðist út úr brauðbúð á horni Vonarstrætis og Tjarnargötu. Ilmurinn sem fyllti 

vit séra Böðvars um leið og hurðin féll að stöfum, minnti ekki aðeins á snúða og nýsteiktar kleinur, 

heldur námsárin forðum, veturna í Latínuskólanum.155

Textinn lýsir svæðinu sem myndirnar eru teknar á og fjallar um táningsár en drengirnir á myndinni 

eru einmitt á þeim aldri. Með lýsingu á lykt er einnig vísað til nýrrar skynjunar og kann að vekja 

upp hugrenningartengsl hjá áhorfandanum. 

146 365 veðurfar vetur 7, ljósmyndari óþekktur, janúar 1974.
147 365 veðurfar vetur 9, ljósmyndari óþekktur, janúar 1974.
148 Jónas Árnason, „Kavatína Kristínar“, hljóðritað 1960.
149 GRÓ 005 064 4-2, Gunnar Rúnar Ólafsson, sumar 1964.
150 ÞJV 001 140 5-1, Gunnar Elísson, apríl 1977.
151 365 Reykjavík mannlíf 14, Jón Hjartarson, október 1969.
152 250 íslenskir dægurlagatextar, bls. 187.
153 PÉÞ 002 097 4-1, Pétur Þorsteinsson, júní 1962.
154 PTH 023 111 3-3_2, Pétur Thomsen, sumar 1962.
155 Ólafur Jóh. Sigurðsson, Bréf séra Böðvars, Reykjavík: Mál og menning, 1987, 1. útgáfa Leynt og ljóst 1965, bls. 

23-24

32



Hallargarðurinn og Tjörnin

Næsta svæði er Hallargarðurinn og Tjörnin sem er með 15 myndir og 8 textabrot. Svæðin eru í raun 

eitt rými með frístandandi veggjum sem skilja þau að. Við inngang að Hallargarðinum er stór mynd, 

„Kollhnís“,156 sem stendur án texta. Hinu megin á þeim vegg standa tvær ljósmyndir og textabrot. 

Myndirnar eru „Tjörnin í Hallargarðinum“157 og „Börn að leik“.158 Textinn við er úr Punktur,  

punktur, komma, strik og lýsir leik barna:

Dúfurnar horfðu alveg bit á fylkingarnar ljósta saman með þessum þægilega gný sem verður af 

trésverðum og annað slagið leystist allt upp í rifrildi af því einhver var stunginn til bana, en hélt samt 

áfram að berjast.159

Á næsta vegg heldur áfram leikur barna en þar eru „Stúlkur með dúkkuvagn“160 og „Drengir við 

Tjörn“.161 Textinn við þær tvær er úr lagatextanum „Í sól og sumaryl“ eftir Gylfa Ægisson:

Í sól og sumaryl

sér léku lítil börn,

ljúft við litla tjörn.162

Textinn lýsir myndefninu beint, bæði atburðinum og góðviðrinu.

Næstu tvær ljósmyndir eru einar fárra af fyrirsætum en þær sýna sömu myndatökuna. Það 

eru „Fyrirsætur á bekk“163 og „Fyrirsætur við Tjörn“.164 Textinn við myndirnar er úr lagatexta 

Jónasar Árnasonar, „Augun þín blá“:

Ekkert ég veit fegurra fljóðafljóð

þú hefur kveikt í mér glóðaglóð.

Væri ég skáld skyldi ég kveða,

þér öll mín bestu ljóðaljóð.165

Tengingin er vegna fyrirsætustarfanna og fegurðar ungu stúlknanna.

Á fjórða vegg Hallargarðsins er yfirlitsmynd af svæðinu, „Hallargarðurinn“.166 Textinn með 

henni er úr Bréf séra Böðvars eftir Ólaf Jóh. Sigurðsson:

Frú Guðríður lagfærði dúk á lítilli kommóðu fyrir framan stóran spegil. Ætli ég kom ekki með þér, 

sagði hún í áhugalausum rómi og horfði í spegilinn. Kannski við göngum niður að Tjörn og suður í 

156 PTH 003 011 4-1, Pétur Thomsen, dagsetningu vantar (1950-1965).
157 GRÓ 001 082 1-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, júní 1960.
158 AKO 002 105 4-3, Andrés Kolbeinsson, 1960.
159 Pétur Gunnarsson, Punktur, punktur, komma, strik: skáldsaga, bls. 27.
160 GRÓ 005 083 1-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, 1960.
161 GRÓ 005 083 2-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, 1960.
162 250 íslenskir dægurlagatextar, bls. 129.
163 AKO 003 001 3-3, Andrés Kolbeinsson, september 1961.
164 AKO 003 001 1-2, Andrés Kolbeinsson, september 1961.
165 Jónas Árnason, „Augun þín blá“, hljóðritað 1961.
166 GRÓ 005 083 1-2, Gunnar Rúnar Ólafsson, 1960.
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Hljómskálagarð. – Búin að mála á sér varirnar, hugsaði séra Böðvar. Að hún skuli vera að þessum 

hégómaskap, sextug manneskjan.167

Textinn lýsir svæðinu sem myndin er tekin af, en hefur einnig ótengda frásögn sem getur vakið upp 

áhuga eða gleði hjá áhorfandanum.

Á svæði Tjarnarinnar er einnig frístandandi veggur, gegnt þeim frístandandi við 

Hallargarðinn. Á honum eru tvær ljósmyndir „Horft yfir á Tjarnargötu“168 og „Blíðviðri við 

Tjörnina“.169 Við myndirnar er texti úr Bréf séra Böðvars:

Séra Böðvar leit ekki beinlínis á konu sína, en vissi samt, að hún stóð hjá honum og horfði út á 

Tjörnina, líklega á kríurnar í hólmanum, ellegar álftahjónin, þessa þýzku hnúðsvani eða hvað þeir 

hétu, sem höfðu verið gefnir hingað í fyrra eða hittiðfyrra.170

Textinn lýsir svæðinu sem myndirnar sýna en á þeim situr fólk og horfir út á Tjörnina, líkt og frú 

Guðríður í textanum.

Hinu megin á frístandandi veggnum er stök stór ljósmynd án texta. Það er myndin 

„Þorfinnur Karlsefni fluttur úr Tjarnarhólma“.171 

Næstu tvær myndir eru „Unglingavinnan í Hljómskólagarðinum“172 og „Garðvinna“.173 

Textabrotið er brot úr lagatexta Jónasar Árnasonar, „Fröken Reykjavík“:

Hver svífur þarna suður Tjarnarbakka

til samfundar við ungan mann 

sem bíður einn á brúnum sumarjakka

hjá björkunum við Hljómskálann?174

Textinn lýsir gróðrinum, líkt og unnið er við á myndunum en fegurðin gæti einnig vísað í stúlkurnar 

á myndinni.

Næstu tvær myndir eru „Öndunum gefið brauð“175 og „Vaðið í Tjörninni“.176 Textinn er úr 

lagatexta Ólafs Gauks, „Heyr mína bæn“: 

Syngið þið fuglar

ykkar fegursta ljóðaval,

flytjið honum í indælum óði,

ástarljóð mitt.177

167 Ólafur Jóh. Sigurðsson, Bréf séra Böðvars, bls. 13.
168 GRÓ 005 095 4-3, Gunnar Rúnar Ólafsson, 25. ágúst 1960.
169 GRÓ 005 095 3-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, ágúst 1960.
170 Ólafur Jóh. Sigurðsson, Bréf séra Böðvars, bls. 34-35.
171 ÞJV þorfinnur-2, ljósmyndari óþekktur, dagsetningu vantar (1960-1970).
172 GRÓ 005 095 1-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, 25. ágúst 1960.
173 GRÓ 005 095 1-2, Gunnar Rúnar Ólafsson, 25. ágúst 1960.
174 Jónas Árnason, „Fröken Reykjavík“, hljóðritað 1960.
175 365 börn 14, ljósmyndari óþekktur, ágúst 1963.
176 GRÓ 005 064 2-1, Gunnar Rúnar Ólafsson, sumar 1964.
177 250 íslenskir dægurlagatextar, bls. 112.
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Textinn tengist myndunum vegna fuglanna, sem sjást á myndunum en minna á ástarsöng og vekur 

upp laglínu.

Síðasta ljósmynd Tjarnarsvæðisins er stór og stendur ein með texta. Það er myndin „Tjörnin 

úfin“ og textinn er úr Leigjandanum eftir Svövu Jakobsdóttur:

Inni var logn, blíðalogn, í rauninni ótrúlegt logn þegar horft var ögn lengra og niður á sjávarsíðu þar 

sem öldurnar brotnuðu á klöppunum í fjörunni og hvítir öldutopparnir splundruðust í illsku sinni.178

Textinn tengist myndinni vegna öldugangs á Tjörninni.

Bankastræti og Laugavegur

Síðasta svæðið er Bankastræti og Laugavegur en á því svæði eru 15 ljósmyndir og 6 textabrot. 

Fyrsta myndin er „Beðið við götuljós“179 og „Hjólað niður Laugaveg“.180 Textabrotið með þeim er 

úr sögunni „Myndir“ eftir Svövu Jakobsdóttur:

Bezt væri að komast út – anda að sér tæru lofti, láta duttlungafullar vindhviður hrífa lungun úr 

værukærðinni eftir lognmolluna hér inni – hér var maður að kafna, maður æddi um gólf eins og dýr í 

búri, rak sig á þessi fjögur horn, ætíð þessi sömu 90 gráða horn.181

Textinn talar um útiveru á draumkenndan hátt, en myndirnar sýna ljúfa stemningu í miðbænum.

Næstu tvær myndir eru „Góðviðrisdagur í Bankastræti“182 og „Snjókoma í Bankastræti“.183 

Textinn sem fylgir er úr Punktur, punktur, komma, strik: 

Deiríkvínöldin var nýbyrjuð og stóð skeptísk miðaldra kona við ísvélina eins og Guð almáttugur.184

Textinn vísar í Dairy Queen sem sést á seinni myndinni.

Gegnt þeim standa tvær myndir og textabrot. Það eru „Árekstur við Laugaveg“185 og 

„Mannlíf í Bankastræti“.186 Textabrotið er úr lagatexta Indriða G. Þorsteinssonar, „Vegir liggja til 

allra átta“:

Vegir liggja til allra átta

enginn ræður för

hugur leitar hljóðra nátta

er hlógu orð á vör

og laufsins græna á garðsins trjám

og gleðiþyts í blænum.187

178 Svava Jakobsdóttir, Leigjandinn, bls. 211.
179 ALB 003 067 2-4, Friðþjófur Helgason, 1973.
180 365 Reykjavík mannlíf 67, Jens Alexandersson, júlí 1977.
181 Svava Jakobsdóttir, „Myndir“, bls. 141.
182 ÞJV 030 076 1-3, Hjörleifur Guttormsson, september 1969.
183 365 veðurfar vetur 15, Bragi Guðmundsson, desember 1974.
184 Pétur Gunnarsson, Punktur, punktur, komma, strik: skáldsaga, bls. 88.
185 ALB 004 039 3-2, Jóhann Vilberg, 1963.
186 ÞJV Reykjavík nr 2, Guðgeir Magnússon, september 1964.
187 Indriði G. Þorsteinsson, „Vegir liggja til allra átta“, hljóðritað árið 1962.
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Textinn vísar í akstur og árekstur, sem sést á myndinni og er mikilvægt atriði í myndinni 79 af  

stöðinni, sem textinn og lagið voru samin fyrir.188

 Síðan koma tvær myndir frá horni Laugavegar og Smiðjustígs, „Laugavegur 11 brennur“189 

og „Eldsvoði“.190 Textabrotið er úr nóvellunni Leigjandanum eftir Svövu Jakobsdóttur:

Aldrei hafði öryggisleysið tekið jafnskýlaust af henni ráðin og daginn sem leigjandinn kom. Hún var 

að störfum í eldhúsinu þegar hún heyrði óvæntan umgang. Hún leit fram í forstofu og þar stóð hann 

með ferðatösku í hendinni. Hann var kominn inn til þeirra án þess að gera sér það ómak að berja að 

dyrum.191

Textinn tengist myndefninu ekki beint en tengist myndefninu vegna öryggisleysis, þar sem eldsvoði 

er myndefnið.

Við hliðina á þeim standa myndirnar „Viðgerðir á Laugavegi“192 og „Rigningardagur á 

Laugavegi“.193 Textabrotið við þær er úr Punktur, punktur, komma, strik og er lýsing á veðri:

Úti á götu var komið haust – hægt sleppti lífið taki á laufblöðunum sem eldroðnuðu, skruppu saman 

og lögðu af stað til jarðarinnar: handstrengjótt, fjaðurstrengjótt, flipótt og tennt.194

Textinn er þannig lýsing á haustveðri, sem er myndað og gerir myndirnar ljóðrænni en ella.

Næstu tvær myndirnar standa gegnt þeim en það eru „Staðið við Fálkann“195 og „Sovésk 

kvikmyndavika í Reykjavík“.196 Textabrotið við myndirnar eru úr smásögunni „Útsýni“ eftir Svövu 

Jakobsdóttur:

Þegar í bæinn kom hægði hún á sér, ekki lengur jafnviss hvert halda skyldi. Hún staldraði við fyrir 

framan bókaverzlanir, las bókatitla í sýningargluggum, gaut augum inn í verzlunina og hélt áfram að 

þeirri næstu. Það voru meiri ósköpin af bókabúðum í bænum. Hún gæti auðvitað litið inn í einhverja 

þeirra og skoðað.197

Tengingin milli textans og myndanna er tal um bókabúðir og sýningarglugga.

Síðustu tvær myndir eru á frístandandi vegg í miðju rýmisins og standa stórar án texta. Það 

eru myndirnar „Kröfuganga“198 og „Félag matreiðslumanna marserar“.199

188 Kvikmyndin 79 af stöðinni kom út árið 1962.
189 365 eldsvoðar 5, Bragi Guðmundsson, 21. maí 1963.
190 ÞJV miðbær nr 58, Ari Kárason, 21. maí 1963.
191  Svava Jakobsdóttir, Leigjandinn, bls. 179.
192 365 Reykjavík mannlíf 51, Jens Alexandersson, 26. júlí 1977.
193 365 Reykjavík mannlíf 70, Jens Alexandersson, október 1977.
194 Pétur Gunnarsson, Punktur, punktur, komma, strik: skáldsaga, bls. 7-8.
195 PTH 017 088 3-3, Pétur Thomsen, dagsetningu vantar (1965-1970).
196 ÞJV 032 072 1-2, ljósmyndari óþekktur, maí 1963.
197 Svava Jakobsdóttir, „Útsýni“, bls. 129.
198 ÞJV 1 maí nr 17, Haukur Már, 1. maí 1975.
199 ÞJV 1 maí nr 19, Haukur Már, 1. maí 1975.
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Lokaorð

Þema sýningarinnar „Mannlíf í myndum“ er tíðarandinn í miðbæ Reykjavíkur á árunum 1960-1980. 

Þemað er ekki sett fram í texta á sýningunni heldur á það að sjást í gegnum val og framsetningu á 

myndum og textum. Myndirnar sýna útlit fólks og staða en textarnir lýsa stöðunum eða tengjast 

tímanum vegna frásagnarmáta eða umfjöllunarefnis. Efnið var valið með þema sýningarinnar í huga 

en ekki er þó reynt að útskýra þemað. Áhorfandinn á að finna sameiginleg einkenni sýningarinnar 

og lesa úr því á sinn hátt. 

Ljósmyndir eru túlkuð sýn á veruleikanum, líkt og Sontag benti á, en það mega þær vel vera 

í sýningunni. Því myndirnar eiga ekki að uppfræða eða útskýra myndefnið heldur vera uppspretta 

fyrir lestur áhorfenda. Myndirnar eiga að kalla á túlkun og vangaveltur frekar en þær eigi að svara 

spurningum. Saman eiga myndir og textar að gefa áhorfandanum fjöldann allan af smáatriðum, sem 

kunna að vera grundvöllur fyrir hugrenningatengsl. Þær eiga að láta áhorfandanum í té atriði, sem 

kunna að vekja upp áhuga, tilfinningar eða minningar og textarnir eiga að styðja við þau atriði.  

Samband áhorfenda við ljósmyndir er mjög persónulegt og þeir lesa þær út frá eigin reynslu og 

þekkingu. Inntak ljósmyndar er ekki aðeins það sem hún sýnir heldur getur hún haft mismunandi 

merkingu fyrir hvern og einn. Með samsetningu mynda og texta er hvatt til þess að áhorfandinn lesi 

og túlki verkin frá eigin sjónarhóli og fái frá verkunum eigið inntak og merkingu.

Hefðbundin listasöfn eru opinberar stofnanir sem kalla fram ákveðna hegðun og upplifun 

gesta. Með framsetningu efnisins utan sýningarrýmisins er reynt að ýta undir afslappaðan og opinn 

lestur á myndunum. Að myndirnar fái nýtt samhengi innan einkarýmis áhorfandans, sem auðveldi 

honum að túlka verkin í samræmi við eigin hugmyndir og skoðanir. Með framsetningu innan 

stafræns sýningarrýmis eru myndirnar felldar inn í hlutlaust umhverfi safnsins svo að þær njóti sín 

sem best. Umgjörð myndanna, safn sem líkir eftir tökustöðunum, ýtir þó aftur undir þemað og 

heildarmynd sýningarinnar. Þema sýningarinnar er þannig sett fram sem undirstraumur í 

framsetningu verkanna. Áhorfandinn gengur um stafrænar götur miðbæjarins og horfir á myndir, 

sem sýna viðkomandi staði á sjöunda og áttunda áratugnum. Gangan er ganga um miðbæinn og 

ganga um sýningarsal, þar sem boðið er upp á hugrenningartengsl. Áhorfandinn kann að minnast 

liðinna atburða í eigin lífi eða sögu þjóðarinnar, að bera útlit staðanna við Reykjavík í dag og hann 

kann að finna til fortíðarþrár. Hver mynd og texti getur höfðað til áhorfenda á mismunandi hátt og 

vakið upp ólíkar hugmyndir. Þannig verður sýningin ekki niðurstaða í sjálfu sér heldur grundvöllur 

fyrir upplifun á tíðaranda.
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8. „Hallargarðurinn“ (GRÓ 005 083 1-2)

9. „Horft yfir á Tjarnargötu“ (GRÓ 005 095 4-3)

10. „Blíðviðri við Tjörnina“ (GRÓ 005 095 3-1)

11. „Þorfinnur Karlsefni fluttur úr Tjarnarhólma“ (ÞJV þorfinnur-2)

12. „Unglingavinnan í Hljómskólagarðinum“ (GRÓ 005 095 1-1)

13. „Garðvinna“ (GRÓ 005 095 1-2)

14. „Öndunum gefið brauð“ (365 börn 14)

15. „Vaðið í Tjörninni“ (GRÓ 005 064 2-1)

16. „Tjörnin úfin“ (SVÞ 001 015 3-2)

a. Brot úr Punktur, punktur, komma, strik eftir Pétur Gunnarsson

b. Brot úr  „Í sól og sumaryl“ eftir Gylfa Ægisson

c. Brot úr „Augun þín blá“ eftir Jónas Árnason

d. Brot úr Bréf séra Böðvars eftir Ólaf Jóh. Sigurðsson

e. Brot úr  Bréf séra Böðvars eftir Ólaf Jóh. Sigurðsson

f. Brot úr „Fröken Reykjavík“ eftir Jónas Árnason

g. Brot úr „Heyr mína bæn“ eftir Ólaf Gauk Þórhallsson

h. Brot úr Leigjandanum eftir Svövu Jakobsdóttur
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Bankastræti og Laugavegur:
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1. „Beðið við götuljós“ (ALB 003 067 2-4)

2. „Hjólað niður Laugaveg“ (365 Reykjavík mannlíf 67)

3. „Árekstur við Laugaveg“ (ALB 004 039 3-2)

4. „Mannlíf í Bankastræti“ (ÞJV Reykjavík nr 2)

5. „Laugavegur 11 brennur“ (365 eldsvoðar 5)

6. „Eldsvoði“ (ÞJV miðbær nr 58)

7. „Viðgerðir á Laugavegi“ (365 Reykjavík mannlíf 51)

8. „Rigningardagur á Laugavegi“ (365 Reykjavík mannlíf 70)

9. „Staðið við Fálkann“ (PTH 017 088 3-3)

10. „Sovésk kvikmyndavika í Reykjavík“ (ÞJV 032 072 1-2)

11. „Góðviðrisdagur í Bankastræti“ (ÞJV 030 076 1-3)

12. „Snjókoma í Bankstræti“ (365 veðurfar vetur 15)

13. „Kröfuganga“ (ÞJV 1 maí nr 17)

14. „Félag matreiðslumanna marserar“ (ÞJV 1 maí nr 19)

a. Brot úr „Myndir“ eftir Svövu Jakobsdóttur

b. Brot úr  Punktur, punktur, komma, strik eftir Pétur Gunnarsson

c. Brot úr „Vegir liggja til allra átta“ eftir Indriða G. Þorsteinsson

d. Brot úr Leigjandanum eftir Svövu Jakobsdóttur

e. Brot úr Punktur, punktur, komma, strik eftir Pétur Gunnarsson

f. Brot úr „Útsýni“ eftir Svövu Jakobsdóttur



Dæmi um uppsetningu mynda og texta á vegg: Svæði Lækjartorgs
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Á heimleiðinni komu þau við á torginu. 
Hver er þetta? Spurði Andri og benti á 

styttuna sem heldur á blaði fyrir framan Stjórnarráðið.
Þetta er hann Kristján blaðasali, sagði Sista, 
hann var svo duglegur að selja blöð að það 

var búin til af honum myndastytta.

Pétur Gunnarsson
Punktur, punktur, komma, strik

Ingólfur hét hann sem endur fyrir 
löngu

Ísland fann og nam og bjó ér þar ból
og stjórnmálamennirnir minnast hans 

í ræðum
og menn geta séð hvar hann stendur 

uppiá Arnarhól.

Megas
Um óþarfa fundvísi Ingólfs 

Arnarsonar
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En jörðin, drengur minn. Hvenær hafa 
skuldir breytt nokkru um þetta land. Erum 

við ekki hér vegna landsins. Höfum við ekki 
alltaf verið hér vegna þess eins. Eigum

 við ekki fjöllin, heiðarnar og víðátturnar.

Indriði G. Þorsteinsson
Land og synir

Allt torgið moraði í tilvonandi myndastyttum 
sem tónuðu fyrirsagnir dagblaðanna en 

lögregluþjónar löbbuðu um og pössuðu að 
vegfærendur færu ekki að syngja. 

Hjálpræðisherinn 
hafði undanþágu og Kallinn á kassanum.

Pétur Gunnarsson
Punktur, punktur, komma, strik
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