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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar fjallar um tilurð, framkvæmd og sýningar landslagsljósmynda- 

og myndbandsverksins Innland/Útland sem undirritaður hóf árið 2007. Farið verður yfir 

helstu þætti við framkvæmd verksins í köflum sem greina þau ólíku ferli sem liggja að 

baki verkinu. Í hverjum kafla verður reynt að setja viðfangsefnið í sögulegt og fræðilegt 

samhengi auk þess að veita persónulega innsýn í gerð miðlunarverks af þessu tagi. Þar 

sem framkvæmd verksins nær yfir sjö ára tímabil og skiptist í fjölda ólíkra þátta er 

nauðsynlegt að takmarka umfjöllun við þau fræðilegu og sögulegu atriði sem geta 

staðsett verkið innan vettvangs ljósmyndunar og hreyfimynda. Fylgigögn í formi 

ljósmynda og myndbanda á stafrænu formi (dvd diskur) munu sýna hluta úr afrakstri 

miðlunarverksins. 
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1 Inngangur 

Viðfangsefni þessa meistaraverkefnis míns er miðlunarverkið Innland/Útland sem 

höfundur hefur unnið að síðan 2007. Verkið var á sínum tíma að miklu leyti unnið án 

sögulegrar og fræðilegrar þekkingar á ljósmyndasögunni eða sögu annarra miðla sem 

líklegt var að verkið deildi sérkennum með. Staðsetning verksins innan 

ljósmyndasögunnar og tenging þess við fræðilega umfjöllun var takmörkuð sem leiddi 

til þess að grunnur verksins var að miklu leyti bundinn persónulegri upplifun höfundar. 

Hér er gerð tilraun til að bæta þekkingarlegan grunn með greiningu verksins eftir 

ólíkum þáttum þess. 

 

1.1 Val á meistarverkefni: Miðlunarverkið Innland/Útland 

Þegar ég hóf gerð ljósmynda- og myndbandsverksins Innland/Útland árið 2007 voru 

fimm ár þar til ég myndi hefja nám í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla Íslands. 

Framkvæmd verksins og nýrra verka sem fylgdu í kjölfarið hefur staðið í sjö ár og 

afraksturinn birst á sýningum hérlendis og erlendis. Nám mitt í félagsfræði við Háskóla 

Íslands hófst samhliða framkvæmd verksins og skrifaði ég BA-ritgerð mína1 um áhrif 

landslagsljósmyndunar á skynjun og hvernig sú skynjun á þátt í að móta sjálfsmynd 

hópa og þjóða. Sú menntun ásamt samstarfi mínu við umhverfisljósmyndarann James 

Balog síðan árið 2005 og loks nám í hagnýtri menningarmiðlun haustið 2012 hefur átt 

þátt í að veita mér nýja sýn á verkið Innland/Útland. Ákvörðun mín að fjalla um 

framkvæmd verksins er því að hluta til persónuleg löngun til að sjá það í fræðilegu og 

sögulegu ljósi sem fyrir vikið getur hjálpað að staðsetja verkið í flóru miðlunarverka. 

Söguleg yfirferð er þannig tilraun til að tengja Innland/Útland verkið við ólíka 

ljósmyndara, verk og stefnur ljósmyndasögunnar sem og tilraunakvikmynda í von um 

að víðari sýn fáist á verkið og að staðsetja það innan fyrrnefndra miðla.  

 

1.2 Kynning á Innland/Útland, fyrr og nú 

„Framkvæmd verksins hófst árið 2007 og fólst í að ljósmynda landslagið beggja vegna 

hringvegar Íslands2 út um hliðarrúður vöruflutninga- og hópferðarbifreiða. Með því að 

taka ljósmyndir á nokkura sekúndna fresti taldi ég mögulegt að setja afraksturinn saman 

í tvö myndbönd sem myndu sýna óslitið landslag líða framhjá áhorfendum.  Ferðir til 

                                                 
1	Ritgerðin	nefnist	Landslag	í	myndum	‐	Sjálfsmynd	í	mótun.	Landslagsskynjun	og	
félagsleg	áhrif	(2011).	Leiðbeinendur	voru	Katrín	Anna	Lund	og	Jón	Gunnar	
Bernburg.	Sjá	Svavar	Jónatansson	(2011).		
2	Þjóðvegur	1	liggur	um	Breiðdalsheiði,	en	við	gerð	Innland/Útland	var	ekið	um	
austfirði.	Heildarvegalengd	þess	hringvegar	er	1342	kílómetrar.	
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ljósmyndunar voru farnar á öllum árstímum til að geta sýnt skyndileg árstíðarskipti í 

myndbandi og var fjöldi ferða nauðsynlegur til að mynda landslagið beggja vegna 

hringvegarins.“3 

 Kynningar á verkinu líkt og sú að ofan, hafa í gegnum árin orðið margar og birst 

á ólíkan hátt. Hundruðir tölvupósta, styrkumsókna, fréttatilkynninga, vefsíðutexta og 

loks persónulegar frásagnir mínar af verkinu hafa verið stór hluti af tilveru minni 

síðustu sjö ár. Í þessari greinargerð verður verkið og ólíkir þættir þess kynntir í víðara 

samhengi heldur en kynningar á verkinu hafa hingað til falið í sér, auk þess sem gerð 

verður tilraun til að greina þessa þætti. Áhersla fyrri kynninga á persónulegan þátt 

framkvæmdarinnar hafa ef til vill átt þátt í að einangra verkið frá hinu víðara samhengi 

ljósmyndasögunnar þar sem líklega má finna forvera Innland/Útland í nær öllum þáttum 

þess. Slíkt samhengi var að mörgu leyti takmarkað meðan á helstu framkvæmdarþáttum 

verksins stóð.4 Hér er því um nýja og um leið heildsteyptari umfjöllun að ræða heldur 

en áður hefur birst. 

 

1.3 Miðill og miðlunarleiðir 

Val á ljósmyndum sem miðli fyrir Innland/Útland verkið má að mestu rekja til eigin 

ljósmyndaáhuga og myndatöku. Hins vegar var ákvörðunin ekki sjálfsögð í ljósi þeirrar 

miðlunarleiðar sem hugmyndin byggði á. Myndbandsverk eru almennt tengd 

myndbandsupptökuvél og má nefna verk Friðriks Þórs Friðrikssonar Hringinn5 sem og 

tvö önnur verk sem byggðu á sömu nálgun.6 Við myndatöku á Innland/Útland var ljóst 

að bílstjórar gætu ekki hagað akstri sínum eftir mínum þörfum þar sem um 

áætlunarakstur var að ræða. Auk þess er hristingur bifreiða á keyrslu ólíkur eftir ástandi 

vegar og tegundar bifreiðar. Til að mæta þessum vandamálum taldi ég ljósmyndir 

hentugan miðil þar sem hægt væri að hafa stjórn á töku hverrar myndar og þannig tryggt 

að sjónarhorn á milli mynda héldist stöðugt. Með þeim hætti mætti takmarka hristing í 

                                                 
3	Hér	er	um	að	ræða	svipaða	lýsingu	á	verkinu	og	var	notuð	í	fjölda	tölvupósta	eða	
símtala	þegar	kynna	þurfti	verkið	á	hnitmiðaðan	hátt.			
4	Helstu	framkvæmdarþættir	voru	undirbúningur,	myndataka,	eftirvinnsla	og	
sýningarhald.	
5	Friðrik	Þór	Friðriksson	(1985).	90	mínutna	myndbandsverk	tekið	upp	með	
myndbandstökuvél	fest	á	framstuðara	bifreiðar	sem	ekið	var	hringinn	í	kringum	
landið.	Sjá	t.d.	Benedikt	Hjartarson	(2005).	Bls.	54‐92	fyrir	umfjöllun	um	
tilraunakvikmyndir	Friðriks	Þórs	Friðrikssonar	og	þar	á	meðal	Hringinn.	
6	Phillip	Bergmeister	(2008)	og	Eysteinn	Guðni	Eysteinsson	(2010)	sköpuðu	verk	
sem	bæði	byggðu	á	sömu	nálgun	og	verk	Friðriks	Þórs,	Hringurinn.	Meðal	nýjunga	
var	notkun	tveggja	myndbandsupptökuvéla	í	stað	einnar,	en	verkin	voru	bein	vísun	
í	Hringinn.	
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flæði myndbandsins. Þá ákvörðun að nota myndband sem miðlunarleið má rekja til 

þróunar hugmyndarinnar. Í fyrstu velti ég fyrir mér að taka óreglulegar stakar 

ljósmyndir sem sýndar væru á hefðbundinn hátt í formi innrammaðra ljósmynda. 

Hugmyndin þróaðist hins vegar yfir í að taka ljósmyndir með skömmu millibili sem 

gætu tengst saman og skapað myndbandsverk. Einnig voru spennandi og óhefðbundnir 

möguleikar fyrir hendi með notkun skjávarpa sem gætu komið verkinu fyrir sjónir fleiri 

áhorfenda en ella. 

 

1.4 Markhópar miðlunarverks 

Markhópurinn var í upphafi illa skilgreindur sem rekja má til þess að fyrstu hugmyndir 

um sýningar verksins fólu í sér vörpun myndbandsins utandyra á fjölförnum stöðum.7 

Meðan á framkvæmd verksins stóð var lítið hugsað um mögulegan markhóp heldur allri 

athygli beint að framkvæmd verksins. Þegar kom að fyrstu sýningu þess árið 20108 varð 

hugtakið markhópur loks skýr veruleiki við framkvæmd verksins. Sem hluti af 

Vetrarhátíð á Höfn í Hornarfirði samanstóð markhópurinn af bæjarbúum og voru 

kynning í bæjarblaði og umfjöllun í Kastljósi Ríkissjónvarpsins9 helstu leiðir til að 

draga að gesti. Auk þess tel ég sýningargesti hafa átt þátt í kynningu sýningarinnar með 

því að deila reynslu sinni með öðrum. Sýningar sem fylgdu í kjölfarið fólu í sér ólíka 

markhópa eftir staðsetningu. Vettvangar eins og gestastofur þjóðgarða10, Ráðhús 

Reykjavíkur11 og listahátíð í Kanada12 drógu ýmist að sér ferðamenn, listunnendur og 

eða Íslandsvini í Kanada og almenning í Reykjavík og nágrenni.13  

 

1.5 Markmið greinargerðar 

Fyrrnefndar persónulegu ástæður að baki vali meistaraverkefnis byggja á löngun til að 

fá yfirsýn og aukna innsýn í eigið verk. Við gerð umfangsmikilla miðlunarverka sem ná 

yfir mörg ár og leiða til ólíkra verka er ávallt hætta á að heildarmyndin víki fyrir þeim 

                                                 
7	Borgmeister	(2008)	sýndi	verk	sitt	víðsvegar	meðfram	þjóðveginum	með	notkun	
skjávarpa	árið	2008.	
8	Sýning	í	Kaupfélagshúsinu,	Hafnarbraut	2,	á	Höfn	í	Hornarfirði.	Hluti	af	
Vetrarhátíð	þar	árið	2010.	
9	RÚV	(2010).	
10	Sýningar	voru	haldnar	í	Gestastofu	Vatnajökulsþjóðgarðs	í	Skaftafell	og	
Gestastofu	Þjóðgarðsins	Snæfellsjökuls	sumarið	2011.	
11	Menningarnótt	2010.	
12	Nunanow,	Winnipeg,	maí	2010.	
13	Nánar	verður	fjallað	um	sýningar	verks	og	markhópa	í	kafla	7.	
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afmörkuðu þáttum sem unnið er að hverju sinni. Með greiningu verksins í afmarkaða 

þætti útfrá persónulegri, fræðilegri og sögulegri áherslu tel ég mögulegan afrakstur vera: 

1. Innsýn og skilningur á ferli framkvæmdarinnar / miðlunarverks sem gagnast getur 

við áframhald verka eða þeim sem hyggja á gerð eigin miðlunarverka, hvort sem um 

svipuð eða ólík verk væri að ræða. 

2. Að staðsetja verkið innan ljósmynda- og kvikmyndasögunnar. Tengingar við sögu 

miðils og önnur verk veita innsýn í þá möguleika sem miðill og miðlun felur í sér. 

Auk þess fæst skilningur á þeim hefðum sem öll verk tengjast á einhvern hátt. 

3. Að veita fræðilega sýn á ólíka þætti framkvæmdarinnar og þar með verkið í heild. 

Slíkt getur leitt til gagnrýnni hugsunar og þar með haft áhrif á það hvernig verk eru 

unnin, sett fram eða mótuð á hugmyndastigi.  

 

Með greinargerðinni fylgir myndaviðauki sem veitir betri sýn á viðfangsefnið, sem og 

dvd mynddiskur sem veitir innsýn í framkvæmd verksins og afrakstur þess. 

 

1.6 Rannsóknarspurningar greinargerðar 

Segja má að verk eins og Innland/Útland sé í stöðugri þróun, taki breytingum við hvern 

nýjan hluta og mótist af ólíkum þáttum meðan á framkvænd og eftirvinnslu stendur. 

Verkið var unnið með takmarkaða þekkingu á sögulegum forverum, en menntun á sviði 

ljósmyndunar eða lista hefði vafalaust veitt skýrari yfirsýn á sögu miðilsins og þar með 

sameiginleg einkenni með öðrum verkum. Yfirferð þessarar greinagerðar er því hugsuð 

sem tækifæri til að greina ólíka þætti Innland/Útland verksins og setja í 

sögulegt/fræðilegt samhengi við sögu ljósmyndunar og þeirra miðla sem verkið deilir 

sameiginlegum sérkennum með. 

 

Spurt er: 

- Hvernig tengist Innland/Útland verkið öðrum miðlunarverkum og hver eru 

sameiginleg einkenni? 

- Hvaða hefðir og stefnur ljósmyndasögunnar er líklegast að Innland/Útland falli 

undir? 

- Hvernig tengist Innland/Útland verkið alþjóðlegri og íslenskri ljósmyndasögu? 

 

Með yfirferð og umfjöllun greinargerðarinnar er gerð tilraun til að svara þessum 

spurningum ásamt því að setja fram vangaveltur um hvernig slík vitneskja getur haft 

áhrif á stefnu miðlunarverka. Er slík þekking líkleg til að breyta afstöðu höfundar 
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miðlunarverks og þarmeð stefnu miðlunarverka og hver er mögulegur lærdómur af slíkri 

greiningu fyrir höfund miðlunarverks sem þegar er búið að framkvæma? Vonast er til að 

slíkur lærdómur geti gagnast þeim sem hyggja á gerð umfangsmikilla miðlunarverka. 

	

 

2 Söguleg yfirferð 

Frammi fyrir jafn fjölbreyttum miðli og ljósmyndun geri ég ekki tilraun til að veita 

heildstæða sýn á þróun miðilsins út frá öllum stefnum og öngum ljósmyndunar. Hér er 

veitt einfölduð sýn á upphaf og þróun miðilisins með sérstaka áherslu á 

landslagsljósmyndun til þess að kynna það svið ljósmyndunar sem Innland/Útland 

verkið fellur undir. Ekki verður gerð tilraun til að koma öllum þáttum í sögu 

landslagsljósmyndunar fyrir í þessari yfirferð enda munu síðari kaflar verkefnisins veita 

tækifæri til umfjöllunar um ýmsa þætti landslagsljósmyndunar sem tengjast þróun 

hennar. Yfirsýn yfir þá þróun er tilraun til að sjá hvar og hvernig væri hægt að staðsetja 

Innland/Útland verkið í ljósmyndasögunni. 

  

2.1 Heimsmyndin fönguð 

Spurningunni um hvað olli tilkomu ljósmyndunar hefur verið svarað á ólíkan hátt. 

Uppfinningin stendur á mörkum vísinda og listsköpunar og ræðst svarið af því hvort 

áherslan er á sjálfa myndavélina eða afrakstur myndatökunnar. Nicéphore Niécpe og 

bróðir hans Claude höfðu á árunum 1813-1815 unnið að gerð myndavélar án árangurs.14 

Fyrsti sýnilegi árangur Niécpe til að festa veruleikann á mynd er rakinn til 1826 en var 

þó takmarkaður. Samstarf við Daguerre árið 1829 markaði tímamót og má helst nefna 

uppgötvun þeirra á notkun efnisins iodine og stytti til muna tímann sem þurfti til að 

festa veruleikann á mynd. Niécpe lést fjórum árum eftir að samstarfið hófst en Daguerre 

vann að frekari þróun þar til uppfinningin var kynnt í París árið 1839 og fékk 

nútímaljósmyndun nafnið Daguerretype.15 Áður en uppfinning Daguerre hafði verið 

gerð opinber hafði William Henry Fox Talbot kynnt vísindastofnuninni Royal 

Institution í London afrakstur eigin tilrauna frá árinu 1835. Uppfinning hins fyrrnefnda 

                                                 
14	Aðferðin	er	kölluð	heliography	og	sótti	fyrirmynd	sína	til	Camera	Obscura	sem	
var	annar	fyrirrennari	nútíma	myndatöku.	Sjá	Frizot	(1998).	Bls.	19.	
15	Frizot	(1998b).	Bls.	15‐23.	
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var kynnt opinberlega á undan uppfinningu Talbot og hlaut því meiri athygli auk þess 

að gæði ljósmynda Daguerretýpunnar voru meiri.16 

Árið 1840 höfðu þrjár meiriháttar tæknilegar breytingar átt sér stað á 

ljósmyndamiðlinum. Bætt linsuhönnun Johann Christoph Voigtländer hleypti mun 

meira ljósi í gegnum linsu og þar með á myndplötuna, sem stytti verulega 

myndatökutímann. Notkun nýrra efna til að húða myndplötur höfðu gert þær 

ljósnæmari, og loks hafði ný leið til að meðhöndla myndplötur fyrir myndatökuna leitt 

til þess að tónar í myndum urðu dýpri.17  

Strax fyrstu árin eftir tilkomu Daguerretýpunnar var farið að ljósmynda fjarlæga 

heimshluta með góðum árangri, og birtust íbúum stórborga meðal annars myndir frá 

Suður-Ameríku, Grikklandi og Egyptalandi.18 Afrakstur ljósmyndara á fyrstu árum 

miðilsins voru oft á tíðum borgarmyndir sem sýndu fjölbreytileika borgarinnar og má 

nefna húsaviðgerðir, framkvæmdir og hrörleg hús. Slíkar myndir voru taldar innihalda 

mikinn fjölda truflandi smáatriða og leiddi til þess að ljósmyndarar fóru í auknum mæli 

að beina sjónum sínum framhjá slíkum truflunum og einbeittu sér að fegurð 

kirkjubygginga og kastala. Þó svo að slík fegruð sýn hafi orðið ríkjandi í nálgun 

ljósmyndara voru á því undantekningar og birtust í myndum sem sýndu mannlíf og öll 

þau truflandi smáatriði sem einkenna borgir. Smáatriðin sem um ræðir gátu verið 

götuskilti, fólk og hvert það atriði sem kom í veg fyrir að áhersla ljósmyndar væri á eitt 

afmarkað viðfangsefni. Aðeins lítill hluti ljósmyndara mynduðu borgarlandslag þess 

tíma með áherslu á fyrrnefnd truflandi smáatriði.19 

Ljósmyndun með votum plötum20 (e. wet plates) hófst árið 1849 og styttist 

langur myndatökutími allt niður í eina sekúndu fyrir tilstilli ljósnæmrar efnablöndu 

(collodion) sem var borin á plötuna áður en mynd var tekin. Vinsældir þessarar 

myndatökuaðferðar var á kostnað myndatöku á pappír (aðferð daguerretýpu). Enda þótt 

notkun slíkra platna gæti verið krefjandi í notkun varð hún ríkjandi frá 1855-1880.21 

                                                 
16	Newhall	(1993).	Bls.	19‐25.	Fleiri	gerðu	tilkall	til	uppfinningarinnar	eftir	að	hún	
hafði	verið	formlega	kynnt.	Sjá	umfjöllun	Newhall.	
17	Newhall	(1993).	Bls.	29‐30.	Meðhöndlun	fól	í	sér	að	hita	myndplötu	yfir	loga	
áður	en	vissar	efnablöndur	voru	bornar	á.	Hér	gefst	ekki	rými	fyrir	tæknilegri	
útlistun	á	þessu	ferli	en	til	einföldunar	má	segja	að	afraksturinn	voru	betri	myndir.		
18	Newhall	(1993).	Bls.	27.	
19	Jeffrey	(1981).	Bls	13‐16.	
20	Slíkar	plötur	voru	úr	gleri	og	þjónuðu	sama	hlutverki	og	filmur	síðari	tíma.	
Húðun	þeirra	með	ljósnæmum	efnablöndun	festu	mynd	á	plötu	og	gerði	hana	
sýnilega.	
21	Frizot	(1998c).	Bls.	91‐96,	100.	Rit	Newhall	(1993)	veitir	einnig	ítarlega	sýn	á	
þróun	ólíkra	myndatöku/framköllunaraðferða.	
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 Líkt og myndlistarmenn höfðu túlkað tilkomu ljósmyndunar sem ógn við eigin 

sérstöðu, upplifðu atvinnuljósmyndarar vissa ógn þegar Kodak myndavélin var kynnt 

við lok nítjándu aldar. Upphaf iðnvæðingar ljósmyndunar hófst í formi 

fjöldaframleiðslu Kodak myndavélanna og gerði almenningi í auknum mæli kleift að 

stunda ljósmyndun. Viðbragð ljósmyndastéttarinnar var meðal annars að stofna samtök 

og klúbba sem stóðu fyrir sýningum á ljósmyndalist (e. photographic art) meðlima 

þeirra.22   

Við lok nítjándu aldar varð hin svokallaða hreyfing Pictorialista ríkjandi á 

vettvangi ljósmyndunar í yfir aldarfjórðung. Hreyfingin samanstóð af 

áhugaljósmyndurum sem voru frjálsari til að gera tilraunir heldur en margir 

atvinnuljósmyndarar þar sem þeir höfðu engra fjárhagslegra hagsmuna að gæta. 

Áherslan innan stefnunnar var á listrænt eðli ljósmyndunar og gerðar voru tilraunir til að 

teygja fagurfræðileg mörk hennar.23  

Markmiðið var að skapa ljósmyndir sem höfðu hefðir og útlit myndlistar til 

fyrirmyndar og miðuðu að því að hylja vélræna eiginleika sjálfrar ljósmyndarinnar.24 

P.H. Emerson hefur verið sagður sá einstaklingur sem hreyfing Pictorialista stóð í 

mestri þakkarskuld við. Hugmyndin um ljósmyndun sem list hafði oft verið gagnrýnd 

sökum skorts á handverki og frumleika hugmynda, en listrænt eðli ljósmyndunar var 

forsenda pictorialista. Emerson viðurkenndi að vissulega krefðust ýmsir listmiðlar meira 

handverks en ljósmyndun, en minnti um leið á að margar frumlegustu hugsanir 

sögunnar hefðu verið tjáðar með einföldum aðferðum ritlistinnar.25 Emerson kynnti 

hugmyndir sínar um listræna ljósmyndun árið 1886 og þóttu þær róttækar. Hann taldi 

ljósmyndir eiga að endurskapa þau áhrif sem að náttúran hefði á listamanninn og fylgja 

þannig fordæmum úr sögu myndlistar. Aðferðir hans við prentun ljósmynda voru 

almennt samþykktar, en áhersla hans á skarpan fókus í miðju mynda og mýkri fókus út 

til hliða myndar voru umdeildari. Hugmyndir hans um ljósmyndun voru tilraun til að 

bjarga listrænni ljósmyndun frá ríkjandi nálgunum sem byggðu á gervilegum 

uppstillingum viðfangsefna. Árið 1891 lýsti hann því yfir að hann hafði glatað trúnni á 

möguleika ljósmyndunar til að öðlast sess meðal lista og rakti það að mestu til 

                                                 
22	Luc‐Daval	(1982).	Bls.	103‐105.	Þessir	klúbbar,	t.d.	Linked	Ring	Brotherhood,	
voru	vettvangur	Pictorialista	í	Evrópu,	en	einn	frægasti	vettvangur	hreyfingarinnar	
Vestanhafs	var	stofnaður	árið	1901	af	Alfred	Stieglitz	undir	heitinu	Photo‐
Secession		
23	Newhall	(1993).	Bls.	136.	
24	Hassner	(1987).	Bls.	82.	
25	Greenough	og	Hamilton	(1983).	Bls.	185‐186.	Hér	er	vísað	í	grein	hins	virta	
ljósmyndara	Alfred	Stieglitz	frá	árinu	1899	um	pictorialisma	og	áhrif	Emerson.	
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tæknilegra annmarka miðilsins.26 Umræða og átök varðandi stöðu ljósmyndunar sem 

listar einkenndu miðilinn á nítjándu öld og voru pictorialistar í forsvari fyrir hugmyndir 

um listræna stöðu miðilsins27 en uppúr aldamótum 1900 fór þeim ljósmyndurum sem 

skilgreindu sig sem listamenn fjölgandi.28  

 Breytingar frá aldamótum 1900 fram að fyrri heimsstyrjöld færðu 

ljósmyndun fjær áherslum Pictorialista. Breytt heimsmynd, meðfærilegri myndavélar og 

endurskilgreining á ljósmyndurum sem listamönnum leiddi til rofs við áherslur 

Pictorialista og átti þátt í að breyta stefnu listrænnar ljósmyndunar í átt að hlutlægum 

eiginleikum ljósmynda. Hugarfarsbreytingin sem fylgdi veitti ljósmyndurum aukið 

frelsi á tímum þegar módernismi mótaði nýja stefnu ljósmyndunar. Alfred Stieglitz birti 

árið 1917 ljósmyndir Paul Strand í tímariti sínu Camera Work og átti með því stóran 

þátt í að móta upphaf stefnu kennd við nýja ljósmyndun (e. new photography).29 Slík 

ljósmyndun fékk heitið straight photography og þróaðist í gegnum ljósmyndir, 

hugmyndir og fagurfræði Stieglitz og annara ljósmyndara sem orðið hafa samofnir sögu 

stefnunnar..30 Áhrif þessarar stefnu á landslagsljósmyndun á Vesturströnd 

Bandaríkjanna á fyrri hluta tuttugustu aldar birtast í myndum Ansel Adams sem varð 

einn af stofnendum f.64 ljósmyndahópsins. Meðlimir hópsins lögðu áherslu á 

myndskerpu í landslagsmyndum sínum,31 og varð nafn hópsins samheiti fyrir stefnu 

kennda við straigth photography.32 Þess ber að geta að allt frá aldamótum 1900 hafði 

Alfred Stieglitz kappkostað við að leiða ljósmyndun í svipaða átt og f.64 hópurinn taldi 

sig vera í brautryðjendahlutverki fyrir á fjórða áratug tuttugustu aldar.33 Svipaða nálgun 

má einnig finna meðal landslagsljósmyndara sem voru hluti af könnunarleiðöngrum (e. 

surveys) hins opinbera eftir borgarastríðið í Bandaríkjunum34 og því greinilegt að 

áherslur f.64 hópsins eigi sér fyrri birtingarmyndir í ljósmyndasögunni. Sé eingöngu 

litið á þróun landslagsljósmyndunar í Bandaríkjunum er straight photography sérlega 

                                                 
26	Newhall	(1993).	Bls.	141‐145.	
27	Sjá	Price	og	Wells	(1997).	Bls.	20‐24.	
28	Sjá	Jeffrey	(1981).	Bls.	88‐90.	
29	Frizot	(1998a).	Bls.	387‐388.	
30	Nesbit	(1987).	Bls.	109‐111.	Þróun	ljósmyndunar	hafði	því	að	vissu	leyti	farið	í	
hring	og	átti	nú	meira	sameiginlegt	með	nálgun	sem	kennd	er	við	skjalið	(e.	
document)	og	einkenndi	verk	franska	ljósmyndarans	Eugene	Atget	um	miðja	
nítjándu	öld.	
31	Newhall	(1993).	Bls.	178,	184,	188,	192.		
32	Newhall	(1993).	Bls.	192.		
33	Adams	(1983).	Bls.	29.	Adams	talar	um	brennandi	áhuga	meðlima	hópsins	og	
visst	sögulegt	þekkingarleysi	í	ljósi	þess	að	þeir	töldu	nálgun	sína	fela	í	sér	nýtt	
hugtak,	sem	hafði	birst	í	verkum	ljósmyndara	þó	með	ólíkum	áherslum.		
34	Sjá	Heilbrun	(1998).	Bls.	149‐166.	
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áberandi35 og felur í sér nær andstæðu pictorialista36 og í tilfelli Ansel Adams og f.64 

hópsins var um andstöðu við nálgun pictorialista að ræða.37  

Þróun ljósmyndunar í Evrópu eftir fyrri heimsstyrjöld byggði að mörgu leyti á 

svipuðum áherslum og Vestanhafs38 en áherslan á landslag og ósnortna náttúru var 

meira áberandi í Bandaríkjunum. Meðlimir f.64 hópsins deildu sömu hugmyndafræði í 

upphafi en Ansel Adams þótti áherslan á hið smágerða og áferð hluta vera hamlandi 

þegar hann fór í auknum mæli að ljósmynda stórgert og stórfenglegt landslag fjalla á 

fimmta og sjötta áratug tuttugustu aldar.39 Samstarf hans við Sierra Club40 var meðal 

annars í formi bókaútgáfu og var ljósmyndabók hans sem gefin var út árið 1938 talin 

hafa átt mikinn þátt í ákvörðun yfirvalda að stofna þjóðgarð til verndunar svæðisins sem 

Adams ljósmyndaði og birti í bókinni.41 Frægð og staða Ansel Adams sem einn virtasti 

landslagsljósmyndari tuttugustu aldar42 er þó ekki undanskilin gagnrýni og má greina 

hana við upphaf ferils Adams og við endalok hans. Viðfangsefni og nálgun Adams 

sérstaklega, en einnig annara meðlima f.64 hópsins, litu að miklu leyti framhjá þeim 

miklu félagslegu og efnahagslegu breytingum sem fylgdu kreppunni miklu (e. Great 

Depression). Þrýstingur var á ljósmyndara að taka ljósmyndir sem tækju á félagslegum 

veruleika kreppunnar en Adams hélt sig að mestu utan við samfélagslegu málefni 

kreppunnar.43 Þáttur ljósmynda hans í náttúruvernd er viðurkenndur en sömuleiðis 

umdeildar í ljósi þess að þær sýna óspillta náttúru en líta framhjá þeim veruleika 

mannlegra áhrifa sem hafa markvisst aukist á tuttugustu öldinni.44  

Ólík nálgun á landslag, sér í lagi vesturhluta Bandaríkjanna sem var vettvangur 

Adams, birtist í verkum ljósmyndara um miðjan áttunda áratug tuttugustu aldar. 

Myndataka þeirra byggði á sama grunni og straight photography, það er með áherslu á 

                                                 
35	Þróun	og	vöxtur	ljósmyndastefnu	kennd	við	new	photography.		
36	Sjá	Wells	(1997).	Bls.	22.	
37	Pultz	(1993).	Bls.	45.	
38	Pultz	(1998).	Bls.	477.	Sjá	Haus	og	Frizot	(1998).	Bls.	457‐474	fyrir	góða	
umfjöllun	um	þróun	ljósmyndunar	(New	Photography,	New	Objectvitivity	og	New	
Vision)	í	Evrópu	eftir	fyrri	heimsstyrjöld	og	sameiginleg	einkenni	með	því	sem	var	
að	gerast	Vestanhafs.		
39	Pultz	(1998).	Bls.	485‐486.		
40	Náttúruverndarsamtök,	stofnuð	1892	í	Bandaríkjunum.	
41	Haip	(1993).	Bls.	76‐77.	Bókin	hét	Sierra	Nevada:	The	John	Muir	Trail.	
42	Yfirferð	ljósmyndasögunnar	staðfestir	fljótt	stöðu	hans	sem	einn	mikilvægasti	
landslagsljósmyndari	tuttugustu	aldar.	Sjá	t.d.	Koetzle	(2011).	Bls.	8.	
43	Phillips	(1993).	Bls.	54‐55.	Hér	ber	að	geta	að	afstaða	Adams	var	margþætt	og	
byggði	að	hluta	til	á	andstöðu	hans	við	að	skapa	áróður	fyrir	stjórnvöld	með	
myndatöku	tengdri	afleiðingum	kreppunnar.		
44	Sjá	Haip	(1993).	Bls.	75,	81‐82.	



	 15

skrásetningareiginleika ljósmynda, en fól í sér brotthvarf frá ríkjandi fagurfræði og að 

hvers kyns landslag væri verðugt myndefni. Ljósmyndir Ansel Adams af ósnortinni 

náttúru voru nú taldar geta gert ógagn varðandi náttúruvernd, þar sem þær litu framhjá 

tilveru mannsins og sambandi hans við náttúruna. Hin nýja landslagssýn einkenndist af 

fjölbreytni nálgana, traustri stöðu innan listaheimsins og oft á tíðum óræðum 

merkingum mynda þar sem persónulegur stíll ljósmyndara var takmarkaður en val á 

viðfangsefni fól í sér vísbendingu um merkingu. Styrking stöðu miðilsins innan lista 

leiddi meðal annars til fjölbreyttari og virkari skoðanaskipta og hugmynda milli annara 

miðla45, en um svipað leyti urðu Bandaríkin ríkjandi vettvangur á sviði ljósmyndunar 

varðandi útgáfur og fjármagn sem í boði var.46  

Mögulega mætti veita einfaldaða sýn á þróun ljósmyndunar á tuttugustu öld í 

gegnum þann vettvang sem ljósmyndun hafði á hverjum tíma. Þar á meðal væri notkun 

heimildarljósmynda af hálfu hins opinbera í Bandaríkjunum á tímum kreppunar miklu47 

og vöxt ljósmyndatímarita eins og Life á fjórða áratugnum sem átti þátt í að veita 

ljósmyndurum viðurkenningu og jafnvel frægð.48 Ljósmyndaverk og gjarnan útgáfa 

bókverka urðu til með stuðningi listastofnana og má nefna verk Robert Frank, The 

Americans frá sjötta áratugnum sem byggði á styrk frá Guggenheim stofnuninni.49 

Listasöfn urðu í auknum mæli vettvangur ljósmynda og er sýning Nútíma listasafnsins 

(e. MoMA) árið 1937 talin sú fyrsta helguð sögu ljósmyndunar.50 Sýningin Family of 

Man á sjötta áratugnum fól í sér 500 ljósmyndir frá ólíkum menningum með áherslu á 

hvað sameini mannkyn í stað þess að sundra, og markaði endalok tímabils 

heimildarljósmynda kennt við félagslegt raunsæji (e. social realism).51 Hér verður ekki 

farið frekar í að rekja ljósmyndasöguna á síðari hluta tuttugustu aldar enda um fjölbreytt 

svið að ræða og liggja margar af helstu stefnum miðilsins fjarri áherslu þessarar 

greinargerðar.52 Rit Frizot (1998) og Marien (2002) veita góða sýn á þróun 

                                                 
45	Sjá	Southall	(1999).	Bls.	34‐43.	Hér	er	vísað	til	ljósmyndara	sem	eru	hluti	af	
Altered	Landscape,	safneign	Listasafns	Nevada,	en	rekja	rætur	sínar	til	
ljósmyndahreyfingarinnar	New	Topographics,	sem	varð	til	í	kjölfar	samsýningar	
árið	1975	og	hefur	orðið	samnefnari	fyrir		þá	tegund	ljósmyndunar	sem	beinir	
sjónum	að	áhrifum	manna	á	landslagið	á	einhvern	hátt.	
46	Jeffrey	(1981).	Bls	230.	
47	Sjá	t.d.	Jeffrey	(1981).	Bls.	165‐172.	
48	Goldberg	og	Silberman	(1999).	Bls	89‐93.	
49	Sjá	Marien	(2002).	Bls.	343‐344.		
50	Goldberg	og	Silberman	(1999).	Bls.	104.	Fyrsta	slíka	sýningin	hjá	stóru	safni.	
51	Marien	(2002).	Bls.	313‐314	
52	Nefna	mætti	þróun	heimildarljósmyndunar,	fréttaljósmyndunar,	
tískuljósmyndunar	og	fleiri	anga	miðilsins.		



	 16

ljósmyndasögunnar og rit Jeffrey (1997) felur í sér yfirlit helstu ljósmyndara aldarinnar 

beggja vegna Atlanshafsins. Umfjöllun um þróun ljósmyndunar í miðju Atlanshafi, það 

er að segja á Íslandi, veitir enn frekari grundvöll til að staðsetja Innland/Útland verkið 

sögulega. 

 

2.2 Ísland tekur á sig mynd 

Ítarlegasta heimild um upphaf og þróun ljósmyndunar á Íslandi er bók Ingu Láru 

Baldvinsdóttur (2001), Ljósmyndarar á Íslandi 1845-1945, og þar er veitt gott yfirlit um 

þetta tímabil í íslenskri ljósmyndasögu. Hér verða dregin saman helstu atriði þeirrar 

þróunar úr bók Ingu Láru með áherslu á landslagsljósmyndun. Áhersla er lögð á 

íslenska ljósmyndara og því að mestu litið framhjá ljósmyndun erlendra ferðamanna 

sem þó eiga mikilvægan sess í íslenskri ljósmyndasögu. Er lesendum bent á rit Ingu 

Láru sem fjallar skilmerkilega um ljósmyndun erlendra ferðamanna.  

Ljósmyndun barst til Íslands árið 1845 með komu franska vísindamannsins 

Alfred Des Cloizeaux  sem myndaði í Reykjavík. Aðeins tveir Íslendingar lærðu 

ljósmyndun með aðferð Daguerre en árið 1856 barst ný myndatökuaðferð til landsins 

með komu erlendra ferðamanna þegar farið var að nota votar plötur (e. wet plates). Árið 

1861 tóku þrír ljósmyndarar til starfa í Reykjavík og notuðust allir við votplötu 

aðferðina. Næstu árin þar á eftir bættust fleiri ljósmyndarar í hóp starfsstéttarinnar að 

loknu námi í Danmörku. Starfið var bundið sumarmánuðum og var því nokkurs konar 

„vertíðarvinna“.53  

Þáttaskil urðu árið 1866 þegar Sigfús Eymundsson sneri heim úr námi og varð 

hann fyrstur til að gera ljósmyndun að ævistarfi. Meðal nýjunga sem Sigfús 

markaðssetti voru fjöldaframleiddar ljósmyndir af merkismönnum. Slíkar myndir voru 

bæði af þálifandi merkismönnum, sem og ljósmyndir teknar af teikningum, þar á meðal 

af Agli Skallagrímssyni. Auk þess framleiddi hann stereoskópmyndir54 sem sökum 

rangs búnaðar voru ekki raunverulegar stereoskópmyndir, og hætti hann fljótlega þeirri 

framleiðslu. Árið 1874 eignast Sigfús hentuga myndavél til landslagsmynda og hefur í 

kjölfarið markvissa ljósmyndun af þekktum ferðamannastöðum sem hlutu góðar 

viðtökur. Hann sótti um styrk til Alþingis árið 1885 fyrir útgáfu ljósmyndaheftis með 

                                                 
53	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	12,	14,	15,	19,	21	
54	Ljósmyndir	teknar	á	sama	tíma	með	þumlunga	millibili.	Skoðaðar	í	þar	til	gerðu	
stereóskóptæki	birtist	þrívíð	ljósmynd.	
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landslagsmyndum en fékk aðeins brot af umbeðinni upphæð svo ekkert varð úr útgáfu 

fyrr en 1906.55 

 Upp úr 1870 fór ljósmyndurum að fjölga, þó hægt. Þurrplötur (e. dry plates) 

bárust til landsins fyrir tilstuðlan Sigfúsar Eymundssonar árið 1883, þremur árum eftir 

uppfinningu þeirra. Nýjungin ásamt tilkomu ljósnæmra filma frá Kodak, árið 1888 átti 

þátt í fjölgun ljósmyndara þar sem báðar þessar nýjungar gerðu ljósmyndun 

auðveldari.56  Árið 1891 hófst fyrsta blómaskeið atvinnuljósmyndara á Íslandi. Fjölgun 

varð í stéttinni og grunnmenntun í greininni færðist til landsins með stöðugri rekstri 

ljósmyndastofa.57 Fyrsta útgáfa á íslenskum ljósmyndum átti sér stað árið 1896 á vegum 

Ferðamannafélagsins og birtist í tólf stökum innbundnum blaðsíðum sem hugsaðar voru 

til sölu fyrir ferðamenn. Magnús Ólafsson opnaði ljósmyndastofu árið 1901 í Reykjavík 

og framleiddi meðal annars stereóskópmyndir af íslensku landslagi. Magnús ferðaðist 

meira en nokkur annar ljósmyndari þess tíma við ljósmyndun náttúruperla og sótti um 

styrk til Alþingis árið 1909 fyrir því þjóðþrifaverki sem hann áleit skrásetningu landsins 

vera.58  

Áhugamannaljósmyndun hefst upp úr aldamótum á Íslandi með tilkomu smærri 

og meðfærilegri myndavéla. Útfgáfu á leiðbeiningarriti árið 1914 má rekja til vaxandi 

áhugaljósmyndunar og leiðbeindi ljósmyndurum um ýmis efni og þar á meðal hentug 

viðfangsefni. Áhugaljósmyndarar beindu sjónum sínum að umhverfi, atvinnulífi og 

mannlífi ólíkra byggða, en um aldamótin var ljósmyndun ekki aðgengilegt áhugamál 

sökum kostnaðar.59  

Þegar kemur að ljósmyndun íslenskrar náttúru mátti greina breytingar í nálgun 

Vigfúsar Sigurgeirssonar frá dramatískum og háleitum myndum yfir í mildara yfirbragð 

og áherslu á heimildargildi. Á tímum mikilla umbrota og efnahagsframfara á fyrri hluta 

tuttugustu aldar birtust ýmis mannvirki á myndum  Vigfúsar, en slíkar myndir fela í sér 

rómantíska nytjahyggju og benda á ólík viðhorf til náttúrunnar á þeim tíma. 

Landslagsljósmyndir Vigfúsar fólu gjarnan í sér ferðavæna ímynd og lagði hann einnig 

mikla áherslu á landkynningargildi slíkra mynda.60 Ljósmyndun landslags hafði verið 

                                                 
55	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	25‐30	
56	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	31,	35‐36	
57	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	31,	35,	45‐46	
58	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	53‐54.	Fyrir	frekari	umfjöllun	um	Magnús	
Ólafsson,	sjá	Magnús	Ólafsson	ljósmyndari	(2003).	
59	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	60,	62‐64	
60	Linda	Ásdísardóttir	(2008).	Bls.	9‐14.	Vigfús	var	sérlega	atkvæðamikill	í	íslenskri	
ljósmyndum	á	fjórða	áratugnum	og	birtust	landslagsmyndir	hans	á	
heimssýningunni	í	New	York	árið	1939	(bls.	20)	
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undantekning þar til áhrif ferðamennsku jukust við upphaf tuttugustu aldar61 og má 

nefna frumkvöðlastarf Ólafs Magnússonar við töku, framleiðslu og sölu 

landslagspóstkorta.62 Upphafin og rómantísk náttúrusýn mótaði nálgun ljósmyndara frá 

fjórða áratug tuttugustu aldar þar til ljósmyndarar við upphaf tuttugustu og fyrstu aldar 

fara að takast á við hin ýmsu áhrif manna á landslagið.63 

 Helsta umfjöllun sem brúar bil íslenskrar ljósmyndasögu frá 1950-1970 er 

samnefnt rit Guðrúnar Harðardóttur64 þar sem umfjöllun ásamt viðtölum við 

ljósmyndara veitir sýn á helstu þætti tímabilsins. Starfsemi ljósmyndastofu, 

fyrirkomulag varðandi lærlinga á slíkum stofum, áhugaljósmyndun og átök milli slíkra 

og hagsmunafélags atvinnuljósmyndara (Ljósmyndafélag Íslands) eru þar áberandi. 

Sérstaklega má nefna kæru félagsins á hendur Hjálmari R. Bárðarsyni og Guðna 

Þórðarsyni árið 1952 fyrir að taka að sér ljósmyndun gegn greiðslu án þess að hafa til 

þess réttindi. Báðir voru sýknaðir í Hæstarétti á grundvelli tjáningarfrelsis.65 Starfsemi 

áhugamannafélaga er nokkuð virk á tímabilinu og var helsti vettvangur listrænnar 

ljósmyndunar.66 

Tímabilinu 1970-1990 eru gerð greinargóð skil í riti Steinars Arnar Atlasonar (2012) 

með umfjöllun og viðtölum við ljósmyndara sem voru virkir á tímabilinu. Meðal þess 

sem stendur upp úr frá tímabilinu er stofnun Ljósmyndasafnsins hf. árið 198167, 

áframhaldandi átök milli Ljósmyndarafélagsins og áhugaljósmyndara68, menntun 

ljósmyndara erlendis69 og einnig mætti nefna flokkun ljósmyndara tímabilsins í 

atvinnuljósmyndara, blaðaljósmyndara og áhugaljósmyndara.70 Meðal ljósmyndara 

tímabilsins sem beindu sérstaklega sjónum sínum að íslensku landslagi, þó með ólíkum 

hætti og með mismikla áherslu manninn og hans verk í landslaginu, má nefna Guðmund 

                                                 
61	Stahl	(2011).	Bls.	151	
62	Einar	Falur	Ingólfsson	(2009).	Bls.	81.	Ólafur	opnaði	ljósmyndastofu	árið	1913.	
63	Christiane	Stahl	(2011).	Bls.	151.	
64	Guðrún	Harðardóttir	(1999).	
65	Guðrún	Harðardóttir	(1999).	Bls.	57‐58.	Ljósmyndarafélag	Íslands	er	stofnað	
árið	1926	sem	hagsmunafélag	íslenskra	ljósmyndara	og	varð	menntun	
ljósmyndara	lögbundin	ári	síðar.	Sjá	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	75‐76.	
66	Guðrún	Harðardóttir	(1999).	Bls	15.	
67	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	34.	
68	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Sjá	t.d.	bls.	42.	Höfundarréttarmál	hafa	tekið	við	af	
verðskrármálgum	sem	helsta	viðfangsefni	Ljósmyndarafélagsins.	Sjá	bls.	21.	
69	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Sjá	t.d.	bls.	89,	100	
70	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Sjá	t.d.	bls.	16,	26.	Hér	er	hver	flokkur	greindur	eftir	
því	sem	kallað	er	stiveldi	menningarlegrar	réttlætingar,	þar	sem	virðing	er	metin	
útfrá	menntun	og	tíma	sem	varið	hefur	verið	til	ljósmyndunar.	
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Örn Ingólfsson, Mats Vibe Lund, Ragnar Axelsson, Pál Stefánsson og Sigurgeir 

Sigurjónsson.71 

Heimkoma nýrrar kynslóðar atvinnuljósmyndar úr námi um miðjan sjöunda 

áratuginn markaði breytingar í formi listrænnar kröfu sem ljósmyndarar gerðu til verka 

sinna. Áhrif New Topographics hreyfingarinnar birtust í listrænum heimildarverkum 

Guðmunds Ingólfssonar af landslagi á útjöðrum höfuðborgarinnar og víðar. Áhrif 

hreyfingarinnar birtast síðar í verkum Spessa með áherslu hans á flokkunarfræðilegt 

skipulag á viðfangsefni sín, þar á meðal mannlaust umhverfi sem þó er mótað af 

nærveru mannsins.72  

Engar grundvallarbreytingar höfðu átt sér stað á íslenskri landslagsljósmyndun73 

þar til Sigurgeir Sigurjónsson og Páll Stefánsson komu heim úr námi á níunda 

áratugnum. Sigurgeir er talinn einn áhrifamesti túlkandi íslensks landslags og eru bækur 

hans áberandi á bóksölumarkaði. Páll, með myndum sínum í Iceland Review og í 

ljósmyndabókum er talinn hafa breytt íslenskri náttúruljósmyndun og hvernig litið er á 

íslenska náttúru.74  

Íslenskir ljósmyndarar við upphaf tuttugustu og fyrstu aldar eru meðvitaðir um 

veruleika samtímans útfrá áhrifum mannsins á núttúruna sem og auknum 

ferðamannastraumi.75 Nálgun meðlima Félag íslenskra samtímaljósmyndara (FÍSL)76 er 

laus við hugmyndafræði og fagurfræði sem upphefur ákveðið landslags og beina þeir 

oftar en ekki sjónum sínum að landslagi sem hefur þótt óverðugt eða hversdagslegt svo 

talað hefur verið um afhelgun myndefnisins. Sömuleiðis er ekki reynt að ná utan um 

umfangsmiklar heildir eins og land eða þjóð.77 Samtímaljósmyndun, erlend sem 

innlend, deilir áherslum samtímalistar á huglægt raunsæi þar sem persónuleg sýn og 

                                                 
71	Sjá	viðtöl	við	þessa	ljósmyndara	í	riti	Steinars	Arnar	Atlasonar	(2012).	
72	Stahl	(2011).	Bls	155‐156.	Bent	skal	á	nýlega	BA	ritgerð	um	áhrif	New	
Topographics	hreyfingarinnar	í	ljósmyndum	Spessa	og	Péturs	Thomsen.	Sjá	Birkir	
Karlsson	(2014)	
73	Við	yfirferð	íslenskrar	sem	og	erlendrar	ljósmyndasögu	kemur	í	ljós	nokkur	
óvissa	eða	togstreita	í	flokkun	landslagsljósmynda.	Slíkt	má	rekja	til	þess	að	annars	
vegar	eru	ljósmyndir	af	landslagi	sem	ekki	bera	merki	mannlegra	inngripa,	og	
hinsvegar,	líkt	og	myndir	New	Topographics	ljósmyndara	þar	sem	slík	inngrip	eru	
forsenda	myndanna.	
74	Stahl	(2011).	Bls.	154.	
75	Stahl	(2011).	Bls.	151.	
76	Stofnað	árið	2007.	Sjá	FÍSL	(2011).	
77	Hjálmar	Sveinsson	(2008).	Bls.	8.	
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sköpun eru notuð til að fjalla um samband manns og náttúru í stað tilraunar til 

hlutlausrar skráningar.78  

Með þessari sögulegu yfirferð felst tilraun til að einfalda meginþróun íslenskrar 

ljósmyndasögu en óhjákvæmilega er litið framhjá mörgu. Vakin skal athygli á að í 

umfjöllun í síðari köflum er nánar rætt um afmarkaða þætti ljósmyndasögunnar og því 

veitt ítarlegri sýn á ýmsa þætti. Hins vegar skal bent á að ágæta yfirsýn íslenskrar 

ljósmyndunar má fá finna í bókunum Úrvalið79, Ný náttúra (2011) og Endurkast (2008). 

Slík yfirsýn á íslenska ljósmyndasögu var fjarverandi þegar ég hóf mína eigin 

ljósmyndun, undir lok síðustu aldar. 

 

 

 

3 Forsaga  

Áður en byrjað er að fjalla um Innland/Útland verkið, verður veitt innsýn í forsögu þess 

í gegnum upphaf ljósmyndatöku minnar og stefna upphafsáranna rakin. 

 

3.1 Fyrstu kynni af ljósmyndun 

Þegar ég var fjórtán ára lánaði ættingi mér gamla Olympus OM-10 filmumyndavél og 

hóf ég þar með að taka ljósmyndir. Myndatökur voru í fyrstu afmarkaðar við fjölskyldu, 

vini, áhugamál og svæði á jaðri heimabæjar míns Garðabæjar. Um var að ræða 

áhugaljósmyndun sem í sögulegu ljósi rekur upphaf sitt til uppfinningar plastfilmu og 

fjöldaframleiðslu Kodak myndavélarinnar í kringum 1887 þegar ljósmyndataka 

almennings varð auðveldari og ódýrari en áður hafði þekkst. Í framhaldinu leiddi mikil 

fjölgun ljósmyndara til gríðarlegs fjölda persónulegra ljósmynda sem á þeim tíma höfðu 

aðeins gildi fyrir viðkomandi ljósmyndara og viðfangsefni hans, en urðu með tímanum 

mikilvægar heimildir, t.d. fyrir sagnfræðinga. Auk þess höfðu miklar vinsældir 

ljósmyndunar meðal almennings bein áhrif á þróun ljósmyndunar og áttu þátt í 

endurskoðun á stöðu miðilsins.80 

Þróun í eigin myndatöku fólst helst í töku svarthvítra ljósmynda í kjölfar 

skammvinnrar þátttöku í ljósmyndaklúbb grunnskólans. Snjóbretta- og hjólabrettaiðkun 

höfðu verið fastur hluti af myndatöku unglingsáranna og fylgdi sú síðarnefnda inn í 

framhaldsskólaárin. Vettvangur myndatökunnar varð hins vegar fjölbreyttari með 

                                                 
78	Sigrún	Sigurðardóttir	(2008).	Bls.	13.	
79	Einar	Falur	Ingólfsson	(2009).	
80	Hassner	(1987).	Bls.	80‐81.		
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ferðalögum erlendis og birti mér ný vðfangsefni. Samhliða myndatöku af vinum mínum 

að renna sér á hjólabrettum eftir torgum og götum evrópskra stórborga fór ég að mynda 

mannlífið og borgarmyndina sem ólíkt heimaslóðunum virtist fela í sér óþrjótandi og 

spennandi viðfangsefni.81 Hvort sem um var að ræða byggingar eða fólk á göngu fannst 

mér sem myndefnið talaði beint til mín og myndatakan varð fyrir vikið eðlilegri heldur 

en á heimaslóðum. Slík upplifun er vel þekkt í ljósmyndasögunni og má finna ólíkar 

útgáfur hennar frá öllum tímabilum.82  

Alfred Stieglitz, einn af brautryðjendum ljósmyndunar, lýsti New York borg við 

heimkomu úr námi frá Þýskalandi árið 1890 sem sjónrænni auðn. Tímaleysi evrópskra 

borga, í formi byggingarlistar og andrúmslofts, var víðsfjarri og engar listrænar 

fyrirmyndir voru til staðar sem túlkað höfðu örar breytingar borgarinnar sem á þeim 

tíma einkenndist af auknum fjölda skýjakljúfa.83 Við upphaf tuttugustu og fyrstu aldar 

lýsti heimildar- og fréttaljósmyndarinn Ragnar Axelsson hvernig dagleg vinnna við 

fréttaljósmyndun í Reykjavík geti leitt til þess að verða samdauna umhverfinu. 

Hinsvegar lýsir hann Grænlandi sem demantanámu við myndatöku, og útskýrir fjarveru 

borgarlandslags í myndum sínum sem afleiðingu þess að demantar borgarinnar séu 

hættir að glitra í hans augum.84  

Þrátt fyrir myndatöku heima á Íslandi urðu ferðalög erlendis helsti vettvangur 

minn til myndatöku sem sögulega fellur undir götuljósmyndun.85 Götuljósmyndun (e. 

street photography) hefur verið lýst sem ljósmyndun af fólki sem er ómeðvitað um 

myndatökuna og veitir einlæga sýn á hversdagslegt líf eins og það birtist á götum úti. 

Götuljósmyndir eru sagðar búa yfir eiginleikum sem eru nátengdari eðli miðilsins en 

flestar aðrar tegundir ljósmynda, og hefur hraði og frumleiki við að fanga augnablik og 

upplýsingarnar sem í því felast verið talið einkenna götuljósmyndun.86 Myndataka mín 

                                                 
81	Sjá	mynd	3.1a‐3.1d	um	dæmi	þeirrar	myndatöku	
82	Bókin	Photography	Speaks	(2004)	veitir	góða	sýn	á	ólíka	upplifun	150	
ljósmyndara	af	ýmsum	þáttum	myndatöku	sinnar.			
83	Greenough	og	Hamilton	(1983).	Bls.	14.	
84	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	117.	Taka	skal	fram	að	í	persónulegum	
heimildarverkefnum	Ragnars	(RAX)	sem	og	í	starfi	hans	sem	blaðaljósmyndari	
Morgunblaðsins	birtast	landslagsljósmyndir	sem	hann	er	löngu	orðinn	þekktur	
fyrir.	Myndir	RAX	sýna	bæði	ósnortna	náttúru	sem	og	stöðu	mannsins	í	landslagi	
norðurslóða.	Sjá	td	Ragnar	Axelsson	(2004)	og	(2010).	
85	Sjá	Bystander:	A	History	of	Street	Photography	(2001)	fyrir	ítarlega	sögu	
götuljósmyndunar	
86	Bystander:	A	History	of	Street	Photography	(2001).	Bls.	34.	Einnig	skal	bent	á	
bókina	Road	Atlas	(2011)	fyrir	góða	umfjöllun	um	götuljósmyndun	og	þá	
ljósmyndara	sem	hafa	gert	götuna	í	sínum	fjölbreyttu	birtingarmyndum	að	
viðfangsefni	sínu.	
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á ferð um Evrópu og Bandaríkin frá 2001-2006 einkenndist af svipaðri nálgun og hafði 

mikil áhrif á upplifun mína af sjálfum mér sem ljósmyndara. Myndataka varð samtengd 

tilveru minni og skilgreindi ég mig í auknum mæli út frá ljósmyndun. Frekari 

skilgreining á eðli myndatökunnar fæst í samanburði við þá tegund sem kennd er við 

húmaníska ljósmyndun sem er einna helst tengd franskri ljósmyndun eftirstríðsáranna 

og náði hámarki um 1950, en má rekja allt aftur til loka nítjándu aldar. Nálgun slíkrar 

ljósmyndunar er ólík skrásetningu atburða sem byggja á átökum eða kerfisbundinni 

nálgun á daglegt líf almennings, líkt og einkenndi ljósmyndun opinberra stofnana á 

tímum kreppunnar í Bandaríkjunum. Húmanísk ljósmyndun miðaði fremur að 

augnablikum hversdagsins, samhengislaus augnablik sem geta falið í sér kaldhæðni, 

samúð eða húmor, en birta ávallt vissa jákvæðni og trú á mannkynið.87 Samhliða slíkri 

ljósmyndun vann ég að verkum sem sóttu beint fyrirmynd sína til heimildarljósmynda 

og þá einna helst til verka W. Eugene Smith.88 Ég hóf að ljósmynda nokkrar íslenskar 

hljómsveitir89 í kringum árið 2003 og leit svo á að hér væri um stök ljósmyndaverk að 

ræða þó svo ég hefði hvorki hugmynd um mögulegar birtingarmyndir þeirra. Á 

svipuðum tíma var mér boðið að dvelja með listamönnunum Daníel Ágústi Haraldssyni 

og Gabríelu Friðriksdóttur í Brussel, þar sem Daníel vann að gerð sóloplötu og Gabríela 

að undirbúningi sýningu sinnar á Feneyjartvíæringnum árið 2005. Hér leit ég einnig á 

ljósmyndun mína sem hluta af ljósmyndaverki í bígerð og nálgaðist ég viðfangsefnið 

útfrá þeirri takmörkuðu þekkingu sem ég hafði á heimildarljósmyndun. Nálgun mín var 

því byggð á þeirri reynslu sem ég öðlaðist meðan á myndatöku stóð og mótaðist 

sömuleiðis af nánum kynnum mínum af viðfangsefnum myndatökunnar. Því væri réttara 

að skilgreina mig sem heimilisflugu á vegg viðfanga sökum sambands míns við þeirra, 

sem grundvallaðist í mörgum tilfellum á vináttu. 

Vettvangar til að sýna ljósmyndir mínar teknar á tímabilinu 2004-2007 urðu 

eftirfarandi: ljósmyndir mínar af ferðalögum um Bandaríkin og Evrópu voru birtar í 

ferðagreinum sem ég skrifaði fyrir Morgunblaðið,90 á heimasíðu minni og í ferðapistlum 

á internetinu.91 Auk þess hélt ég sýningu á ljósmyndum mínum frá Bandaríkjunum í 

Borgarbókasafni Reykjavíkur á Menningarnótt árið 2011. Ljósmyndir mínar af 

íslenskum hljómsveitum voru að vissu marki notaðar í hvers kyns kynningu á þeim af 

                                                 
87	Gautrand	(1998).		Bls.	613‐614.	Meðal	íslenskra	ljósmyndara	sem	notast	við	
húmaníska	nálgun	má	nefna	Einar	Fal	Ingólfsson.	Sjá	Endurkast	(2008).	
88	Fyrir	umfjöllun	um	Smith,	sjá	Maddow	(1998).		
89	Tenderfoot,	Indigo	og	Leaves	
90	Ferðagreinar	birtust	í	Morgunblaðinu	á	árunum	2006‐2008	
91	Sjá	Dohop	(2010)	
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þeirra eigin hálfu eða í gegnum útgáfufyrirtæki og birtust á internetinu og í dagblöðum. 

Ljósmyndir af listamönnunum Daníel Ágústi Haraldssyni og Gabríelu Friðriksdóttur 

bíða þess enn að verða sýndar á einhvern hátt.  

 

3.2 Áhrifavaldar  

Skömmu eftir árið 2000, þá tvítugur að aldri, fór ég í auknum mæli að kynna mér sögu 

ljósmyndunar og upptötvaði fljótlega W. Eugene Smith og Henri Cartier Bresson við 

lestur bóka. Áhrif Henri Cartier-Bresson á ljósmyndun mína fólst í vel þekktri áherslu 

hans á hið afgerandi augnablik (e. decisive moment).  Hugtakið felur í sér að 

sjónarhorn, staðsetning viðfangsefna í myndramma (myndbygging) og tilfinning 

ljósmyndara fyrir réttu augnabliki sé grunnur að ljósmynd þar sem allir þættir hennar 

eru í jafnvægi. Ekki er um tæknilega hluti eða reglur að ræða, heldur frekar innsæi 

ljósmyndara, hvort sem er í örfínum breytingum á sjónarhorni eða bið eftir að 

staðsetning viðfangsefna á mynd sé rétt.92 Myndir Bresson höfðu haft mikil áhrif á mig, 

og fór ég með tímanum að upplifa mín eigin réttu augnablik sem fólu í sér einhverja 

innri vissu þegar ég smellti af mynd. Staðfesting á afrakstri þessarar innri vissu átti sér 

svo stað við framköllun filmu og stækkun eða skönnun ljósmynda, en olli oft 

vonbrigðum þegar myndir voru bornar saman við upplifun mína frá þessum 

augnablikum. Skortur á tæknilegri þekkingu, bæði varðandi lýsingu og vinnslu við 

framköllun og stækkun, stóðu mér oft fyrir þrifum.  

Áhrif W. Eugene Smith fólust einna helst í hugmyndinni um ljósmyndaverk sem 

var einkenni hans í gegnum myndasögur (e. photo essayes) sem hann birti einna helst í 

tímaritinu Life á fjórða og fimmta áratug tuttugustu aldar ásamt útgefnum 

ljósmyndabókum.93 Ljósmyndir Smith frá sínum yngri árum (1932 til 1942) hafa ekki 

verið taldar mikilvægar þegar kemur að ferli hans. Árið 1942 var hann því 24 ára gamall 

og hafði enn ekki afrekað miklu á sviði ljósmyndunar ólíkt mörgum frægum 

ljósmyndurum sem á þeim aldri höfðu þegar skapað sín þekktustu verk/myndir. Það 

voru vígvellir seinni heimsstyrjaldar í Kyrrahafinu sem mörkuðu tímamót í ljósmyndun 

Smith.94 Árið 2005 var ég tuttugu og fjögurra ára gamall og gerði engan lítinn 

samanburð á eigin verkum við verk annara. Ég stefndi hvorki markvisst að starfsframa á 

sviði ljósmyndunar né hafði skýra sýn á stefnu í tengslum við miðilinn. En líkt og Smith 

tel ég viss tímamót hafa átt sér stað á þessum aldri með kynnum mínum af mikilvægum 

                                                 
92	Cartier‐Bresson	(1989).	Bls.	266.	
93	Sjá	t.d.	bókina	Minamata,	eftir	Smith	og	Smith	(1975).	
94	Maddow	(1998).	Bls.	17,	23.	
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áhrifavöldum á ljósmyndun mína. Þess ber að geta að í ljósmyndasögunni eru áhrif 

ljósmyndara á hvern annan algengt umfjöllunarefni. Fjallað hefur verið um áhrif eins 

ljósmyndara á annan, líkt og áhrif landslagsljósmyndarans Ansel Adams á 

áhugaljósmyndarann Harry Calahan,95 en einnig um áhrif ljósmyndara í víðara 

samhengi líkt og í tilfelli nítjánda aldar ljósmyndarans Eugene Atget sem talin er vera 

einn mesti áhrifavaldur í ljósmyndasögunni.96 

Haustið 2005 hélt ég til Frakklands til vinnu og samveru með rithöfundinum og 

ljósmyndaranum Antoine Mouton.97 Við deildum svipuðum hugmyndum og áhuga á 

ljósmyndun sem ekki var bundinn við tæknilega þætti heldur fól í sér  áherslu á 

hugmyndir og tilfinningu í augnablikum. Dvöl mín í Frakklandi varð áframhaldandi 

vettvangur ljósmyndunar á ferðalögum og með aðferðum götuljósmyndunar, en við 

bættist persónulegri vettvangur. Ástarsamband mitt við vinkonu Antoine og náin 

samvera okkar þriggja varð okkur báðum frjór vettvangur til ljósmyndunar og gaf af sér 

myndir sem eiga sér ýmsar fyrirmyndir.98 Ljósmyndirnar voru persónuleg innsýn í 

tilveru okkar í gegnum hæðir og lægðir vináttu og ástar sem ég hafði ekki áður nálgast í 

ljósmyndun minni. Áhrifin af kynnum mínum við Antoine var enn dýpri tenging við 

miðilinn og möguleika hans. Eina birting mynda þessa tímabils var í formi 

einkasýningar á kaffihúsi í Reykjavík árið 2008.99 

Á svipuðum tíma hafði ég kynnst umhverfisljósmyndaranum James Balog og 

starfað sem aðstoðarmaður hans við jöklamyndatöku fyrir tímaritið The New Yorker. 

Ferill Balog á þeim tíma byggðist á umfangsmiklum ljósmyndaverkum sem beindu 

sjónum að náttúru og dýralífi út frá þeim áhrifum sem mannkyn hefur valdið og þá helst 

til ills. Verkið Survivors100 fól í sér brotthvarf frá ríkjandi ljósmyndasýn á dýralíf sem 

viðhélt blekkingu um að náttúruleg heimkynni dýra væru laus við afleiðingar nútímans. 

Til þess ljósmyndaði hann dýrin í landslagi mótað af manninum og notaði aðferðir 

auglýsingaljósmyndunar. Nýlokið verk hans á þeim tíma var Tree101 og fól í sér 

ljósmyndir af mörgum elstu og hæstu trjám Bandaríkjanna. Sérkenni þess verks fólst að 

                                                 
95	Pultz	(1993).	Bls.	43‐49.	
96	Nesbit	(1998)	fjallar	ítarlega	um	þau	viðamiklu	áhrif	sem	Atget	hafði	með	
áherslu	sinni	á	ljósmynd	sem	gagn	(e.document).	Sjá	bls.	399‐408.	
97	Líkt	og	ég	var,	og	er,	er	Antoine	ómenntaður	á	sviði	ljósmyndunar,	en	hefur	
markvisst	ljósmyndað	síðan	á	unglingsárum.	
98	Áhrif	annarra	ljósmyndara	voru	að	mínu	mati	ekki	meðvituð,	en	nefnd	hér	til	að	
setja	ljósmyndun	okkar	beggja	í	sögulegt	samhengi.	Af	svipuðum	nálgunum	má	
nefna	myndir	Nan	Goldin	og	Larry	Clark.	
99	Kaffi	Hljómalind	við	Laugaveg	
100	Balog	(1990).			
101	Balog	(2004).		
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hluta til í risavöxnum samsettum ljósmyndum sem sýndu risafurur í heild sinni og í 

réttum hlutföllum, nokkuð sem fram að því hafði ekki verið gert. Árið 2007 hóf Balog 

ljósmyndaverkefnið Extreme Ice Survey og bauð mér starf aðstoðarmanns við 

Íslandshluta þess. Verkefnið fól í sér uppsetningu fimm sjálfstýrðra myndavéla við 

skriðjökla á Suðurlandi til að skrásetja hop þeirra, auk þess sem Balog ljósmyndaði 

sjálfur jökla og umhverfi þeirra í ýmsum útfærslum. Framkvæmd verkefnisins náði yfir 

þrjár heimsálfur, fól í sér uppsetningu 26 sjálfstýrðra myndavéla og stendur enn. 

Afraksturinn er bókin Ice: Portraits of Vanishing Glaciers102, heimildarmyndirnar 

Chasing Ice103 og Extreme Ice, ásamt víðtæku kynningarstarfi á sviði menntunar og 

fræðslu um áhrif loftslagshlýnunar.  

Áhrif þess á mig að kynnast Balog og starfa með honum eru mikil og víðtæk. 

Auk lærdóms og innsýnar í mótun ljósmyndaferils, tel ég áhrifin af að hafa upplifað hin 

ýmsu ferli við gerð ljósmyndaverks hafa verið mikilvæg. Þrautseigja, raunsæi, 

þolimæði, drifkraftur, einbeiting og forgangsröðun eru aðeins fáein atriði sem 

einkenndu oft á tíðum erfitt ferli stráð margvíslegum vandamálum. Við gerð stórra 

ljósmyndaverka getur fjölda atriða haft áhrif á framgang og árangur. Samstarfsfólk og 

aðkoma einstaklinga að verki með ýmsu móti er veigamikill þáttur í að gera slíka 

framkvæmd mögulega. Samskipti við þá aðila sem að verki koma þurfa að fela í sér 

jafnvægi sem tryggir gott samstarf miðað að þeim afrakstri sem stefnt er að. 

Forgangsröðun og einbeiting miða að því að missa ekki sjónar á því sem er mikilvægast 

og í lokin eru ljósmyndirnar eina mælistikan á árangur. Óvissuþættir eins og veður, 

tæknilegar bilanir, mistök og framtíðarfjármögnun kalla bæði á jafnaðargeð, þolimæði 

og útsjónarsemi en undir álagi og erfiðum kringumstæðum er óvíst að allir þeir 

mannkostir njóti sín. Umfram allt lærði ég að grunnurinn við gerð ljósmyndaverka felst 

í óþrjótandi tileinkun og áhuga á viðfangsefninu og miðlun verksins. Slíkt kemur í veg 

fyrir að von og trú á framkvæmd verksins riði til falls. Hér verður ekki frekar fjallað um 

verk Balog en áhrif hans á mína eigin ljósmyndun og framkvæmd Innland/Útland 

verksins verða útlistuð í síðari köflum. Þess ber að geta að áhrifavaldar á ljósmyndun 

mína hafa verið fleiri og áhrifin margþætt.104  

 

3.3 Menntunnarleysi 

                                                 
102	Balog	(2012).	
103	Orlowski	(2012).	
104	Ber	þar	sérstaklega	að	nefna	Ragnar	Axelsson	(RAX)	sem	síðan	árið	2012	hefur	
veitt	mér	góð	ráð	sem	og	innsýn	í	gerð	eigin	ljósmyndaverka.	
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Ljósmyndun mín frá upphafi fellur undir áhugaljósmyndun sem rekja má allt til 

upphafsdaga miðilsins, en hafði fram að tilkomu Kodak myndavélarinnar við lok 

nítjándu aldar einungis verið á færi efnaðra einstaklinga.105 Formleg menntun mín á 

sviði ljósmyndunar var engin og sótti ég fróðleik í bækur og heimildarmyndir um 

ljósmyndara frá miðri tuttugustu öld. Hér skal því gerð tilraun til að útlista einkenni og 

sögu ljósmyndamenntunar á Íslandi í ljósi þess að möguleikar til náms í ljósmyndun 

voru til staðar þegar ég hóf eigin ljósmyndun. 

Menntun íslenskra ljósmyndara á síðari hluta nítjándu aldar var sótt til 

Danmerkur fram að aldamótunum 1900. Námstíminn var oftast aðeins nokkrar vikur og 

var ekkert sveinspróf til að staðfesta hæfni nema. Rétt fyrir aldamótin færðist 

grunnmenntun alfarið til Íslands í kjölfar stöðugri reksturs ljósmyndastofa og var 

námstíminn breytilegur. Ólíkt öðrum iðngreinum fóru flestir ljósmyndarar í 

framhaldsnám ytra að loknu grunnnámi allt til ársins 1925 og það hefur meðal annars 

verið talið geta tengst löngun til að víkka sjóndeilarhring ljósmyndara.106 Ári eftir 

stofnun Ljósmyndarafélags Íslands árið 1926 varð menntun í greininni lögbundin og 

það skapaði ljósmyndun stöðu iðngreinar. Reglugerð um námstíma tók gildi árið 1928. 

Krafist var þriggja ára námsdvalar hjá meistara ásamt almennu bóklegu námi í iðnskóla 

án áherslu á fræðilega þætti. Í seinni heimsstyrjöld lokaðist námsleiðin til Evrópu en 

mögulegt var að komast í nám í Bandaríkjunum sem var í formi þriggja til fjögurra 

mánaða námskeiða. Hins vegar var námið ekki viðurkennt af Ljósmyndarafélaginu og 

þurftu þeir sem lærðu Vestanhafs að afla sér sveinsprófs til að fá starfsréttindi á 

Íslandi.107 Sama fyrirkomulag hélst á ljósmyndamenntun á Íslandi fram til ársins 1964 

þegar drög að reglugerð kom fram sem kvað á um fjögurra ára iðnám og varð að 

samþykktri reglugerð árið 1967. Kennslan fól nú í sér áherslu á ljósmyndasöguna og 

stóð námskeið í þrjá mánuði. Hinsvegar fjölgaði þeim sem leituðu erlendis í nám á 

þessum árum. Viss átök milli atvinnuljósmyndara og áhugamanna einkennir tímabilið 

1950-1970 og birtist í aðgerðum Ljósmyndarafélagsins sem fólu í sér kærur vegna brota 

á iðnlöggjöfinni af hálfu þeirra sem ekki höfðu starfsréttindi.108 Sú kæra sem átti líklega 

stóran þátt í að endurmóta eða skilgreina réttindi ómenntaðra ljósmynda var á hendur 

Hjálmari R. Bárðarsyni og Guðna Þórðarðsyni árið 1952. Samkvæmt 

Ljósmyndarafélaginu brutu þeir iðnlögin með því að taka greiðslu fyrir 

                                                 
105	Hassner	(1987).	Bls.	80.	
106	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	21,	45,	46.	
107	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	75,	77.	
108	Guðrún	Harðardóttir	(1999).	Bls.	11‐12	
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myndatökuþjónustu sem fólst í stækkun ljósmynda í stærð sem atvinnumenn sögðust 

ekki ráða við. Þeir voru dæmdir í undirrétti, en áfrýjuðu til hæstaréttar á þeim 

forsendum að kæran jafngilti banni við tjáningu, sem og að þjónustuna hefðu þeir ekki 

auglýst, og voru þeir sýknaðir í kjölfarið.109  

Með aukinni tækni og breytingum á fyrirkomulagi á lærlingakerfinu hérlendis 

minnkaði  tilgangur og eining innan fagfélaga á tímabilinu 1970-1990. Fjölbreytt lista- 

og iðnám varð grundvöllur fagþekkingar og átti þátt í að einstaklingsvæða greinina.110 

Upplifun þeirra ljósmyndara sem voru virkir á þessu tímabili er margvísleg og má fá 

góða innsýn í fjölda viðtala í riti Steinars Arnar Atlasonar, Þættir úr sögu ljósmyndunar 

á Íslandi 1970-1990.111 Sigurgeir Sigurjónsson, þekktur fyrir landslagsmyndir sínar og 

fjölda bóka, taldi lítið nýtt hafa komið inn í starfsgreinina með námi ljósmyndara 

erlendis. Slíkt væri ef til vill merki um að menntunin á Íslandi væri ekkert slæm.112 Páll 

Stefánsson, ljósmyndari og ritstjóri hjá Iceland Review, sneri úr námi frá Gautarborg 

árið 1982 þar sem hann hafði lagt áherslu á tísku- og auglýsingaljósmyndun. Ferill hans 

þróaðist aftur á móti í átt að landslags- og heimildarljósmyndun113 og eru 

landslagsljósmyndir hans taldar hafa breytt íslenskri náttúruljósmyndun og hvernig litið 

er á íslenska náttúru.114 Páll undirstrikaði mikilvægi þess að ljósmyndarar hefðu 

brennandi áhuga á miðlinum og taldi áherslu á menntun líta framhjá því að margir bestu 

ljósmyndara sögunnar hafi verið ómenntaðir á sviði ljósmyndunar.115 

Viðtölin í riti Steinars Arnar Atlasonar116 gefa mynd af þeirri togstreitu 

hugmynda sem felast í áherslunni á menntun og virðist algengt að jafnvel menntaðir 

ljósmyndarar setji fyrirvara117 líkt og til að koma í veg fyrir að gera miðilinn of 

akademískan og þannig fjarlægast vissar rætur sem margir bera virðingu fyrir, líkt og 

ljósmyndun manna eins og Henri Cartier-Bresson. Minna virðist þó fara fyrir þeim 

átökum sem voru milli Ljósmyndarafélags Íslands og áhugaljósmyndara frá fyrra 

                                                 
109	Guðrún	Harðardóttir	(1999).	Bls.	58.	Rit	Guðrúnar	felur	í	sér	viðtöl	við	
starfandi/virka	ljósmyndara	á	fyrrnefndu	tímabili,	og	veitir	góða	innsýn	í	
menntunarmálin.	
110	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	26.	Taka	skal	fram	að	hlutverk	
ljósmyndaklúbba	var	viðamikið	á	tímabilinu	frá	1950‐1990,	og	sjá	frekari	
umfjöllun	í	riti	Steinars	sem	og	Guðrúnar	Harðardóttur	(1999).	
111	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	
112	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	96.	
113	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	100.	
114	Stahl	(2011).	Bls.	154.	
115	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls	99,	100,	102	
116	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Sjá	viðtal	við	Sigurgeir	Sigurjónsson,	bls	90	
117	Sjá	td	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	102.	Sjá	viðtal	við	Pál	Stefánsson.	
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tímabili (1950-1970). Flestir íslenskir samtímaljósmyndarar eru sagðir fara í nám 

erlendis og snúa aftur heim með ýmsar stefnur og áhrif sem blandast þeirra eigin 

bakgrunni.118 Frá níunda áratug tuttugust aldar hefur ljósmyndun í auknum mæli verið 

kennd í listaskólum víða um heim og stunduðu nokkrir eldri meðlimir FÍSL nám í 

listaskólum erlendis með áherslu á ljósmyndun.119  

Auk náms við Tækniskólann í Reykjavík120 er ljósmyndun nú kennd í 

Ljósmyndaskólanum sem áður hét Ljósmyndaskóli Sissu og hefur verið starfandi frá 

árinu 1997. Námið er fimm annir og hefur hlotið lánshæfi hjá Lánasjóði íslenskra 

námsmanna og er kennt á framhaldsskólastigi. Kenndar eru helstu tegundir 

ljósmyndunar og koma margir af þekktustu ljósmyndurum landsins að náminu sem 

leggur sérstaklega áherslu á mögulegan eigin rekstur, listrænt eðli ljósmyndunar og 

umfram allt sköpun, en nemendur útskrifast sem skapandi ljósmyndarar.121 Á Íslandi 

hefur umræðan um ljósmyndun sem list122 og menntunarmál eða kröfur  verið áberandi í 

gegnum tíðina. Hvoru tveggja virðist vera nær órjúfanlegur hluti af umræðu og 

umfjöllun um íslenska ljósmyndun. Meðlimir í FÍSL eru allir menntaðir ljósmyndarar 

og leggja áherslu á faglega og jafnvel listræna ljósmyndun á sama tíma og ljósmyndun 

fagmanna er í kreppu vegna áhrifa af fjölda mynda áhugaljósmyndara sem nú er dreift 

ókeypis um netið.123 Pétur Thomsen hefur sagt mikilvægt að hafa ljósmyndanám á 

háskólastigi hérlendis til að vinna gegn takmörkuðu myndrænu uppeldi sem einkennir 

Ísland.124 Áherslan á menntun hefur verið ólík milli einstakra ljósmyndara en virðist 

samofin íslenskri ljósmyndasögu og er menntun samtímaljósmyndara og fyrirferð 

menntunar í umfjöllun um miðilinn vísir að stöðu hennar. Í alþjóðlegu samhengi hefur 

verið sagt að með aukinni menntun á sviði lista og fjölgunar sýninga sem draga fram 

verk fortíðar, hafi áhrif fyrirrennara aukist markvisst.125 

Samhliða ljósmyndun menntaði ég mig á sviði félagsvísinda og mannfræði126 og 

hóf í kjölfarið nám í hagnýtri menningarmiðlun. Þrátt fyrir ákveðna snertifleti við 

ljósmyndun í vissum námskeiðum þar sem fjallað var um miðilinn hefur menntun mín 

                                                 
118	María	Karen	Sigurðardóttir	(2013).	Bls.	205.	
119	Jón	Proppé	(2012).	Bls.	43.	
120	Hét	áður	Iðnskólinn.	
121	Ljósmyndaskólinn	(2014)	
122	Umræðuna	um	ljósmyndun	sem	list	eður	ei	má	finna	víða	og	má	nefna	Hjálmar	
Sveinsson	(2008),	bls.	11,	og	Einar	Falur	Ingólfsson	(2009),	bls.	8.		
123	Hjálmar	Sveinsson	(2008).	Bls.	10.	
124		Endurkast	(2008).	Bls.	22.	
125	Alexander	(1998).	Bls.	701.	
126	BA‐próf	frá	Félagsvísindadeild	Háskóla	Íslands	eftir	nám	frá	2007‐2011.	
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að mestu verið sjálfsmenntun í gegnum eigin myndatöku og síðar meir með aukinni 

þekkingu á ljósmyndasögunni sem má að miklu leyti rekja til BA-ritgerðar minnar og 

þessa lokaverkefnis sem hér birtist. Hins vegar hefur samstarf við læriföður minn James 

Balog falið í sér mikinn lærdóm og sömuleiðis kynni mín af öllum þeim ljósmyndurum, 

menntuðum eður ei, sem ég hef haft tækifæri að kynnast í gegnum árin. Hins vegar var 

sjálfsmenntun mín og þekking á ljósmyndasögunni stutt á veg komin sumarið 2004 

þegar Innland/Útland hugmyndin fyrst kviknaði á keyrslu um landið á mótorhjóli.  

 

 

4 Upphaf Innland/Útland  

Hér verður forsaga hugmyndarinnar að baki verkinu rakin ásamt þeim breytingum sem 

urðu á hugmyndinni í tímans rás.  

 

4.1 Hugmyndin að Innland/Útland 

Á ferðalagi hringinn í kringum landið á mótorhjóli vorið 2004 leiddi ég hugann að 

mögulegri ljósmyndun landslagsins meðan á keyrslunni stæði. Hugmyndin fól í sér að 

festa filmumyndavél búin sjálfvindimótor á stýri mótorhjólsins og taka stakar 

ljósmyndir með notkun gikksnúru eða fjarstýringar. Enda þótt hugmyndin hafi ekki 

komið til framkvæmdar á þeim tíma gerði hún oft vart við sig næstu árin. Á annari 

hringferð um landið sumarið 2007 varð akstur vöruflutningabifreiðar úr andstæðri átt til 

þess að endurvekja hugmyndina í nýrri mynd og markaði augnablikið upphaf þess 

ljósmyndaverks sem hér er til umfjöllunar. Hugmyndin sem tók að mótast sumarið 2007 

var ólík mótorhjólaútfærslunni, sem aðeins hafði miðað að töku stakra ljósmynda og var 

þannig nær hefðbundinni landslagsljósmyndun þar sem myndefnið er afmarkað. Hins 

vegar höfðu vangaveltur mínar varðandi framsetningu landslags í ljósmyndum verið að 

færast í átt að ítarlegri og viðameiri myndrænni framsetningu allt frá árinu 2004. 

Ég man eftir keyrslu framhjá samfelldu landslagi Eyjafjalla árið 2006 á leið 

heim úr jarðarför, þegar ég horfði á fjöll og kletta sem virðast óslitnir frá Skógafossi í 

austri til Seljalandsfoss í vestri. Hugsun mín á þessu augnabliki tengdist vangaveltum 

um hvernig væri hægt að veita óslitna sýn í stað afmarkaðra ljósmynda á landslagið. Hér 

ber að geta þess að líklega hafa áhrif ljósmynda James Balog átt þátt í að móta 

hugmyndir mínar, en hann var fyrstur til að veita heildstæða sýn á mörg af hæstu trjám 
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Bandaríkjanna.127 Þáttur vöruflutningabifreiða í að skapa myndræna sýn af landslagi 

Íslands fólst í reglulegum akstri slíkra bifreiða um landið ásamt því útsýni sem fylgir að 

sitja í rúmlega tveggja metra hæð yfir jörðu. Með því að mynda landslagið út um 

hliðarrúður slíkra bifreiða meðan á keyrslu stæði, taldi ég mögulegt að skapa 

myndbandsverk með samsetningu ljósmynda sem myndu líða framhjá áhorfendum í 

formi óslitinnar landslagssýnar. Myndbandsmiðilinn virtist augljóst form fyrir 

hugmyndina frá upphafi. Segja má að hugmyndin um samsetningu/uppröðun ljósmynda 

í myndbandsform sé ekki ósvipuð samsettum myndum Balog en samsetning ljósmynda 

til að skapa stærri myndir er vel þekkt allt frá nítjándu öld.128 Myndbandsformið felur í 

sér hreyfingu í gegnum afmarkaða hluta heildarinnr, en samsettar ljósmyndir Balog 

sýna heildina í einu lagi sem staka ljósmynd. Báðar aðferðirnar notast þó við smærri 

einingar í grunninn. Reynsla mín á sviði myndbandsgerðar eða svipaðrar vinnslu 

ljósmynda var í besta falli takmörkuð, en hafði lítil áhrif á óbilandi trú mína á verkinu 

og öllum þáttum framkvæmdarinnar, sem greina má í eftirfarandi þætti: 

1. Leita eftir stuðningi vöruflutningafyrirtækja í formi ókeypis ferða í bifreiðum þeirra á 

keyrslu um landið. 

2. Hefja framkvæmd verksins með ferðum út á land með vöruflutningabifreiðum og 

taka ljósmyndir á um 5-8 sekúndna fresti út um hliðarrúður.  

3. Fara í nægilega margar ferðir til að geta ljósmyndað allt landslagið beggja vegna 

hringvegarins.129 

4. Staðfesta afrakstur myndatöku og að öll landsvæði beggja vegna hringvegar Íslands 

hafi verið ljósmynduð. 

5. Setja ljósmyndirnar saman í klippiforritinu Final Cut Pro og búa til tvö 

myndbandsverk sem sýna landslagið sitthvoru megin við hringveginn líða hjá 

áhorfandanum.  

                                                 
127	Sjá	Balog	(2004).	Risavaxnar	ljósmyndir	hans	af	hávöxnum	trjám	voru	
samsettar	úr	hundruðum	stakra	ljósmynda	sem	Balog	tók	meðan	hann	seig	niður	
úr	nærliggjandi	tré	og	gat	þannig	myndað	viðfangsefnið	í	réttum	hlutföllum	og	veitt	
áður	óséða	sýn	á	stærð	trjáanna.	
128	Nefna	má	samsettar	panorama	myndir	Carlton	Watkins	af	landslagi	Yosemite	
frá	1866,	sjá	The	Art	of	Photography	1839‐1989.(1989).		Bls	112‐113.	Sömuleiðis	
hefur	Balog	(2004),	bls.	16,	nefnt	samsettar	ljósmyndir	David	Hockney	og	
geimferðarstofnunar	NASA	sem	fyrirmyndir	við	gerð	eigin	verka.	Margir	íslenskir	
ljósmyndarar	hafa	túlkað	landslagið	með	panóramamyndum	og	má	nefna	Ólaf	
Magnússon	við	upphaf	tuttugustu	aldar,	sjá	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2003)	bls.	
15‐23,	en	flestir	þeirra	hafa	notast	við	sérstaka	panóramamyndavél	og	því	ekki	um	
samskonar	samsetningu	mynda	að	ræða.	Frekari	umfjöllun	í	kafla	8.6	
129	Minna	skal	á	að	í	stað	Breiðdalsheiðar	var	vegurinn	eftir	Austfjörðum	ekinn	og	
ljósmyndaður	og	því	ekki	farin	hefðbundin	leið	þjóðvegar	1.				
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6. Sýna verkið á almennum vettvangi. 

 

Slík ofureinföldun var ef til vill nauðsynleg frammi fyrir umfangi hugmyndarinnar og 

hættunni á að missa tökin á viðfangsefninu.130 Nálgun mín og hugsanir, hvort sem 

varðaði undirbúning eða framkvæmd, einkenndust að mestu af spennuni við að sjá 

afraksturinn.  

Á upphafsdögunum, þegar ég hafði greint fyrrnefnd atriði og stefndi að því að 

hefja gerð verksins, þutu hugmyndir og lausnir um hugann jafnt að degi sem nóttu. Mér 

fannst hugmyndin markvisst styrkjast og hikaði ekki við að hugsa fram að endalokum 

verksins þar sem við blasti heildsteypt verk, reiðubúið til sýningar. Ég sá fyrir mér 

samsetningu ljósmyndanna, sem líklega yrðu mörg þúsund talsins, sem óslitna ljósmynd 

sem einfaldlega myndi hreyfast þvert yfir skjáinn. Upplifunun væri ekki ósvipuð því að 

ganga framhjá mjög langri samsettri ljósmynd, nema hvað myndbandsformið sér um að 

skapa sömu hreyfingu. Veruleiki þess að framundan væru þrjú ár við gerð verksins og 

ótal vandamál og hindranir, var ekki hluti af hugsunum mínum við upphaf verksins. 

Það væri ógerningur að tilgreina öll þau ljósmyndaverk sem unnin hafa verið 

sem eiga eitthvað sameiginlegt með hugmyndinni að baki Innland/Útland. Hins vegar 

tel ég rétt að nefna nokkur verk sem deila sérkennum, þótt á ólíkan hátt sé. 

Metnaðarfullar hugmyndir Sigfúsar Eymundssonar um að ljósmynda ýmsar 

náttúruperlur á Íslandi á síðari hluta nítjándu aldar voru miðaðar að útgáfu 

ljósmyndabókar til sölu. Hugmyndin komst til framkvæmdar án þess að ná tilætluðum 

markmiðum sem voru útgáfa á fyrrnefndri ljósmyndabók. Í ljósi umfangs hugmyndar 

Sigfúsar og myndatöku af landslagi sem þó var að mestu bundin alfaraleiðum131 má 

segja að hún deili sameiginlegum einkennum þó meira en öld sé á milli og þá helst 

sökum þeirra miklu ferðalaga sem til þurfti við gerð beggja verka. Sömuleiðis kemur 

upp í hugann markviss loftmyndataka Mats Vibe Lund af sveitabæjum um allt land sem 

hann hóf að mynda árið 1984. Hugmyndin var viðskiptalegs eðlis og miðaði að því að 

selja ábúendum myndir af bæjunum sínum. Framkvæmdin var líkt og Innland/Útland 

bundin vissri tegund af farartæki og hafði sömuleiðis skýrt takmark. Í tilfelli Mats var 

                                                 
130	Pétur	Thomsen	sagði	í	viðtali	varðandi	ljósmyndaverk	sitt	af	
virkjunarframkvæmdum	að	mikilvægt	væri	að	missa	ekki	tökin	á	hugmynd	og	
þörfinni	að	afmarka	viðfangsefni	sitt.	Sjá	Endurkast	(2008).	Bls.	20.	
131	Sjá	Þorvarður	Árnasonar	(1999a).	Bls.	18‐27.	
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það ljósmyndun allra sveitabæja á landinu í hentugum birtuskilyrðum.132 Ýmis 

viðamikil ljósmyndaverk hafa verið gerð hérlendis sem byggja á myndrænni 

skrásetningu hvers kyns landslags. Myndlistarmaðurinn Dieter Roth skapaði verkið 

Reykjavik Slides með töku um þrjátíu þúsund ljósmynda af borgarlandslagi Reykjavíkur 

á árunum 1973-1998133 og verk Ólafs Elíassonar, The Aerial River Series (2000), er 

ljósmyndaröð tekin úr flugvél og sýnir Þjórsá frá upptökum til árósa í 42 

ljósmyndum.134 Innland/Útland tel ég eiga ýmislegt sameiginlegt með fyrrnefndum 

verkum hvort sem litið sé til framkvæmdar, hugmyndar eða áherslu á skrásetningu 

víðara svæðis heldur en stakar myndir hafa kost á.  

Þar sem Innland/Útland byggir á skrásetningu landslags beggja vegna 

hringvegar má tengja það við konseptverk Páls Stefánssonar135 sem fólst í myndatöku á 

tuttugu kílómetra fresti á keyrslu hringinn í kringum landið. Sömuleiðis má nefna 

myndbandsverk Friðriks Þórs Friðrikssonar, Hringurinn136, og fól í sér skrásetningu á 

landslagi hringvegarins með kvikmyndatöku á keyrslu hringinn í kringum landið. 

Hugmyndin að baki Innland/Útland svipar að mörgu leyti til Hringsins, sem verður til 

umfjöllunar í kafla 6.2. Nátengt Hringnum eru tvö verk, sýnd árið 2008 og 2010137, sem 

byggðu meðvitað á verki Friðriks Þórs með nokkrum nýjungum. Þegar undirbúningur 

fyrir framkvæmd Innland/Útland verksins hófst leiddi ég hugann lítið að fyrirmyndum 

eða fyrirrennurum og taldi eigið verk standa sér á báti. 

 

 

 

 

4.2 Leitað stuðnings fyrir Innland/Útland 

Á haustmánuðum 2007 hafði ég samband við fyrirtæki á sviði vöruflutninga138 í von um 

stuðning þeirra við verkið. Kynning hugmyndarinnar fólst í beinum samskiptum, fyrst 

símleiðis, við þá starfsmenn sem höfðu umboð til að samþykkja slíka beiðni. 

Viðbrögðin voru framar bestu vonum. Nær samstundis fékkst yfirlýstur stuðning allra 

                                                 
132	Sjá	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	69‐73.	Auk	markvissrar	skrásetningar	sem	
einkennir	verk	Mats,	fannst	mér	við	ýmislegt	sameiginlegt	varðandi	óhefðbundin	
ferðalög	um	landið,	þar	á	meðal	á	puttanum,	og	í	ólíkum	farartækjum.		
133	Hauser	og	Wirth	(2011).	
134	Ólafur	Elíasson	(2001).		
135	Páll	Stefánsson	(2000).	1881.	Iceland	Review	
136	Friðrik	Þór	Friðriksson	(1985).	Sjá	frekari	umfjöllun	í	kafla	6.2	
137	Myndbandsverk	eftir	Eystein	Guðna	Guðnason	(2010).	
138	Landflutningar‐Samskip	og	Flytjandi‐Eimskip.	
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fyrirtækjanna, í formi aðgangs að bifreiðum þeirra sem farþegi, að því tilskildu að 

vöruflutningabílstjórar samþykktu að taka hafa mig með í för. Í ljósi þess að akstur 

vöruflutningabifreiða ólíkra fyrirtækja átti sér oftast stað á sama tíma taldi ég 

nauðsynlegt að hafa fleiri kosti til að geta myndað á öðrum tímum dags. Fljótlega eftir 

að verkið hófst hafði ég því samband við fyrirtæki sem voru með hópferðarbifreiðir139 

og leitaði stuðnings. Aðgengi að bifreiðum var veitt, að því tilskildu að ekki væri 

fullselt í rútu þegar ég hyggði á ferð. Ekki var um fjárhagslegan stuðning að ræða, og 

undirstrikaði ég trú mína að umfjöllun um verkið myndi hafa jákvæð áhrif í gegnum 

tengingu fyrirtækjanna við verkið. Nöfn fyrirtækjanna yrðu tekin fram á heimasíðu 

verks og í hverri þeirri kynningu þar sem því yrði við komið. 

Í yfirlitsbókum um ljósmyndun er almennt lítið fjallað um möguleg áhrif 

styrktaraðila og eða styrkja á nálgun ljósmyndara, það er hvers eðils möguleg áhrif geta 

verið varðandi sköpunarfrelsi í ljósi hagsmuna þess sem styrkir.140 Í tilfelli 

Innland/Útland var hvorki um að ræða fjárhagslegan stuðning né líklega skörun á 

hagsmunum varðandi ímynd fyrirtækja enda byggði verkið á landslagi Íslands og því 

líklegra að stuðningi fylgdi jákvæð kynning fyrir stuðningsaðila sem tengdust verkinu. 

 

 

5 Upphaf framkvæmdar Innland/Útland 

Árið 2007 hófst framkvæmd við verkið. Fyrrnefnt menntunarleysi á sviði ljósmyndunar 

gerði það að verkum að ég hafði takmarkaðar fyrirmyndir í formi ljósmyndara og 

ljósmyndaverka til að byggja á að undanskildum áhrifum læriföðurs míns James 

Balog.Framundan var rúmlega 1.400 kílómetra langt viðfangsefni sem ég nálgaðist um 

borð í stærstu bifreiðum sem um landið aka. 

 

 

 

5.1 Fyrstu 2.394 ljósmyndirnar 

Fyrsta ferðin í framkvæmd verksins var farin 22. ágúst 2007. Ekið var úr Reykjavík 

með vöruflutningabíl síðdegis141 og komið til Reyðarfjarðar seint um nótt. Það var 

skýjað alla leið, með stökum rigningarskúrum, en undir morgun blasti við heiðskýr 

                                                 
139	SBA	Norðurleið,	Sterna	og	Austfjarðarleið	
140	Fyrir	góða	umfjöllun	um	áhrif	styrkja,	markaðarins	og	stofnana	á	ljósmyndun,	
sjá	Alexander	(1998).	Bls.	695‐707.	
141	Akstur	vöruflutningabifreiða	úr	bænum	á	leið	austur	á	land	hefst	venjulega	um	
eða	upp	úr	fimm	síðdegis.		
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himinn við sólarupprás í Fáskrúðsfirði, og var afraksturinn 891 ljósmynd. Daginn eftir 

var haldið af stað til Egilsstaða um kl. 17, og þaðan til Akureyrar upp úr kl. 19. Það var 

léttskýjað og mild síðsumarbirta alla leið á Mývatn, þegar birtu tók að þverra við 

sólsetur um kl. 21.30. Á þessum legg ferðarinnar voru teknar 659 ljósmyndir. Daginn 

eftir var lagt af stað frá Akureyri kl. 19 í fremur skýjuðu en þurru veðri, og komið til 

Reykjavíkur undir miðnætti. Afraksturinn voru 844 ljósmyndir, sem gerir 2.394 

ljósmyndir úr þessari fyrstu ferð sem tók rúma þrjá sólarhringa.  

Hvorki nöfn bílstjóra, samtöl né gististaðir sátu í minningunni úr fyrstu ferðinni, 

en rifjuðust upp við gerð þessa lokaverkefnis þegar ég fann minnisbók sem geymdi 

nokkuð ítarlega frásögn af ferðinni.142 Þar koma fram nöfn á bílstjórum, veður og 

landslagslýsingar ásamt því hvernig myndatakan gekk og hvaða vandamál ég sá að 

þyrfti að leysa við gerð verksins. Athyglisvert er að minnast hugmynda minna um viðtöl 

við bílstjóra og frásagnir þeirra sem hluta af verkinu en var augljóslega hætt er á leið 

framkvæmd verksins og stefnan sett á notkun tónlistar sem eina hljóðræna þátt verksins. 

Einnig þykir mér athyglisvert að sjá hversu fljótt vangaveltur komu fram um 

lokaafrakstur, og má nefna spurningar til sjálfs míns um hvort ákveðin landssvæði ættu 

að fela í sér myndir frá ákveðinni árstíð og þarmeð móta sérstaklega andrúmsloft þess 

svæðis og hvernig best væri að samræma uppröðun mynda í eftirvinnslu. Ásamt 

fyrrnefndum minnispunktum hjálpuðu ljósmyndir úr ferðinni og innbyggðar 

upplýsingar þeirra varðandi dagsetningar og tímasetingar til við að draga fram 

minningar sem fljótlega fór fjölgandi.  

 

5.2 Ljósmyndun á 90 km/klst 

Aðstæður til ljósmyndunar í vöruflutninga- og hópferðarbifreiðum fela í sér 

óhjákvæmileg vandamál. Gjarnan er litið á landslagsljósmyndara á svipaðan hátt og 

landslagsmálara sem nálgast viðfangsefnið frá einu afmörkuðu og vel völdu sjónarhorni. 

Í tilfelli landslagsljósmyndara er þrífótur talinn nauðsynlegur líkt og trönur málarans ef 

árangri skal náð. Á upphafsdögum ljósmyndunar voru þrífætur nauðsynlegir í hvers 

kyns myndatöku sökum þess hversu langan tíma þurfti til að taka ljósmynd. Enda þótt 

þróun á ljósmyndamiðlinum hafi fljótlega stytt myndatökutímann voru myndavélar 

lengi vel þungar og umfangsmiklar143 og hafa því krafist notkunar þrífótar. Þrátt fyrir 

                                                 
142	Sjá	myndir	5.1a‐5.1h	
143	Á	fyrstu	árum	ljósmyndunar	hafði	tíminn	sem	þurfti	til	að	festa	veruleikann	á	
mynd	styst	frá	tugum	mínutna	niður	í	um	eina	mínutu	og	jafnvel	fáeinar	sekúndur.	
Sjá	t.d.	Marbot	(1987),	bls.	23‐24.		
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tilkomu meðfærilegri myndavéla í tímans rás sem auðvelt var að nota án þrífóta hefur 

nálgun helstu landslagsljósmyndara byggt á notkun hans.144 Það fer hins vegar lítið fyrir 

stöðugleika í myndatöku út um hliðarrúður bifreiða sem aka á 90 kílómetra hraða á 

klukkustund.145 Því var nauðsynlegt að finna leiðir til að bregðast við og laga sig að 

krefjandi aðstæðum. Hristingur bifreiðar var helsta vandamálið við myndatöku út um 

hliðarrúður og olli því að erfitt var að halda sjóndeildarhring stöðugum á myndum. 

Leiðrétting mynda í eftirvinnslu taldi ég að myndi hafa neikvæð áhrif á útlit verksins 

enda var hugmyndin að nota myndirnar eins og þær voru teknar og gefa þannig verkinu 

nokkurs konar lífrænt útlit, án óþarfa íhlutunar. Það var því mikilvægt að reyna að 

takmarka áhrif hristings á myndatöku til að geta notað myndirnar óbreyttar.  

Afleiðing hristings bifreiðar var áberandi á stórum hluta ljósmynda fyrsta ár 

framkvæmdarinnar og undirstrikar óagaða nálgun í upphafi. Með myndavélina í hönd 

barðist ég við hristinginn með því að spenna vöðva líkamans og reyna þannig að halda 

mér og myndavélinni stöðugri þegar smellt var af. Átakið var mikið og gerði 

myndatökuna að líkamlega þreytandi athöfn og varð því hver myndatökulota bundin við 

5-15 mínútur. Viss lausn á þessu fólst í að búa til umgjörð úr frauðplasti sem fór í 

kringum linsuna og hægt var að leggja upp að rúðunni án hættu á að brjóta glerið. Þar 

með minnkaði líkamlega álagið við að halda myndavélinni stöðugri og um leið fékk hún 

stöðugleika við að hvíla á rúðunni. Síðari lausn á vandamáli stöðugleika fólst í notkun 

teygjubands og sogskála sem færðu hluta álagsins að halda á myndavélinni yfir á glerið. 

Þungi myndavélarinnar hvíldi þannig á teygjuböndum sem fest voru við sogskálar og 

auðveldaði myndatökuna.146 Afraksturinn voru stöðugri myndir og lengri 

myndatökulotur. Álagið minnkaði með notkun þessara einföldu hjálpartækja, en hafði 

kannski öfug áhrif í ljósi þess að með lengri myndatökulotum jókst álagið sem leiddi til 

sama sársauka og áður. Afraksturinn voru fleiri og betri myndir, en sömuleiðis meira 

álag á hendurnar sem var dreift yfir lengri tíma.  

Annars konar vandamál við ljósmyndunina var tengt sjónarhorni myndatökunnar 

varðandi sólarstöðu. Myndatökur til suðurs gátu verið krefjandi þegar sólin var hluti af 

myndfletinum og þá helst varðandi lýsingu forgrunns. Ýmist undirlýsti ég myndir svo 

                                                 
144	Ljósmyndun	Ansel	Adams	og	annara	meðlima	f.64	myndatökuhópsins	er	gott	
dæmi	sökum	myndatökuaðferðar	þar	sem	ljósopstillingin	f.64	gaf	af	sér	mjög	
skarpar	myndir	en	þurfti	lengri	myndatökutíma	og	þar	af	leiðandi	notkun	þrífótar.	
Sjá	t.d.	Adams	(1983).	
145	Við	lýsingar	á	framkvæmd	verksins	hef	ég	í	gríni	líkt	vöruflutningabifreiðum	við	
þrífætur	í	ljósi	þess	að	þeir	veita	mér	fast,	þó	seint	stöðugt,	sjónarhorn.	
146	Sjá	Mynd	5.2a	
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að sólin kæmi fram á mynd eða yfirlýsti til að sýna forgrunninn. Í slíkum 

kringumstæðum var ekki kostur að fanga hvoru tveggja, það er rétt lýstan forgrunn og 

útlínur sólarinnar. Birtuskilyrði gátu einnig verið takmörkuð á keyrslu síðdegis eða að 

morgni um vetur, sérstaklega þegar ekið var í hópferðarbifreiðum sem höfðu dökkt gler, 

en slíkt gler er algengt í rútum til að takmarka áhrif sterkrar sólarbirtu á farþega. 

Ósjaldan þurfti ég að bíða þar til birtan var orðin nægilega mikil sökum dökka glersins 

sem mér var ávallt illa við enda seinkaði það myndatöku og eða kom í veg fyrir að ég 

gæti myndað og þar með mætti segja að ég hafi misst af mörgum myndatökutækifærum 

í slíkum aðstæðum.  

 

5.3 Myndavélar og tæki til framkvæmdar 

Framkvæmd verksins hófst með notkun stafrænnar myndavélar af gerðinni Nikon D70 

sem hafði verið í eigu læriföður míns James Balog áður en hún komst í mínar hendur. 

Við myndatöku meðfram Mývatni sumarið 2008 var líftími hennar á enda eftir rúmlega 

30.000 áteknar ljósmyndir frá árinu 2004. Í kjölfarið hóf ég að nota Nikon D200 

myndavél sem er vandaðri vél með betri upplausn mynda. Árið 2010 keypti ég Nikon 

D300 myndavél og notaði þá gerð af myndavél þaðan í frá. Álagið á vélarnar við 

framkvæmd verksins var nær eingöngu sökum fjölda tekinna mynda. Slíkar vélar eru 

kallaðar stafrænar spegilmyndavélar147 og er líftími lokarans sem stjórnar hreyfingum 

spegilsins takmarkaður. Áætlaður líftími Nikon D70 er í kringum 50.000 myndir148, 

Nikon D200 í kringum 100.000149 og D300 á að geta tekið um 150.000 ljósmyndir150 

áður en spegillinn verður ónothæfur.151  

                                                 
147	DSLR	(e.	Digital	Single	Lens‐Reflex)	eru	stafrænar	myndavélar	sem	líkt	og	
fyrirrennarar	þeirra	í	filmumyndavélum	byggja	á	notkun	spegils	sem	varpar	
myndinni	í	sjónglerið.	Þegar	mynd	er	tekin	smellur	spegillinn	upp	svo	að	ljós	geti	
borist	í	gegnum	linsu	að	stafrænni	myndflögu	sem	þjónar	sama	hlutverki	og	filma,	
það	er	að	fanga	myndina.	
148 Camera Shutter Life Database (2014a). Taka skal fram að hér er um að ræða 
tölfræðiúrvinnslu byggða á reynslu notenda viðkomandi vélar. 
149 Camera Shutter Life Database (2014b). Sama tölfræðiforrit og að ofan til að áætla 
líftíma lokara myndavéla. 
150	Nikon	USA	(2014).	
151	Upplýsingar	um	áætlaðan	myndafjölda	hverrar	myndavélar	á	að	vera	hægt	að	
finna	í	myndavélalýsingum	frá	framleiðenda,	en	hinsvegar	ber	mikið	á	skorti	á	
slíkum	upplýsingum	á	heimasíðum	framleiðenda,	sér	í	lagi	um	ódýrari	og	
endingarsíðri	vélar	líkt	og	D70.	Á	móti	kemur	mikil	umfjöllun	og	upplýsingar	frá	
almenningi	á	ýmsum	ljósmyndasíðum	þar	sem	má	nálgast	raunhæfa	áætlun	á	
líftíma	ýmissa	myndavéla	og	má	nefna	vefsíðuna	Digital	Photography	Review	sem	
slíkan	vettvang.	
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Linsustærð ákvarðar hversu vítt sjónsvið mynda verður og því var mikilvægt að 

notast við linsu sem gat fangað landslagið nær og fjær.  28mm linsu152 taldi ég nægilega 

víða til að fanga landslag fjalla og kletta sem voru nær veginum en gat sömuleiðis birt 

fjarlægari viðfangsefni án þess að þau yrðu of lítil á myndfleti. Með fáeinum 

undantekningum var slík linsa notuð við alla framkvæmd verksins. Myndskerpa (e. 

focus) var að vissu leyti vandamál þar sem velja þurfti á milli forgrunns og þess sem 

fjær var. Í ljósi þess að hraði bifreiðar og myndatökuhraði takmarkaði hvort eð var 

skarpan forgrunn, var skerpan stillt á fjarlægð sem skilgreind er sem óendanleg á linsu. 

Þetta víða hugtak felur í sér að allt sem er fjær en ákveðinn fjöldi metra á myndfleti 

verður í skerpu svo lengi sem myndatökuhraðinn er nægur til að frysta landslagið þegar 

keyrt er framhjá. Metrafjöldin er ólíkur eftir linsum og sömuleiðis ljósopsstillingu, en 

miða má við að handan við tíu metra taki við rými sem flokkað er sem óendanlegt þar 

sem allt innan þess rýmis verður í skerpu. Áhersla á tæknilega þætti ljósmyndunar er 

mjög ólík eftir ljósmyndurum bæði varðandi tæknileg atriði eigin myndatöku sem og 

hvernig þeir tala um hana við aðra.153 Enda þótt tæknileg útfærsla hafi verið mikilvægur 

hluti myndatökunnar voru minningarnar fremur á persónulegri nótum. 

 

5.4 Upplifun við framkvæmd verksins 

Hér verður gerð tilraun til að lýsa persónulegri upplifun við framkvæmd verksins og 

helstu minningum þar að lútandi sem liður í að veita víðari sýn á verkið. Bækur sem 

fjalla um sögu ljósmyndunar leggja sjaldan áherslu á upplifun ljósmyndara en finna má 

gagnlega innsýn í bókum helguðum ákveðnum ljósmyndurum154 og í viðtölum.155 Fjöldi 

                                                 
152	Taka	ber	fram	að	myndavélar	notaðar	við	framkvæmd	verksins	voru	ekki	það	
sem	kallast	full	frame	(engin	íslensk	þýðing	til)	sem	þýðir	að	myndflaga	þeirra	er	of	
lítil	til	að	fullnýta	sjónsvið	linsunnar,	og	var	því	28mm	linsa	á	þeim	vélum	nær	
sjónsviði	43mm	linsu.	
153	Landslagsljósmyndarinn	Ansel	Adams		(1983)	er	gott	dæmi	þar	sem	hann	lagði	
mikla	áherslu	á	tæknilega	þætti	myndatökunnar	í	ljósi	þess	að	slíkt	vald	er	
nauðsynlegt	til	að	geta	fangað	þá	mynd	sem	ljósmyndarinn	raunverulega	sér	í	huga	
sér	áður	en	ljósmyndin	er	tekin.	Hann	gaf	út	bækur	sem	innihéldu	leiðbeiningar	
um	útreikninga	á	réttum	myndavélastillingum	en	undirstrikaði	að	sköpunargleði	
og	tjáning	væru	forsenda	árangurs	en	tæknilegir	þættir	aðeins	verkfæri	til	að	nota.		
154	Meðal	fjölda	bóka	sem	veita	góða	innsýn	í	upplifun	ljósmyndara	af	myndatöku	
má	nefna	Adams	(1983),	Maddow	(1998)	og	Photography	Speaks		(2004).	
155	Skýrslur	Guðrúnar	Harðardóttur	(1999)	og	Steinars	Arnar	Atlasonar	(2012)	
spanna	samanlagt	tímabil	íslenskrar	ljósmyndunar	frá	1950‐1990	og	hafa	að	
geyma	mikinn	fjölda	viðtala	við	ljósmyndara	og	veita	góða	innsýn	í	fyrrnefnda	
upplifun.	
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ljósmyndatímarita156 birtir viðtöl við ljósmyndara sem oft á tíðum veita góða innsýn í 

persónulega upplifun. Einnig er til gott úrval af heimildarmyndum og sjónvarpsþáttum 

sem fjalla um einstaka ljósmyndara þar sem upplifun þeirra af myndatöku eru gerð góð 

skil.157  

Persónuleg upplifun mín við framkvæmd verksins er jafn fjölbreytt og ólíkir 

þættir hennar en hér mun ég einblína á upplifanir meðan á ferðalögum og myndatöku 

stóð. Ferðalögin gátu verið mjög ólík eftir samgöngumáta og árstíðum. Keyrsla úr 

bænum með flutningabíl var félagsleg athöfn sem hófst með mætingu í kaffistofu 

bílstjóra og þaðan í bifreið með viðkomandi bílstjóra sem ók mér á áfangastað. Samtöl 

voru því stór hluti hverrar ferðar og standa sum ofarlega í minningunni. Það fólst þó 

viss togstreita í því að sameina þennan félagslega þátt og myndatöku þegar umhverfið, 

birtan eða staðsetning kölluðu á myndatöku í miðju samtali. Það tók rúmt ár að þróa 

nálgun sem var ákveðnari og fól oft í sér að rjúfa samtöl skyndilega til að hefja 

myndatöku. Skilningur bílstjóra á myndatöku var mikill og héldu samtöl gjarnan áfram 

þaðan sem frá var horfið þegar búið var að smella af. Undantekningar voru sérlega 

málgefnir bílstjórar sem héldu samtali áfram hvað sem myndatöku leið og fyrir kom að 

ég setti á mig heyrnartól með tónlist til að einangra mig í myndatökunni.  

Ferðir með hópferðarbifreiðum voru ólíkar þeim sem voru farnar með 

flutningabílum að því leyti að ég sat ekki við hlið bílstjóra og varð því líkt og hver annar 

farþegi. Kostur þeirra ferða var óskipt athygli mín við myndatöku sem og möguleikinn á 

að ljósmynda út um báðar hliðar rútunnar, að því gefnu að sæti væri laust. Sams konar 

upplifun einkenndi þó báðar tegundir ferða og birtist í þeirri ánægju og létti sem fólst í 

að hefja hverja ferð og aka út úr bænum. Tilfinningin kom að hluta frá því að yfirgefa 

borgina og þar með alla helstu þætti daglegs lífs og hverjar þær áhyggjur sem því geta 

fylgt. Öll truflun eigin hugsana og ytra áreitis viku fyrir afmörkuðu og vel skilgreindu 

markmiði ferðanna sem fólst eingöngu í ljósmyndun og ferðalaginu framundan. 

Fjölbreytileiki veðurs og birtu var grundvöllur jákvæðrar óvissu og spennu sem gerði 

hverja ferð ólíka auk þess sem upplifun ferða varð fyrir áhrifum samferðarfólks, 

áfangastaða, lengd ferða og næturgistinga víðs vegar um landið. Í lengri ferðum fór 

gisting bæði eftir áfangastað og árstíð. Reglulegar ferðir til Akureyrar fólu oft í sér 

gistingu hjá vinafólki sem sýndi mér mikinn stuðning með því að bjóða mig velkomin í 

                                                 
156	Meðal	tímarita	mætti	nefna	American	Photo	og	NPPA		
157	Heimildarmyndin	War	Photographer,	sjá	Frei	(2001)	veitir	góða	innsýn	í	
upplifun	stríðsljósmyndarans	James	Nachtwey,	hugmyndir	hans,	drifkraft	og	
nálgun	á	viðfangsefni	sín.	
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gegnum árin. Auk þess gisti ég á farfuglaheimilum sem yfir vetrartímann voru fásótt af 

ferðamönnum. Á sumrin kom fyrir að ég gisti í tjaldi en helsti ókostur þess var óhentug 

aðstaða til að hlaða myndavélarafhlöður, hlaða niður ljósmyndum úr ferð auk þess sem 

farangur varð umfangsmeiri. Það heyrði til undantekninga að ég hefði í engin hús að 

venda, en minnist þó ferðar til Reyðarfjarðar í nóvembermánuði þegar ég kom til 

bæjarins um miðja nótt og gisti í yfirgefinni bifreið sem stóð fyrir utan iðnaðarhúsnæði í 

bænum. Minning þess að skríða ofan í svefnpokann á kaldri vetrarnóttu situr mér ferskt 

í minni enda þótti mér sú upplifun hluti af ævintýri framkvæmdarinnar.  

Það rifjast upp minningar, upplifanir og samtöl við yfirferð framkvæmdarinar og 

koma margir og margt þar við sögu. Við flutningabílstjóra átti ég mörg góð samtöl um 

allt milli himins og jarðar og fékk innsýn í starf þeirra sem mótast af löngum keyrslum 

og miklum símasamskiptum á milli bílstjóra. Framkvæmd verksins átti sér stað fyrir og 

eftir fjármálahrunið 2008 og fékk ég því að kynnast upplifun og sýn 

vöruflutningabílstjóra á samfélagsástand þess tíma.  

Ýmsir ljósmyndarar hafa orðið fyrir beinum áhrifum af meiriháttar 

samfélagsbreytingum eða samtímavandamálum og beint sjónum sínum að þeim. Meðal 

ljósmyndara sem tókust á við vandamál síns tíma voru Lewis Hine og Jacob Riis, en sá 

síðarnefndi ljósmyndaði bágt húsnæðisástand nýlegra innflytjenda í New York borg upp 

úr sjöunda áratug nítjándu aldar. Hine ljósmyndaði störf barna á fyrsta áratug tuttugustu 

aldar og voru myndir þeirra beggja hluti af markvissri baráttu gegn þeim 

samfélagsvanda sem þeir töldu birtast á myndum sínum.158  

Þegar hugsað er um landslagsljósmyndun og notkun þeirra til að vekja athygl á 

vandamálum ber að hafa í huga að vettvangurinn hefur að miklu leyti mótast af 

fagurfræði sem felur í sér nær trúarlega áherslu. Þegar ljósmyndarar hófu að endurskoða 

ríkjandi hugmyndir og fagurfræði landslagsljósmynda á síðari hluta tuttugustu aldar 

byggðu þeir gjarnan á ríkjandi hefðum, og þarmeð fagurfræði, en beindu sjónum sínum 

að mjög ólíku landslagi en áður hafði verið gert.159 Sýningin New Topographics frá 

árinu 1975 er talin upphaf róttækrar endurskilgreiningar á fegurð og viðfangsefnum 

landslagsljósmyndunar, með myndum af úthverfavæðingu í vesturhluta Bandaríkjanna 

og iðnaðarsvæðum hvers kyns. Ljósmyndarar sem tengjast þessari stefnu eiga það 

sameiginlegt að beina sjónum sínum að manngerðu og hversdagslegu landslagi í stað 

hins stórfenglega. Fjölbreytni innan þessarar tegundar ljósmynda er talin meiri en meðal 

                                                 
158	Jeffrey,	(1981).	Bls.	156.	
159	Hickey	(1999).	Bls.31.	
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þeirra fyrirrennara sem skilgreindu sig út frá straight photography160 og má þar 

sérstaklega nefna Ansel Adams. Áhrif landslagsljósmynda Adams hafa verið gríðarleg 

en einnig umdeild þar sem ljósmyndun hans var samtengd aðgerðarstefnu (e. activism) 

náttúruverndar en mótaði einnig óraunhæfa náttúrusýn sem leit framhjá raunverulegum 

áhrifum manna á landslagið.161 Ljósmyndarar sem beina sjónum sínum að áhrifum og 

breytingum manna á landslagið notast fæstir við yfirlýsingar eða pólitíska afstöðu í 

myndum sínum heldur vísar fjölbreytileiki hugmynda bakvið verkin á flókin vandamál í 

sambandi manns við náttúru sem þarf að takast á við.162 Meðal ljósmyndara sem fylgja 

þessari stefnu er Edward Burtynsky með myndum sínum af námum, olíuvinnslu, 

brotajárnsvinnslu ofl, og má greina áhrif víðs vegar að úr ljósmyndasögunni, frá 

mismunandi tímum og úr ólíkum stefnum og hefðum.163 

Meðal íslenskra listamanna/ljósmyndara sem tekist hafa á við beinar afleiðingar 

af inngripum manna í náttúruna eru Rúrí og Pétur Thomsen í verkum sem tengjast  

virkjunarframkvæmdum. Meðal viðfangsefna Rúríar eru fossar sem stefnt var að sökkva 

við gerð vatnsaflsvirkjana og bendir hún á ógnina sem náttúru stafar af manninum. 

Pétur hins vegar forðaðist að tjá beina afstöðu varðandi umhverfispólitíkina sem 

tengdist virkjunarframkvæmdum við Kárahnjúka. Myndir hans bera með sér áhrif frá 

New Topographics hreyfingunni og byggja á hlutlægum og heimildarlegum aðferðum 

til að skrásetja áhrifin sem framkvæmdir höfðu í för með sér.164 Þar sem ljósmyndir 

læriföður míns James Balog fela í sér sterka vísun í áhrif manna á landslag má segja að 

líklegur áhrifavaldur hafi verið til staðar þegar kom að nálgun Innland/Útland. 

Hinsvegar hafði hvorki landslagið út frá verndunarsjónarmiðum né hinar miklu 

efnahagslegu breytingar á Íslandi árið 2008 áhrif á nálgun mína eða þann 

hugmyndagrunn sem Innland/Útland verkið var byggt á.165 Ég leit svo á að óhefðbundin 

nálgun á landslagið með sköpun slíks ljósmyndaverks fæli í sér afstöðu um möguleika 

til að skynja og sjá landslagið á annan hátt en ríkjandi landslagssýn ferðamannabóka 

                                                 
160	Southall	(1999).	Bls.	39.	Sjá	ítarlegri	umfjöllun	um	þessa	ljósmyndastefnu	hjá	
Newhall	(1982).	Bls.	178‐192.	
161	Haip	(1993).	Bls.	75.	
162	Southall	(1999).	Bls.	45.	
163	Sjá	Pauli	(2009).	Bls.	10‐26.	
164	Stahl	(2011).	Bls.	157.	
165	Athyglisvert	er	að	þó	svo	landslagsmyndir	Ansel	Adams	hafi	átt	þátt	í	verndun	
landsvæða	með	því	að	sannfæra	yfirvöld	um	gildi	verndunar,	sagðist	Adams	aldrei	
hafa	tekið	ljósmynd	sem	hugsuð	hefði	verið	sem	umhverfisyfirlýsing	(e.	
enviornmental	statement).	Sjá	Adams	(1983),	bls.	106.	
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veitti.166 Tilraunir til breytinga á landslagssýn geta líkt og fram hefur komið verið 

sérlega erfiðar frammi fyrir ríkjandi fagurfræði. 

 

5.5 Fagurfræði landslagsins 

Þegar ég beindi myndavélinni út um hliðarrúðuna á keyrslu eftir hringvegi landsins 

blasti við mér ólíkt landslag. Hvert landsvæði var ólíkt og hafði hvert um sig sín 

sérkenni og andrúmsloft.  Suðurlandsundirlendið var eins og nafnið gefur til kynna 

nokkuð flatt, þar til komið var að Eyjafjöllum. Hafið hvarf sjónum þegar keyrt var frá 

Austfjörðunum inn í land í átt að Egilsstöðum og birtist ekki fyrr en í Eyjafirðinum 

rúmum 300 km vestar.  

Fjöll voru ólík eftir landsvæðum og gróður eða skortur á gróðri mótaði stór 

svæði meðfram hringveginum. Sömuleiðis gat sama landsvæði falið í sér gjörólíkt útlit á 

sama tíma sökum eðli verksins. Afrakstur myndatöku meðfram Eyjafjöllum gat annars 

vegar sýnt hin óslitnu fjöll með jökul í bakgrunni, eða tún og sanda, allt eftir því hvort 

Innland eða Útland var myndað, það er landslagið sitthvoru megin vegarins. Hins vegar 

gátu áhrif birtu og veðurs haft gríðarlegar breytingar í för með sér þegar kom að útliti 

landslagsins og má því segja að ég kynntist fljótlega hinum ýmsu myndum sem landslag 

hringvegarins gat tekið á sig. 

Þegar kemur að hugtakinu fegurð í sambandi við landslag yfir jafn stórt og 

fjölbreytilegt landsvæði sem Innland/Útland verkið byggði á skapast vandi. Mögulega 

gæti ég greint þau landsvæði sem heilluðu mig meira en önnur, en á móti kemur að 

veður getur skapað heillandi andrúmsloft á hvaða landsvæði sem er og varð sú raunin 

við gerð verksins. Langur listi veðrabrigða, birtu og skýjafars yrði seint tæmandi enda 

fannst mér ég enduruppgötva mörg landsvæði við áhrif slíkra breytinga. Líkt og 

erfiðleikar mínir við að festa fingur á eða skilgreina fagurfræði þess landslags sem ég 

myndaði við gerð verksins, hvað þá að skilgreina hvað er fagurt og hvað ekki, hefur 

hugtakið fegurð reynst erfitt viðureignar í fræðilegum skilningi.  

 Samkvæmt Carlson er „fagurfræði sá angi heimspeki sem viðkemur velþóknun 

okkar á hverju því sem örvar skynfæri okkar og sér í lagi það sem hefur jákvæð 

                                                 
166	Hér	er	um	mjög	einfaldaða	sýn	að	ræða	með	það	að	markmiði	að	benda	á	þann	
anga	ljósmyndunar	sem	á	beinan	hátt	hefur	tekist	á	við	hin	yfirlýstu	vandamál	
samtímans,	hvort	sem	þau	komi	fyrst	fyrir	sjónir	almennings	í	gegnum	linsu	
ljósmyndara.	Litið	er	framhjá	miklum	fjölda	ljósmyndara	sem	og	stefnum	innan	
ljósmyndunar	sem	segja	mætti	að	hafi	mótast	af	samfélagsbreytingum	og	
vandamálum	samtímans.		
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áhrif.“167 Áherslan er oftar en ekki á þau fyrirbæri sem veita jákvæða upplifun og hafa 

helst verið túlkuð í gegnum hinar æðri listir (e. fine arts). Þar sem fagurfræðileg 

upplifun er síður en svo bundin við listir, heldur á sér stað í hvers kyns umhverfi og 

landslagi, hefur slík upplifun einnig orðið viðfangsefni umhverfisfagurfræði (e. 

environmental aesthetics), sem skiptist í tvær megin nálganir. Sú fyrri hefur verið 

skilgreind sem huglæg, og undirstrikar skort á þeim útlínum, leiðsögn og þekkingu sem 

listir hvers kyns veita. Fyrir vikið sé aðeins hægt að opna sig fyrir hvers kyns 

upplifunum sem umhverfið býður, án þess að leggja áherslu á eða greina hvort slík 

upplifun sé fagurfræðileg eður ei. Sú síðari byggir á hlutlægni og setur áhorfandann í 

hlutverk listamanns, en umhverfið verður efniviður þess sem horfir og velur um leið 

hvað verðskuldi athygli, og hvaða skynfæri henti best hverju sinni. Sú krafa er þó gerð 

að áhorfandinn sem nýtur umhverfisins, hafi vissa þekkingu á því sem fyrir augu ber ef 

fagurfræðileg upplifun á að eiga sér stað, hvort sem um sé að ræða náttúru eða manngert 

umhverfi.168  

Þrátt fyrir fjölda viðmiða (e. paradigms) innan fagurfræðinnar, hafa tvö módel 

þótt líklegust til að nýtast í umhverfisfagurfræði. Hið fyrra er „hlutamódelið“ (e. object 

model) og undirstrikar möguleika þess að upplifa afmörkuð náttúruleg fyrirbæri á sama 

hátt og skúlptúra. Vandinn að mati ýmissa fræðimanna felst í því að náttúran er ekki 

aðeins afmörkuð og greinilegt form. Fyrir vikið er hætta á að heildarupplifun á 

umhverfinu sé fórnað á kostnað afmarkaðra fyrirbæra. „Landslagsmódelið“ (e. 

landscape model) er sömuleiðis tengt fagurfræði lista og hefur átt stóran þátt í mótun 

fagurfræði umhverfis. Fyrirmyndin eru landslagsmálverk og byggir á því að 

áhorfandinn rammi inn  í huganum það landslag sem þykir verðugt til skoðunar, oftar en 

ekki frá hæfilegri fjarlægð og frá ákveðnum staðsetningum. Áhrif landslagsmódelsins 

hafa átt þátt í að móta upplifun ferðamanna á landslagi um langt skeið. Skilgreining 

ákveðinna svæða sem sjónræn/áhugaverð fyrir ferðamenn til að njóta útsýnis yfir 

ákveðið landslag (e. scenic views) felur í sér svipaða upplifun og að ganga um listasafn.  

Slík upplifun felur þó í sér hættu á að náttúrunan sé upplifuð nánast eins og flöt tvívíð 

mynd samanber myndlist og sé þar með litið framhjá raunverulegum eiginleikum 

umhverfisins.169 Fagurfræði lista og umhverfisfagurfræði deila sameiginlegum 

                                                 
167	Carlson	(2000).	Bls.	xvii.	
168	Carlson	(2000).	Bls.		xviii‐xx.	
169	Carlson	(2000).	Bls.	42‐47.	
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sérkennum þar sem hvorug felur í sér möguleikann á takmarkalausri upplifun heldur 

verður að afmarkast við eitthvert viðfangsefni eða afmarkaðan hluta þess.170 

Áhersla hefðbundinna fagurfræðikenninga á æðri listir (e. fine art) hefur leitt til 

erfiðleika þegar kemur að því að laga þær að þeim miklu breytingum sem orðið hafa á 

listum. Verkefni fagurfræðinga felst því í að móta kenningar að breyttum vettvangi lista, 

þar sem upplifun almennings er ekki lengur bundin listasöfnum.171 Hins vegar hefur 

umhverfisfagurfræði lagt áherslu á virkari þátttöku/upplifun áhorfanda af umhverfi sínu 

heldur en listir gera almennt.172 Hér er við hæfi að gera greinarmun á minni eigin 

upplifun á fagurfræði landslags hringvegarins og mögulegra áhorfenda Innland/Útland 

verksins. Áherslur umhverfisfagurfræði fela gjarnan í sér persónulega upplifun af 

landslaginu sjálfu, en miðlunarverk í hefðbundnum skilningi skapa ávallt vissa gjá á 

milli landslags og áhorfanda og á það einnig við um Innland/Útland. Bent hefur verið á 

vandann við að skynja umhverfið á sama hátt og afmörkuð viðfangsefni lista þar sem 

náttúruna skortir þá innrömmun sem listir veita, og því engin skýr mörk fyrir því hvað 

eigi að vera hluti af „listaverki“ náttúrunnar. Kosturinn við óskýr mörk og fjölbreytni 

náttúrunnar umfram vel skilgreind og afmörkuð listaverk, felst í aukinni notkun 

ímyndunarafls áhorfandans.173  

Póstmódernískar nálganir á fagurfræðilega upplifun af náttúru undirstrika að   

ekki er til rétt eða röng leið að upplifa náttúruna né dómur um hvað sé verðugt 

viðfangsefni, og því ekki rétt að gefa náttúru hærri sess í gegnum einhverja útvalda 

merkingu.174 Slík upplifun er kannski svipuð eigin upplifun við Innland/Útland 

myndatöku þar sem fjölbreytni landslags og stöðugar breytingar sökum hreyfingar 

bifreiðar/ljósmyndara í gegnum landslagsins gerir afmörkun viðfangsefnis erfiða. Þrátt 

fyrir að myndatakan leiði til afmörkunar í hverri ljósmynd, má segja að með notkun 

þúsunda mynda og stöðugri hreyfingu myndbandverksins sé stöðugt verið að brjóta upp 

mögulega afmörkun. Hins vegar skal bent á að  hluti Innland/Útland myndatökunnar 

miðaði að gerð ljósmyndabókar, þar sem ákveðnir staðir voru ljósmyndaðir sökum 

fagurfræðilegra sérkenna og er sá angi verksins líklega nær hefðbundnum 

fagurfræðilegum kenningum.175  Ýmis hugtök koma fram innan fagurfræðinnar og má 

nefna hið heilaga (e. sacred) sem felur í sér erfiðleika þegar kemur að samþættingu 

                                                 
170	Carlson	(2000).	Bls.	49.	
171	Berleant	(2002).	Bls.	5.	
172	Berleant	(2002).	Bls.	10.	
173	Saito	(2002).	Bls.	172,	173.	
174	Carlson	(2002).	Bls.	62,	63	
175	Fjallað	er	um	gerð	ljósmyndabókar	í	kafla	7.8	
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trúarlegrar merkingu þess og vísinda.176 Einnig hefur hugtakið ægifegurð (e. sublime) 

verið notað í sambandi við fagurfræði.  Sérstaklega hefur verið fjallað um áhrif og 

birtingarmynd hugtaksins í íslenskri samtímalist og þar með landslagsljósmyndun.177 

Meðal ljósmyndara sem notast hafa við hugtakið í myndum sínum er Pétur Thomsen en 

ljósmyndir hans af virkjunarframkvæmdum við Kárahnjúka eru mótaðar af 

skilgreiningum Immanuels Kant á hugtakinu ægifegurð. Ógnvekjandi fegurð sem felst í 

baráttu manns og náttúru er undirliggjandi í myndum Péturs og felur sömuleiðis í sér 

spurningar um siðferðislegt réttmæti slíkra framkvæmda.178  

Áhrif fagurfræði á ljósmyndun mætti einfalda með því að segja að 

fagurfræðilegur smekkur er ólíkur milli einstaklinga. Slík einföldun lítur þó framhjá 

veruleika þess að fagurfræðileg áhrif af verkum og hugmyndum annarra séu til staðar og 

blasa við í myndrænum heimi en einna helst með meiri þekkingu á ljósmyndasögunni. 

Einar Falur Ingólfsson hefur nefnt fagurfræði og mikilvægi þess að setja sköpunaverk í 

sögulegt samhengi þegar litið er til þess hvað skapi góða mynd.179 Þar sem listin hefur 

löngum þjónað sem spegill á náttúruna180 er líklegt að þekking á ljósmynda- og eða 

listasögu hafi áhrif á fagurfræðilegar hugmyndir ljósmyndara. Upplifun kvikmynda, 

ljósmynda og málverka sem sýna ákveðin landsvæði getur orðið samofin upplifun fólks 

þegar það loks upplifir sjálft landsvæði181 og vekur það óneitanlega upp spurningar um 

upplifun þeirra sem ferðast um Ísland og hvaða mynd þau hafi þegar vistað í huga sér. 

Hinsvegar var bókstafleg vistun ljósmynda ofar í huga við framkvæmd verksins.  

 

5.6 Stafræn vistun landslagsins 

Með tilkomu stafrænnar (e. digital) ljósmyndunar182 fór þeim fækkandi sem tóku 

myndir sínar á hliðrænar (e. analog) ljósmyndafilmur. Breytingin þýddi að ekki væri 

lengur til frumeintak sem hægt var að halda á í höndunum líkt og þegar ljósmynd var 

tekin á filmumyndavél og segja má að áþreifanleikinn hafi horfið með tilkomu 

stafrænna ljósmynda í formi rafrænna upplýsinga.183 Vistun ljósmynda varð fyrir vikið í 

                                                 
176	Fyrir	ítarlegri	umfjöllun	um	hugtakið,	sjá	Hepburn	(2001).	Bls.	113‐127.		
177	Sjá	Draumar	um	ægifegurð	í	íslenskri	samtímalist	(2008).	
178	In	Endurkast	(2008).	Bls.	20.	
179	Einar	Falur	Ingólfsson	(2009).	Bls.	18.	
180	Carlson	(2000).	Bls.	3.	
181	Lehari	(2002).	Bls.	71‐72.	
182	Sjá	td	Lister	(1997).	Bls.	251‐261.	
183	Athyglisvert	er	að	lesa	umræðu	á	internetinu	um	kosti	og	galla	stafrænnar	og	
hliðrænnar	myndatöku	en	fullyrða	má	í	ljósi	áherslu	myndavélaframleiðenda	á	
stafrænar	myndavélar	að	stafræn	tækni	hafi	tekið	yfir.	Gjaldþrot	helsta	



	 45

auknum mæli bundin við stafrænt form nema til væri prentað eintak.184 Kostir og gallar 

fylgja báðum formum en frumeintök í formi filma fela í sér þá hættu að geta glatast að 

eilífu við einn atburð líkt og eldsvoða.185 

Í sögu ljósmyndunar er stafræn ljósmyndun meðal áhrifamestu breytinga sem átt 

hafa sér stað þegar kemur að útbreiðslu ljósmyndunar, fjölda ljósmynda og aðgengi 

almennings að miðlinum.186 Myndataka við framkvæmd Innland/Útland var á stafrænu 

formi og voru myndirnar/gögnin vistuð á utanáliggjandi hörðum diskum (e. external 

hard drives). Val á stærð og gæðum ljósmynda byggði að mestu á kröfum 

myndbandsverksins varðandi bestu mögulegu gæði. Slík gæði eru mæld í pixlum 

myndar, og til að geta skapað mynd sem telst vera í háskerpu (e. full HD) þurfti hver 

ljósmynd að vera 1920x1080 pixlar. Ákvörðunin að taka myndir í rúmum 4000x3000 

pixlum veitti möguleikann á að minnka myndir í eftirvinnsluferlinu, en hafa ávallt næg 

gæði til að prenta myndir til innrömmunar og sýninga. Þessi gæðatakmörkun mynda í 

gegnum myndavélastillingu187 takmarkaði einnig þörfina á geymsluplássi fyrir gögnin, 

og veittu tveir tveggja terabita (e. terrabyte) harðir diskar nægilegt pláss til að vista hátt 

í 200.000 ljósmyndir. Ekki voru gerðar sérstakar ráðstafanir um geymslu harðra diska á 

ólíkum stöðum þar til árið 2010 og má rekja til þess að ég varð meðvitaðri um alla þá 

vinnu sem lá að baki og gæti auðveldlega glatast í tilfelli innbrots, eldsvoða, vatnsleka 

eða ef báðir diskar myndu hrynja á sama tíma.188 Auk þess hafði skuldbinding varðandi 

sýningar á verkinu mikil áhrif og jók ábyrgðartilfinningu mína gagnvart framkvæmdinni 

sem birtist í reglulegri afritun gagna og tryggingu þess að hýsing gagnanna væri á 

ólíkum stöðum.  

Fleiri hættur eru til staðar þegar kemur að vistun stafrænna ljósmynda og hefur 

verið bent á spillingu stafrænna gagna yfir tímann. Ástæður geta verið takmarkaður 

líftími harðra diska, langur geymslutími án þess að diskur sé settur í samband eða 

                                                                                                                                               
filmuframleiðenda	heims,	Kodak,	árið	2012	mátti	að	hluta	rekja	til	minnkandi	
eftirspurnar	fyrir	ljósmyndafilmur.	Sjá	De	La	Merced	(2012).	
184	Prentaðar	ljósmyndir	koma	ekki	í	stað	ljósmyndar	á	stafrænu	formi	eða	filmu	
þegar	kemur	að	fjölföldun,	sökum	skorts	á	gæðum.		
185	Jeffrey	(1981).	Bls.	130.	
186	Tölfræði	yfir	framleiðslu	stafrænna	myndavéla	síðan	1999	veitir	skýra	sýn	á	
hinn	mikla	vöxt	sem	einkennir	stafræna	ljósmyndatöku	Sjá	CIPA	(2014).	
187	Ljósmyndir	voru	teknar	á	stillingunum	JPEG	Fine	og	leiddi	til	þess	að	hver	mynd	
var	milli	2‐5	MB.	Hærri	gæðastillingar	gátu	gefið	af	sér	ljósmyndir	allt	að	15	MB	
með	tilheyrandi	þörf	á	auknu	geymslurými	ljósmynda.	
188	Það	er	ólíklegt	en	mögulegt	að	samtengdir	harðir	diskar	hrynji	meðan	á	afritun	
gagna	stendur.	Almennt	er	talið	að	þrjú	afrit	af	gögnum,	geymd	á	ólíkum	stöðum,	
feli	í	sér	nægilegt	öryggi	varðandi	vistun	gagna.	
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utanaðkomandi áhrif líkt og raki sem leitt geta til bókstaflegrar rotnunar.189 Árið 2008 

hóf ég að vista ljósmyndirnar á dvd diskum og er slík geymsla gagna talin ein sú 

öruggasta ef gæði og rétt geymsla diska fer saman. Hins vegar skorti skipulag á þessari 

gagnavistunarleið enda þurfti oft á tíðum að skipta ljósmyndum úr sömu ferð á milli 

ólíkra diska þar sem pláss dvd diska er takmarkað við 4,7GB og var slíkri gagnavistun 

fljótlega hætt.190 Í ársbyrjun 2014 hóf ég tímafrekustu en vonandi öruggustu 

gagnavistun sem í boði er með því að vista rúmlega 2TB (terrabyte) af ljósmyndum og 

myndböndum úr verkinu á þar til gerða hýsingarþjónustu.191 Fyrir rúmlega hundrað 

dollara er hægt að vista ótakmarkað magn gagna þó upphleðsluhraði sé takmarkaður. 

Upphleðsla gagnanna tekur um fimm mánuði192 og þarf tölva og harður diskur að vera 

nettengd og í gangi allan þann tíma. Kostirnir felast í því að geta bæði nálgast gögnin í 

gegnum netið hvaðan sem er í heiminum sem og að geta fengið send öll gögnin á 

hörðum disk í pósti. Í ljósi þess að gögnin eru þegar vistuð á ólíkum hörðum diskum í 

minni vörslu er ólíklegt að til þess komi að nýta þá þjónustu að nálgast öll gögnin aftur, 

en öryggi gagna verður seint ofmetið.  

 

5.7 Nafngift Innland/Útland 

Ástæða þess að umfjöllun um nafn verksins birtist svo seint í umfjöllun framkvæmdar 

er sú að fyrstu árin var verkið án nafns og notaðist ég lengi vel við hin óþjálu orð 

Innviðshringur og Útvíðshringur til að aðgreina myndir teknar í sitthvora átt frá 

veginum. Nafnið Innland/Útland vísar til eðli verksins sem felst í ljósmyndun 

landslagsins beggja vegna hringvegarins. Íslandskort sýnir hringveginn liðast um landið 

og má í flestum tilfellum segja að önnur hlið þjóðvegarins vísi inn í land en hin út að 

sjó. Slík einföldun var grunnur nafnsins Innland/Útland og táknaði þar með sitthvora 

hlið hringvegarins og skapaði aðgreiningu á myndbandsverkunum tveimur sem hugsuð 

voru sem grunnur verksins. Það er fjarlæg og óljós minning um hvort nafnið hafi verið 

hugsað sem vinnuheiti verksins eða hvort tilkoma þess hafi samstundis verið sem 

                                                 
189	Auðvelt	er	að	nálgast	upplýsingar	á	internetinu	um	fjölda	mögulegra	lausna	við	
gagnavistun	ljósmynda	en	sömuleiðis	hætturnar	sem	felast	í	að	treysta	um	of	á	
vissar	lausnir,	líkt	og	harða	diska	(e.	hard	drives).	Sjá	td	Microcom	(2014)	
190	Árið	2014	hóf	ég	að	vista	gögn	úr	verkinu	með	því	að	upphlaða	þeim	í	þar	til	
gerða	gagnahýsingu.	Miðað	við	rúmlega	4TB	gagnamagn	mun	upphleðslan	taka	allt	
að	átta	mánuði.	
191	Þjónustan	heitir	Crashplan.	Í	tilfelli	gjaldþrots	segist	fyrirtækið	veita	
viðskiptavinum	nægilegan	tíma	til	að	nálgast	gögn	sín	aftur,	en	í	stað	niðurhals	
efnis	af	netinu	er	boðið	upp	á	að	senda	viðskiptavinum	gögnin	á	hörðum	diskum,	
gegn	greiðslu.	
192	Sjá	Mynd	5.6a	



	 47

aðalnafn verksins. Hins vegar var nafnið ekki til staðar í upphafi framkvæmdar því í 

texta úr fyrstu ljósmyndaferðinni talaði ég um Þjóðvegahugmynd193 og síðar hin 

fyrrnefnu orð Innviðshringur/Útviðshringur. 

Mér hugnaðist nafnið Innland/Útland betur er á leið og þótti það falla vel að 

hugmyndinni sem verkið byggði á. Auk þess fannst mér gott að forðast notkun 

háfleygra lýsingarorða sem ég taldi einkenna stóran hluta íslenskra 

landslagsljósmyndabóka sem gjarnan nota lýsingarorð og svo nafn landsins framan eða 

aftan við. Finna má dæmi um notkun svipaðra orða og Innland/Útland meðal íslenskra 

ljósmyndabóka og ber að nefna bókina Innan lands194 sem í enskri þýðingu kallast 

Made in Iceland og ljósmyndabókin Land195 eftir Marino Thorlacius. 

Nafn landsins (Ísland) virðist vera sterkt sölumerki þegar kemur að sölu 

ljósmyndabóka og er er notkun lýsingarorða algeng til aðgreiningar milli þess fjölda 

bóka sem miða að sífelt vaxandi markhópi erlendra ferðamanna.196 Innland/Útland  taldi 

ég hafa visst forskot með forvitnilegri titli sem gæti mögulega höfðað til einhvers hluta 

ferðamanna þegar kæmi að sölu afrakstursins, sem átti að vera í formi dvd disks.  

Enska útgáfan af nafninu, Inland/Outland, felur í sér ólíkar merkingar eftir 

notkun. Inland er gjarnan notað í landafræði fyrir landsvæði sem er innar í landi og 

fjarri sjó eða landamærum.197 Á sviði hins opinbera er Inland Revenue bresk 

ríkisstofnun sem sér um innheimtu skatta sem og greiðslu barnabóta.198 Inland kemur 

oft fyrir sem hluti af nafni hljómsveita og nafn á lögum. Kvikmynd David Lynch, 

Inland Empire199, er líklega með þekktari birtingarmyndum nafnsins á sviði 

menningarafurða. Orðið Outland kemur fyrir sem nafn á framtíðarspennumynd með 

Sean Connery í aðalhlutverki,200 einnig sem algengur lagatitill og er nafn á veröld innan 

leiksins World of Warcraft. Víðar má leita birtingarmynda nafnsins og er 

                                                 
193	Sjá	myndir	5.1a‐5.1h.	
194	Sigurgeir	Sigurjónsson	(2007).		
195	Marino	Thorlacius	(2007).	
196	Nefna	má	Iceland	in	Motion,	sjá	Gilbertas	(2011),	Lost	In	Iceland,	sjá	Sigurgeir	
Sigurjónsson	(2004)	sem	aðeins	örbrot	titla	sem	fela	í	sér	nafn	landsins.	Fyrir	
upplýsingar	um	fjölgun	ferðamanna	til	landsins,	sjá	Hagstofan	(2014a).		
197	Sjá	t.d.	Websters	Dictionary	
198	Skattastofnanir	ýmissa	annara	landa	notast	einnig	við	nafnið	Inland	Revenue	,	og	
má	nefna	Bretland,	Nýja	Sjáland,	Malta	og	fleiri.	
199	Kvikmynd.	Lynch	(2006).		
200	Kvikmynd.	Hyams	(1981).		
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portrettljósmyndaverkið Inside Out Project201 gott dæmi um svipaða notkun orðanna 

inn og út.  

Fyrir utan þá rökréttu merkingu sem ég taldi felast í orðunum Innland/Útland 

sem nafn á verkinu er mögulega hægt að gefa því táknrænt gildi. Sé litið á táknrænar 

merkingar sem tengjast vegum og birtast í fornum textum má finna vísun í raunir sem 

og örlög einstkalinga og felur ferðalag og hreyfing einstaklings í sér sjálfsmeðvitund og 

loks heimkomu. Slík ferli birtast í mýtum fornsagna líkt og Ódyseifskviðu202, en einnig í 

skrifum heimspekinga þar sem tími og rúm tengjast beinum línum og hringum í gegnum 

ýmsar myndhverfingar sem tákna sjálft lífið.203 Nafn Innland/Útland verksins útilokar 

að mestu leyti mögulega notkun á táknfræði sem vísar til hringvegarins eða 

hringrásarinnar sem í honum felst, en gæti hinsvegar vísað í sálræna þætti einstaklings. Í 

sálfræði vísar hugtakið inside out á leið til að skilja upplifun sjálfsins innanfrá andstætt 

því að nálgast það utan frá, outside in.204 Hér er aðeins um vangaveltur að ræða sem 

vísa til þess hversu ólíkar stefnur miðlunarverk hefur um að velja með einfaldari notkun 

í heiti og skilgreiningu verks út frá slíkum heitum, en að svo stöddu vísar nafn verksins 

aðeins á landslagið beggja vegna hringvegar Íslands.  

 

5.8 Að landinu loknu 

Árið 1920, eftir tuttugu ára ljósmyndun af hinni „gömlu París“, lýsti Eugene Atget því 

yfir að hann væri búinn að mynda alla hluta þessa mikla viðfangsefnis.205 Árið 2010, 

eftir að hafa ekið hringinn í kringum landið fjölda skipta auk tugi styttri ferða víðs vegar 

á land yfir þriggja ára tímabil taldi ég ætlunarverki mínu lokið. Ferlin við gerð 

ljósmyndaverka geta verið ólík eftir ljósmyndurum og hið sama við um ferlin að 

myndatöku lokinni. Robert Frank sagðist hafa upplifað fullvissu á því augnabliki sem 

hann taldi myndatöku á tímamótaverkinu The Americans vera lokið, og tími væri 

kominn til að setja verkið saman. Hafði hann þá tekið um 800 filmur á margra mánaða 

ferðalagi um Bandaríkin, og hóf í kjölfarið að setja saman um 300 ljósmyndir sem 

                                                 
201	Höfundur	verksins	gengur	undir	nafninu	JR	og	hefur	sýnt	víðs	vegar	um	
heiminn	fjölda	ólíkra	verka	sem	öll	falla	undir	heildarverkið	Inside	Out.	Sjá	
InsideOut	Project	(2014).	
202	Lehari	(2002).	Bls.	80.	Hér	byggir	Lehari	á	skrifum	Merlau	Ponty	um	táknræna	
merkingu	hreyfingar	sem	hluti	af	víðari	yfirferð	á	táknrænni	merkingu	stíga	(e.	
paths).	
203	Lehari	(2002).	Bls.	80‐81.	
204	Sjá	Flanagan	(2008).	Bls.	161.	
205	Jeffrey	(1981).	Bls.	138‐139.	
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grunn að ljósmyndabók.206 Ferlið sem tók við að lokinni myndatöku fyrir 

Innland/Útland fól í sér klippingu myndbandsverkanna. Upphaflega stefndi ég að 

klippingu verkanna síðla árið 2009 í Reykjavík þar sem ég bjó. Vinnan gekk hægt og 

mér varð lítið úr verki. Einna helst tel ég hræðslu við að takast á við verkið og horfast í 

augu við afrakstur allrar þeirrar vinnu sem ég lagði í framkvæmdina hafa legið að baki. 

Tvennt kom til varðandi upphaf eftirvinnslu snemma árs 2010. Búferlaflutningar til 

Hafnar í Hornarfirði fólu í sér góða vinnuaðstöðu auk þess sem boð um sýningu 

verksins á listahátíð í Winnipeg í Kanada vorið 2010 setti pressu á að gera 

myndbandsverkin klár til sýningar. Fram að því hafði framkvæmd verksins að mestu 

verið bundin við ljósmyndatöku og vistun gagna. 

 Eftirvinnslan fól í sér visst uppgjör við vinnuna að baki sem myndi birta mér 

allt sem vel fór sem og það sem hefði mátt fara betur. Reynsla mín af eftirvinnslu á 

sviði ljósmyndunar fólst í framköllun og stækkun ljósmynda í myrkraherbergi sem var 

ólík ferlinu sem var framundan. Umfjöllun um þann þátt ljósmyndunar má meðal annars 

finna í miklu úrvali bóka sem fjalla um tæknileg atriði og má sérstaklega nefna vinsælar 

bækur John Hedgecoe.207 Sömuleiðis hafa ljósmyndatímarit allt frá upphafsdögum 

ljósmyndunar fjallað um eftirvinnslu ljósmynda í gegnum hin ólíku ferli byggð á tækni 

og hugmyndum hvers tíma.208  

Eftirvinnsla við Innland/Útland hófst án ítarlegrar þekkingar á tæknilegum eða 

sögulegum atriðum þessa hluta ljósmyndunar. Við skrif þessa meistaraverkefnis fékk ég 

betri sögulega innsýn í hversu fjölbreytt úrval upplýsinga um ljósmyndun hefur verið 

aðgengilegt ljósmyndurum síðustu áratugi og varð enn aðgengilegra með tilkomu 

internetsins.209 Við eftirvinnslu á verkinu leitaði ég reglulega upplýsinga varðandi 

tæknileg atriði og vandamál sem komu upp og átti aðgengi að jafn miklu magni 

upplýsinga stóran þátt í að spara tíma við lausn vandamála.  

 

                                                 
206	Bystander:	A	History	of	Street	Photography	(2001).	Bls.	356.	
207	Breskur	ljósmyndari	sem	gaf	út	rúmlega	þrjátíu	bækur	um	ljósmyndun.	Tekið	
skal	fram	að	bækur	hans	fjalla	um	flesta	þætti	ljósmyndunar.	Sjá	td	Hedgecoe	
(2009)	
208	Meðal	fyrstu	slíkra	tímarita,	sum	hver	flokkuð	sem	fræðitímarit	(e.	journals)	má	
nefna	The	Photographic	Times	(1875‐1915),	sjá	t.d.	Spencer	(2012),	British	Journal	
of	Photography	(1850‐).	Tímarit	eins	og	Aperture	(1950‐),	American	Photography	
og	Popular	Photography	eru	aðeins	brot	af	því	úrvali	þar	sem	ljósmyndarar	hafa	
getað	nálgast	fróðleik	og	þekkingu	um	eftirvinnslu	ljósmynda.	
209	Ég	bendi	skýrslur	Guðrúnar	Harðardóttur	(1999)	og	Steinars	Arnar	Atlasonar	
(2012),	en	þar	má	fá	sýn	á	hvaða	áhrif	ljósmyndatímarit	höfðu	á	ljósmyndara	á	
tímabilinu	frá	1950‐1970.		
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6 Eftirvinnsla 

Ólík áhersla ljósmyndara á eftirvinnslustig ljósmyndunar kemur einna best fram í 

nálgunum tveggja frægra ljósmyndara. Henri Cartier-Bresson tók myndir af mannlífi 

með áherslu á afgerandi (e. decisive) augnablik við myndatöku210 og loks afgerandi val 

um hvort að mynd sé samþykkt eða henni hafnað.211 Ansel Adams ljósmyndaði náttúru 

Bandaríkjanna með mikla áherslu á tæknilega þekkingu við myndatöku og á þá miklu 

eftirvinnslu í myrkraherbergi sem þurfti til að skapa þá mynd sem hann sá fyrir sér í 

huganum áður en mynd var tekin.212 Til að gera Innland/Útland verkið að veruleika 

þurfti langt eftirvinnsluferli sem fór fram fjarri myrkraherbergjum og 

framköllunarvökvum. 

 

6.1 Vinnuaðstaða 

Vinnuaðstaða ljósmyndara hefur gjörbreyst með tilkomu stafrænnar tækni. 

Myrkraherbergi eru nú á dögum sjaldgæfur hluti af ljósmyndaferlinu en hluti af 

minningum margra ljósmyndara. Tilkoma stafrænna myndavéla hafði í för með sér 

mikinn tímasparnað.  Á upphafsdögum stafrænnar tækni í ljósmyndun gat 

tímasparnaður verið takmarkaður, eins og Gunnar V. Andrésson ljósmyndari hefur bent 

á. Hefðbundin ferli ljósmyndunar blönduðust í fyrstu nýrri stafrænni tækni, líkt og þegar 

stafræn skönnun hófst, sem stundum gat skapað meiri vinnu en með vel kunnum eldri 

aðferðum. Slík vandkvæði voru að mestu bundin fyrstu árum tækninnar þar til ferlin 

voru að öllu leyti orðin í stafrænu formi. Hinsvegar eru minningar ljósmyndara af vinnu 

í myrkrakompun við framköllun og stækkun ólíkar. Sumir voru orðnir þreyttir á 

mykrakompuvinnu213 en aðrir líta nostalgískum augum á tímann sem varið var í 

myrkrakompu og þess lærdóms sem felst í slíkri vinnslu.214 

Eftirvinnsla við Innland/Útland fólst í klippingu tveggja myndbandsverka og því 

eingöngu um stafrænt ferli að ræða. Kostir stafrænnar vinnslu umfram vinnu í 

mykraherbergi er einfaldari vinnuaðstaða þar sem stóll, borð, tölvubúnaður og aðgangur 

að rafmagni eru einu forsendur vinnslunnar. Hins vegar taldi ég starfsumhverfi og 

                                                 
210	Bystander:	A	History	of	Street	Photography	(2001).	Bls.	153‐162.	
211	Sjá	Cartier‐Bresson	(1992).	Bls.	5.	
212	Sjá	Adams	(1983).	Bókin	lýsir	töku	fjörutíu	ljósmynda,	og	undirstrika	áherslur	
hans	á	myndatöku	og	eftirvinnslu.	
213	Sjá	Steinar	Örn	Atlason	(2012),	bls.	109.	
214	Ragnar	Axelsson	hefur	t.d.	talað	um	lærdóminn	í	vinnu	í	myrkraherbergi,	sjá	
Steinar	Örn	Atlason	(2012),	bls.	113.	
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andrúmsloft mikilvægt í ljósi reynslu minnar af eftirvinnslu verksins í litlu 

kjallaraherbergi sem var í sama húsnæði og ég bjó.215  

Búferlaflutningar til Hafnar í Hornafirði í janúar 2010 höfðu í för með sér 

vinnuaðstöðu fyrir tilstilli þáverandi kærustu minnar sem hafði aðstöðu til 

hönnunarvinnu í gamalli verbúð við bryggjuna. Í horni rýmisins smíðuðum við lítið 

opið herbergi með legubekk, skrifborði og glugga sem horfði inn í aðalrýmið og 

sömuleiðis út á bryggjuna fyrir utan.216 Aðstaðan skapaði afmarkað rými sem hafði 

jákvæð andleg áhrif og var um leið umgjörð fyrir vinnuna framundan. Ég hafði tekið 

mér frí frá BA-námi217 við Háskóla Íslands til að geta unnið að verkinu og nálgaðist ég 

eftirvinnsluna sem hefðbundna vinnu sem hófst alla virka morgna milli átta og níu. Í 

skammdeginu hóf ég daginn á kaffibolla og leit út um gluggann yfir höfnina áður en ég 

settist að verki í herberginu góða. Þar sat ég á háum kolli fyrir framan tölvuna sem 

hvíldi á skáhallandi skrifborði. Við vinnuna notaði ég mús samhliða lyklaborði, enda 

krafðist klipping myndbandsins þess að báðar hendur væru notaðar. Í hádeginu snæddi 

ég nesti eða fór heim í mat, vann fram eftir degi, liðkaði mig með sund- eða 

gönguferðum og vann gjarnan fram eftir kvöldi þegar nær dró sýningu verksins. 

 Vinnuaðstaðan átti þátt í hugarfarsbreytingu sem gerði mér kleift að takast á við 

verkið, hefja eftirvinnslu og klára það sem ég hafði byrjað á þremur árum áður. 

Afleiðingar vinnuaðstöðunnar voru þó fleiri og ber að nefna í stuttu máli. Álagið á 

hendur og úlnliði við myndatökuna hafði á þriggja ára tímabili leitt til aukinna verkja 

sem þó voru aðeins bundnir við sjálft myndatökuferlið. Hins vegar var vinnan við 

eftirvinnsluna lengri og samfelldari eða rúmlega þrír mánuðir. Slæm líkamsstelling 

sökum uppsetningar vinnuaðstöðu218 gerði þessa verki þráláta og hrjá mig enn við alla 

tölvuvinnu og langvinna myndatöku. Yfirferð ljósmyndasögunnar, hvers kyns 

umfjöllunar um miðilinn eða einstaka ljósmyndara felur sjaldan í sér áherslu á 

starfstengdar hættur af þessu tagi. Alvarleg meiðsl eða lífshætta stríðsljósmyndara og í 

versta falli dauði í starfi, líkt og í tilfelli Robert Capa,219 eru áberandi í 

                                                 
215	Hér	er	um	persónulega	reynslu	að	ræða,	og	ber	að	nefna	að	margir	
ljósmyndarar	búa	og	vinna	í	sama	húsnæði	með	góðum	árangri.	
216	Sjá	myndir	6.1a‐6.1d	
217	Við	Félagsvísindadeild	
218	Skáhallandi	skrifborð	leiddi	til	óeðlilegrar	handastöðu	við	tölvuvinnsluna.	
219	Til	dæmis	lést	ljósmyndari	hjá	Magnum	árið	1954	þegar	hann	steig	á	
jarðsprengu	í	Víetnam,	en	hann	var	þekktur	fyrir	myndir	sínar	af	innrás	
bandamanna	í	seinni	heimsstyrjöld.	
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ljósmyndasögunni auk áherslu á ævintýri og áhættu við töku ljósmynda.220 Hins vegar 

hefur í frásögnum verið lögð meiri áhersla á hætturnar sem fólust í meðhöndlun 

efnavökva við framköllun og stækkun í myrkraherbergjum og geta verið skaðleg heilsu 

en líkamstellingu eða áhrif langvinnar myndatöku.221 Starfstengd meiðsl við gerð 

Innland/Útland verksins hafa fylgt mér síðan 2010 og hef ég leitað til sjúkraþjálfara og 

taugaskurðlæknis til að fá greiningu ásamt því að reyna að bæta meiðslin sem talin eru 

stafa af þrálátum bólgum sökum fyrrnefnds álags. Breytt vinnulag, aukin hvíld og 

ástundun teygjuæfinga og sundferira hafa verið helstu ráðleggingar sérfræðinga. 

Tilraunir mínar til að fylgja slíkum ráðleggingum hafa verið mismiklar en sérstaklega 

mikilvægar þegar álag er mikið, líkt og við eftirvinnslu Innland/Útland verksins. 

 

6.2 Klipping myndbandsverks 

Frá því að framkvæmd verksins hófst árið 2007 lék aldrei vafi á því að Innland/Útland 

yrði fyrst og fremst myndbandsverk. Sú ákvörðun byggði á eðli hugmyndarinnar fremur 

en nokkuri þekkingu eða reynslu af myndbandsmiðlinum. Sömuleiðis var þekking mín á 

sögu miðilsins þegar kemur að skörun við ljósmyndir takmörkuð og ég vissi lítið um 

áhrif miðlana á hvorn annan eða birtingarmyndir sem notuðust við báða miðla.    

Þrátt fyrir að ljósmyndatilraunir Edward Muybridge og Étienne Jules-Marey á 

síðari hluta nítjándu aldar séu taldar beinir áhrifavaldar þegar kom að þróun 

hreyfimynda, er lítið vitað um víðari áhrif hreyfimynda (e. motion pictures) á 

ljósmyndara síðar meir.222 

Tilraunir Muybridge samanstóðu af 12 myndavélum sem stóðu hlið við hlið og 

tók hver um sig ljósmynd þegar hestur hljóp framhjá og krækti í snæri strengt þvert á 

hestabrautina. Hvert snæri, alls tólf talsins, var tengt myndavél sem tók mynd um leið 

og fætur hestsins kipptu í snærið og má líkja snærunum við gikksnúrur. Tilgangurinn, 

sem var hluti af veðmáli auðjöfurs, var að sýna fram á fótastöðu hests á hlaupum, og 

sanna að á vissum tímapunkti lyftust allir fætur upp af jörðinni samtímis. Afraksturinn 

voru stakar ljósmyndir sem Muybridge varpaði í gegnum uppfinningu sína, 

                                                 
220	Hér	er	stuðst	við	upplifun	á	víðfeðmri	yfirferð	á	ljósmyndasögunni	og	umfjöllun	
um	hættur	eða	meiðsl	í	starfi	ljósmyndara.	
221	Sjá	t.d.	Blaney	og	Lee	(2005)	um	hættur	í	stúdíóvinnu	sjónrænna	listamanna	
varðandi	notkun	á	efnum	og	áhersla	á	menntun	listamanna	um	hætturnar.		
222	Marien	(2002).	Bls	216.	Hreyfimyndir	Muybridge	eru	taldar	hafa	verið	
fyrirmynd	fyrir	Edison,	sem	fann	upp	kvikmyndatökuvélina.	Þróun	hreyfimynda	
má	þó	rekja	fyrir	tíð	ljósmynda	þegar	töfralampar	(e.	magic	lantern)	og	
hreyfivíðmyndir	(e.	moving	panoramas)	sköpuðu	hreyfingu	á	myndum.	Frekari	
umfjöllun	hjá	Huhtamo	(2013).	
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Zoopraxiscope, og skapaði þar með hreyfimyndir af hlaupum hests sem og öðrum 

hreyfingum dýra og manna. Slíkar tilraunir, þó ólíkar, birtust í ljósmyndum ýmissa 

samtímamanna Muybridge, og helst er að nefna  Étienne-Jules Marey.223  

Áratug fyrir tilraunir Muybridge hafði í fyrsta sinn tekist að frysta hreyfingu 

hluta á mynd og birta þar með skýra sýn á viðfangsefnum líkt og fólk á gangi, en mikill 

áhugi var á að geta loks greint afmarkaða hluta hreyfingar, og var göngulag fólks 

sérstaklega skoðað í kjölfar þessara tímamóta í ljósmyndasögunni.224 Áhrif ljósmynda 

sem fönguðu hreyfingu náðu víða og má nefna bein áhrif á nálgun myndlistarmanna við 

upphaf tuttugustu aldar líkt og í málverki Marcel Duchamp frá 1912 sem birti hreyfingu 

sem abstrakt form og var undir áhrifum af ljósmyndum Marey.225 Það virtist bein leið 

frá því að frysta hreyfingu með ljósmyndum yfir í að fanga sjálfa hreyfinguna. Þróun 

aðferða til að varpa hreyfimyndum byggði að mörgu leyti á uppfinningu Muybridge í 

formi myndvarpa, sem menn eins og Thomas Alva Edison og Lumière bræður 

betrumbættu. Árið 1896 voru hreyfimyndir orðnar algeng sýn í stórborgum víðs vegar 

um heim.226 Þrátt fyrir skýrt samband milli ljósmynda og hreyfimynda er gagnlegt að 

afmarka síðara sviðið við þær tegundir kvikmynda sem Innland/Útland á hvað mest 

skylt við, og ber þar hæst svokallaðar Íslandsmyndir og tilraunakvikmyndir. 

Íris Ellenberger hefur fjallað ítarlega um Íslandsmyndir sem hún greinir í þrjá 

flokka (leiðangursmyndir/fræðslu- og heimildarmyndir/auglýsinga- eða sölumyndir) 

sem eiga það sameiginlegt að fjalla um Ísland og hin meintu einkenni lands og 

þjóðar.227 Þrátt fyrir að kvikmyndataka á Íslandi nái allt til ársins 1901 hefur árið 1919 

verið talið marka visst upphaf kvikmyndagerðar á landinu með tökum á Sögu 

Borgarættarinnar. Á svipuðum tíma hóf Peter Petersen að taka ferðamyndir utan af 

landi sem sýndar voru sem aukamyndir í Gamla bíoi.228 Mikill fjöldi Íslandsmynda á 

fyrstu áratugum tuttugustu aldar voru afrakstur af kvikmyndatöku erlendra aðila en 

                                                 
223	Marien	(2002).	Bls.	212,	214.	
224 Newhall (1993). Bls. 117-121. Newhall fjallar meðal annars um vísindalega notkun 
slíkra mynda 
225 Daval (1982). Bls. 79-81. Málverkið heitir Nude Decsending a Staircase, NO. 2 frá 
árinu 1912. Daval fjallar ítarlegar um áhrif ljósmynda og hreyfingar á myndlistarmenn, 
sér í lagi fúturista (e.futurists). 
226	Newhall	(1993).	Bls.	130.	
227	Íris	Ellenberger	(2007).	Bls	10.	
228	Íris	Ellenberger	(2007).	Bls	29.	Eggert	Þór	Bernharðsson	(1999)	og	Erlendur	
Sveinsson	(1988)	hafa	sérstaklega	fjallað	um	fyrstu	áratugi	kvikmyndagerðar	á	
Íslandi	
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grandvaraleysi íslenskra stjórnvalda átti þátt í afskiptaleysi þjóðarinnar þegar kom að 

kvikmyndun að undanskildu áhorfi og gagnrýni á þær kvikmyndir sem sýndar voru.229  

Ímyndarsköpun Íslands með aðstoð kvikmyndatækninnar hófst með mynd Lofts 

Guðmundssonar Ísland í lifandi myndum sem miðaði að því að sýna erlendum aðilum 

réttari mynd af landi og þjóð. Sýningar erlendis á þriðja áratug veittu myndinni 

landkynningarhlutverk, en takmörkuð aðkoma og áhugaleysi yfirvalda gagnvart 

framtaki Lofts gerði hana að einstaklingsframtaki.230 Undir lok fjórða áratugar 

tuttugustu aldar hafði áhugi íslenskra aðila á Íslandsmyndagerð aukist samhliða 

uppbyggingu landsins og komu fyrirtæki í auknum mæli auga á nytsemi slíkra 

kvikmynda. Upp úr seinni heimsstyrjöld voru íslenskir sem og erlendir aðilar 

atvkæðamiklir í gerð Íslandsmynda og var oft um að ræða samstarf við fyrirtæki eða 

stofnanir. Eðli Íslandsmynda þess tíma hefur verið sett í samhengi við áhrif sóvéskra 

áróðursmynda nema hvað íslenskur áróður slíkra mynda snerist meira um að lifa af 

kreppu heldur en að fá stuðning við einhverja hugmyndafræði.231  

Umfjöllun Írisar Ellenberger leiðir í ljós að áhersla Íslandsmynda er fjölbreytt og 

fela í sér ólík hlutföll náttúru, menningar, þjóðarbúskaps og tækniframfara. Myndir frá 

árunum 1939-1966 hafi oft falið í sér óskýr mörk almennrar landkynningar og beinnar 

kynningar á vörum og þjónustu en eiga flestar sameiginlegt að nota síendurteknar 

staðhæfingar og myndir frá sömu stöðum, líkt og Þingvöllum, sem urðu nokkurs konar 

vörumerki þjóðarinnar.232 Vissulega er margt ólíkt með Íslandsmyndum og 

Innland/Útland þegar kemur að hagsmunum tengdum ímyndarsköpun, en áherslan á 

landslag Íslands og að birta vissa sýn á landið, hver sem hún er, mætti telja sameiginleg 

einkenni. Framkvæmd Innland/Útland var án fjárhagslegrar aðkomu eða áhrifa yfirvalda 

eða fyrirtækja233 og tel ég því verkið eiga margt sameiginlegt með tilraunakvikmyndum.  

Erfiðlega hefur reynst að skilgreina tilraunakvikmyndir sem sýnir sig í því að 

meðal hinna mörgu nafngifta stefnunnar er ekkert þeirra viðurkennt sem heiti yfir þessa 

tegund kvikmynda. Gríðarleg fjölbreytni tilraunakvikmynda er merki um takmarkaleysi 

þeirra, þó greina megi lykilþætti varðandi sérstöðu þeirra. Skilgreining 

tilraunarmyndagerðarmanna á verkum sínum út frá list er eitt af einkennum flokksins, 

                                                 
229	Íris	Ellenberger	(2007).	Bls.	34‐44,	47	
230	Íris	Ellenberger	(2007).	Bls.	49‐50	
231	Íris	Ellenberger	(2007).	Bls.	64‐73,	82‐83.	
232	Íris	Ellenberger	(2007).	Bls.	94.	
233	Hér	ber	að	gera	greinarmun	á	stuðningi	fólks‐og	vöruflutningafyrirtækja	við	
Innland/Útland	og	svo	þess	beina	fjárhagslega	stuðnings	eða	samstarfs	
kvikmyndargerðarmanna,	yfirvalda	og	fyrirtækja	sem	einkennir	margar	
Íslandsmyndir	á	síðara	tímabili	í	umfjöllun	Írisar.			
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sem og aðkoma þeirra sjálfra að öllum þáttum framleiðslunnar. Samofin saga 

tilraunakvikmynda og sjálfs kvikmyndamiðilsins er annað einkenni, en einna helst er 

það áherslan á eðli og eiginleika kvikmyndarinnar sem einkennt hefur þennan flokk frá 

upphafi.234  

Ólíkar stefnur hafa mótað tilraunakvikmyndir í gegnum tíðina og sömuleiðis 

hafa þær þróast á ólíkan hátt eftir upprunalöndum. Upphaf kvikmyndaljóðsins (e. 

cinepoem) má rekja til áhrifa evrópskra dadaista á bandaríska 

tilraunakvikmyndargerðarmenn. Áherslan fólst í sjónrænni ljóðlist (e. visual poetry) 

frekar en á frásagnarformið og veitti kvikmyndagerðarmönnum frelsi til að fylgja eigin 

áhuga, og var undanfari strúktúralískra kvikmynda sjöunda áratugarins. Hið sjónræna 

og oft á tíðum illtúlkanlega varð eitt af kennileitum slíkra kvikmynda sem voru umfram 

allt afrakstur áhuga og hugarflugs hvers leikstjóra. Afraksturinn var mikil fjölbreytni í 

nálgunum og aðferðum þrátt fyrir oft á tíðum takmarkað fjármagn. Sköpun slíkra mynda 

var ótengd kvikmyndaverum og væntingum áhorfenda, sem gerði það erfitt að fella þær 

innan ákveðinnar stefnu kvikmynda.235 Í New York við lok sjöunda áratugar tuttugustu 

aldar kom fram ný stefna innan tilraunakvikmynda sem kennd er við strúktúralisma (e. 

Structuralist Movement), eða formgerðarmyndir, þar sem lögð var meiri áhersla á form 

heldur en innihald.236 

 Við það að kynna mér sögu tilraunakvikmynda fannst mér ég sjá 

Innland/Útland í nýju ljósi á margan hátt. Innland/Útland verkið fór að tengjast ýmsum 

hugmyndum og tilraunum sem ég var ómeðvitaður um en átti þó margt sameiginlegt 

með. Skyndilega fóru þýskar tilraunakvikmyndir frá þriðja áratug tuttugustu aldar að 

heilla mig með áherslur sínar á takt sem að mörgu leyti var táknrænn fyrir þær 

gríðarlegu samfélagsbreytingar sem áttu sér stað á þeim tíma.237 Formgerðarmyndir 

Michael Snow frá sjöunda áratug tuttugustu aldar fólu í sér óhefðbundna nálgun á 

landslagið og þá sérstaklega verk hans La Région Centrale frá árinu 1971 sem fólst í 

hreyfingu kvimyndatökuvélar sem snerist í hringi með notkun krana. Ein leið til að lýsa 

verkinu væri óhefðbundið sjónrænt ferðalag um landslag fjallstopps þar sem sjónsviðinu 

er stjórnað á vélrænan hátt með hreyfingum kvikmyndatökuvélarinnar. Hreyfingarnar 

                                                 
234	Þorvarður	Árnason	(1999b).	Bls.	790‐791.	
235	Dixon	og	Foster	(2002).	Bls.	3‐4.	
236	Dixon	og	Foster	(2002).	Bls	11‐12.	Fyrir	ítarlegri	sýn	á	strúktúralisma,	
brautryðjendur	og	helstu	verk,	sjá	Sitney	(1997)	
237	Covan	(2007)	fjallaði	um	takt	í	tilraunakvikmyndum	í	Þýskalandi	á	fyrstu	
áratugum	tuttugustu	aldar	út	frá	þeim	breytingum	sem	áttu	sér	stað	á	lífstakti	fólks	
í	kjölfar	iðn‐	og	vélvæðingar.	Áherslan	á	takt	var	á	þessum	tíma	útbreidd	á	ýmsum	
sviðum	og	birtist	meðal	annars	í	hagfræði,	sálfræði	og	félagsfræði.			
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nánast skanna landslagið og reyna á þolimæðina sökum löturhægrar hreyfingar þar til 

skyndilega byrjar sjónarhornið að hvolfast, sjóndeildarhringur snýst í hringi og 

landslagið glatar hefðbundnum stöðugleika.238 

Meðal tilraunakvikmyndagerðarmanna sem mótuðu nýja sýn uppúr miðri 

tuttugustu öld var Stan Brakhage. Áhersla hans var á hlutverk sjónarinnar og möguleika 

kvikmyndarinnar til að víkka og efla sjónina sjálfa með sjónskynjun. Myndir Brakhage 

vísuðu veginn frá lýrískum (e. lyrical) kvikmyndum fimmta og sjötta áratugarins í átt að 

strúktúral/formgerðar myndum, þar sem áherslan færðist frá spegilmynd sálar og 

persónulegri sýn til sjálfrar vitundarinnar.239 

Nær í tíma og rúmi er tilraunakvikmynd sem ég heyrði af meðan á gerð 

Innland/Útland stóð en sá ekki, og ber nafnið Hringurinn og er eftir Friðrik Þór 

Friðriksson. Myndin er frá árinu 1985 og fólst í kvikmyndatöku hringvegar Íslands séð 

frá framstuðara bifreiðar sem keyrir frá Reykjavík til austurs og hringinn í kringum 

landið. Landslagið virðist þjóta á móti manni meðan á áttatíu mínútna myndinni stendur 

sem endar á sama stað og hún byrjaði. Benedikt Hjartarson fjallaði um Hringinn og þá 

eiginleika hennar sem eiga skylt við formgerðarmyndir og má nefna lágmarksíhlutun 

kvikmyndargerðarmanns, einfalt og strangt myndmál, mikilvægi lengdar myndarinnar 

og lágmarksfrásögn. Benedikt segir „framúrstefnueinkenni verksins felast í því að sú 

sagnahefð sem er undirstaða íslenskrar þjóðernisvitundar er keyrð út úr myndfletinum. 

Með því að beina sjónum að sjálfri hreyfingunni, sérkenni kvikmyndarinnar, er 

ennfremur lögð áhersla á að þessi listmiðill rúmast ekki innan hefðbundinnar, 

textalegrar þjóðernisvitundar.“240 Ásamt áherslunni á hreyfingu í Hringnum greinir 

Benedikt tengsl myndarinnar við hefðir, hugmyndir og einstök verk í sögu 

tilraunakvikmynda.241 

Hins vegar hefur verið takmörkuð fræðileg umfjöllun um þennan flokk 

kvikmynda hérlendis þrátt fyrir að vera samofnar íslenskri kvikmyndasögu en slík 

jaðarstaða sé að vissu leyti gagnleg til að staðsetja tilraunakvikmyndir andspænis 

                                                 
238	Við	myndatöku	Innland/Útland	hafði	ég	gert	tilraunir	með	að	snúa	
myndavélinni	smám	saman	á	hvolf	meðan	á	keyrslu	stóð	svo	úr	varð	svipuð	
upplifun	og	af	verki	Snow.	Þegar	ég	uppgötvaði	verk	hans	fannst	mér	sem	við	
deildum	á	einhvern	hátt	svipuðum	hugmyndum	þó	nær	hálf	öld	væri	á	milli	og	átti	
uppgötvunin	þátt	í	að	staðsetja	Innland/Útland	í	sögulegu	ljósi.		
239	Þorvarður	Árnason	(1999b).	bls	795‐796.	Í	grein	sinni	fjallar	Þorvarður	um	
þróun	tilraunakvikmynda	og	sambandið	sem	greina	má	milli	hinna	ólíku	tímabila	í	
formi	„snertiflata“.	
240	Benedikt	Hjartarson	(2005).	Bls.	80‐82,	84‐85.	
241	Benedikt	Hjartarson	(2005).	Bls.	82‐83.	
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ríkjandi hefðum.242  Aftur á móti má benda á góða umfjöllun Péturs Valssonar (2009) í 

BA ritgerð sinni um íslenskar tilraunakvikmyndir á tímabilinu 1955-1985. Gagnrýni um 

Hringinn þegar hún var fyrst sýnd var á margan hátt jákvæð og undirstrikaði frumlega 

og skemmtilega hugmynd. Hins vegar var vakin athygli á einhæfni og lengd 

myndarinnar auk þess sem spurt var um tilgang hennar. Slík viðbrögð undirstrika ef til 

vill framandleika tilraunakvikmynda á Íslandi á þeim tíma.243 

Af tilraunakvikmyndum tel ég Innland/Útland eiga hvað mest sameiginlegt með 

Hringnum enda má segja að hugmyndirnar deili ýmsum sérkennum þó svo einnig sé 

margt ólíkt varðandi konsept og framkvæmd þeirra. Framkvæmd Hringsins mótaðist af 

hreinni skrásetningu og takmörkuðum inngripum listamanns í því ferli en birtust fremur 

í eftirvinnslu og notkun tónlistar.244  

 Framkvæmd Innland/Útland var að hluta til hrein skrásetning en inngrip í ferlið 

líklega meira í formi stöðugrar aðkomu ljósmyndara að myndatökunni. Sömuleiðis var 

tími framkvæmdar við gerð Innland/Útland mun lengri heldur en rúmlega tveggja 

sólarhringa framkvæmd Hringsins og því mun meiri möguleiki á inngripum með vali á 

hvort og hvaða landsvæði yrðu ljósmynduð hverju sinni. Eftirvinnslan, líkt og í 

Hringnum, fól í sér möguleikann að hafa áhrif á afrakstur myndatöku, útlit og tónlist. 

 

6.3 Tónlist 

Þegar hugmyndin að Innland/Útland kviknaði leiddi ég hugann lítið að mögulegri 

notkun tónlistar. Líklega má rekja áhrif tónlistar á verkið til upphafs framkvæmdar 

þegar ég hlustaði á tónlist meðan á myndatöku stóð. Áhrif tónlistar á skynjun og 

upplifun af landslagi geta verið jafn ólík og fjölbreytni tónlistar.245 Við myndatökur var 

tónlistarvalið misjafnt þar sem annars vegar var hlustun bundin útvarpi eða tónlistarvali 

vöruflutningabílstjóra og hins vegar var eigið tónlistarval þegar ég notaði heyrnartól. 

Mitt eigið tónlistarval var fjölbreytt en viss tímabil mótuðust af ákveðinni tónlist, og 

minnist ég þannig tónlistar M83 og Sigur Rós við myndatökur haust/vetur 2009. Þó svo 

                                                 
242	Benedikt	Hjartarson	(2005).	Bls.	55‐56.	Bent	skal	á	að	Hringurinn	hefur	ólíkt	
öðrum	íslenskum	tilraunakvikmyndum	fengið	þó	nokkra	fræðilega	athygli,	og	má	
nefna	BA‐ritgerð	Heiðu	Jónsdóttur	(2011)	sem	veitir	góða	sýn	á	
tilraunakvikmyndir	Friðriks	Þórs	ásamt	þróun	miðilsins	og	vettvangi	hans	
hérlendis.	
243	Hákon	Gunnarson	(2005).	Bls.	27‐28.		
244	Heiða	Jónsdóttir	(2011).	Bls.	17‐18.	
245	Ein	þekktasts	samlíking	ljósmynda	við	tónlist	er	komin	frá	Ansel	Adams	sem	
líkti	negatívu	við	nótur	tónskálds	og	prentaðri	ljósmynd	við	lifandi	
tónlistarflutning	þar	sem	hvert	eintak	væri	einstakt	og	öðruvísi.	Sjá	The	Portfolios	
of	Ansel	Adams	(1977).	Bls.	108.	



	 58

líðan mín og upplifun hafi verið undir áhrifum tónlistarinnar tel ég ljósmyndirnar ekki 

bera þess skýr merki, en velta má fyrir sér hvort sú líðan hafi átt þátt í hvenær ég 

ljósmyndaði og hvers kyns veður eða birta talaði frekar til mín undir áhrifum 

tónlistarinnar. 

Þegar nær dró að eftirvinnslu verksins hóf ég að huga að möguleikum fyrir 

tónlist við verkið. Ég hafði fengið ábendingu um raftónlistarmann sem væri líklegur 

kostur varðandi tónlistarsköpun fyrir verkið, en þegar vinur minn til margra ára sýndi 

áhuga á að semja tónverk fyrir Innland/Útland taldi ég mig ekki þurfa að skoða aðra 

kosti. Daníel Ágúst Haraldsson246 hafði fylgst með framkvæmd verksins og fannst 

spennandi að takast á við tónlistarhlið þess.  

Nálgun Daníels á verkið í gegnum tónsköpunina var að eigin sögn með áherslu á 

lífræna og vélræna eiginleika þess. Selló lék aðalhlutverkið þar sem vélrænir og 

síendurteknir tónar þess fléttast utan um tilfinningahlið tónmálsins og talar hvað sterkast 

við lifandi myndir landslagsins í samspili við önnur hljóðfæri.247 Hann nefndi dáleiðslu 

eða sjóveiki sem leiddu hann inn í hugarástand sem væri margþætt, á mörkum hins 

jarðbundna og loftkennda, fljótandi og ófyrirsegjanlega. Með tónmáli vildi hann styðja 

við þá forvitni, ferðalöngun og hugleiðsluástand sem hann upplifði í gegnum verkið. 

Hann leit svo á að síbreytni skapi endurtekninguna og endurtekning skapi síbreytnina, 

sem ég tel ákaflega vel að orði komist varðandi tónlistina sem og verkið. 248 

Samband tónlistar og ljósmynda er í hugum margra bundið ljósmyndum af 

tónlistarfólki og eða tónleikum  Hins vegar er samband ljósmyndunar við tónlist í 

mörgun tilfellum annars eðlis. Áhrif tónlistar líkt og annarra lista getur verið mótandi af 

á ljósmyndara og sköpun þeirra. Heimildarljósmyndarinn W. Eugene Smith gerði tónlist 

að nær órjúfanlegum hluta af daglegu lífi og við framköllun og stækkun ljósmynda. 

Hann lýsti áhrifum tónlistar á ljósmyndun sína sem svo að hann hafi gefið myndum 

sínum dýpri merkingu og að nálgun hans hafi rist dýpra eftir að tónlist varð hluti af 

tilveru hans og í raun hafi verið um algera viðhorfsbreytingu að ræða.249 Landslag og 

náttúra hafa oft á tíðum verið tónlistarmönnum innblástur við tónsköpun. 

Tónlistarmaðurinn Björk Guðmundsdóttir segir náttúru ávallt hafa verið til staðar í 

                                                 
246	Söngvari	í	Nýdönsk,	Gus	Gus,	Esju	ásamt	sólóferli.	Líkt	og	fram	kom	í	kafla	3.1	
hafði	ég	ljósmyndað	Daníel	Ágúst	og	þáverandi	maka	hans,	Gabríelu	Friðriksdóttur	
yfir	tveggja	vikna	tímabil	árið	2004	í	Brussel	í	Belgíu.	Daníel	vann	þá	að	fyrstu	
sólóplötu	sinni,	To	Swallow	a	Star.	
247	Meðal	annars	bassahljóðgerfla,	bjölluspil	og	ásláttarhljóðfæri.	
248	Texti	er	unninn	upp	úr	lengri	lýsingu	Daníels	Ágústs	á	tónsmíð	sinni.		
249	Maddow	(1998).	Bls.	32.	
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tónlistarsköpun sinni og verið mikilvægur þáttur.250 Fjallað hefur verið um áhrif bresks 

landslags á tónsköpun þarlendra tónskálda251 og víða má finna lýsingu tónlistarmanna 

sem og leikmanna um gagnkvæm áhrif landslags og tónlistar. Tónlistargagnrýnandinn 

Tom Service lýsti því hvernig tónlistin sem hann heyrði sem barn í ökurferðum 

fjölskyldunnar hafi tengst órjúfanlegum böndum við landslagið sem birtist út um 

bílrúðuna á keyrslu til sumarleyfa í norðanverðu Skotlandi. Samhliða áherslu hans á 

hversu kraftmikil upplifun af landslagi getur verið þegar tónlist á í hlut bendir hann 

einnig á hættuna sem felst í því að telja tónsköpun fela í sér einhverja rétta túlkun á 

landslaginu. Tenging ákveðinna landsvæða við ákveðna tónlist hefur verið áberandi 

þegar kemur að tónlist tónskálda sem höfðu þjóðernislegar áherslur (e. nationalistic) en 

Service bendir á ótal dæmi þess þar sem upplifun hlustenda á tónlist felur í sér rangar 

ályktanir um landslagið sem þeir telja hljóma í tónverkum. Þó tónverk Sibelius voru 

sköpuð í flatlendu landslagi Finnlands þykjast sumir heyra fjalllendi í tónlistinni.252  

Í ljósi þeirra hefðbundnu miðlunarleiða sem ljósmyndun hefur lengst af birst 

áhorfendum, það er í formi bóka og á sýningum, hefur notkun tónlistar sjaldan verið 

nátengdur hluti af skynjun þeirra og upplifun. Hins vegar má nefna þær breytingar á 

miðlunarleiðum sem urðu með tilkomu internetsins og aukna möguleika á birtingu 

mynda. Hluti slíkrar birtingar hefur verið í formi sem kallast slideshow (íslensk þýðing 

er glærusýning en vísar ekki til þess sem hér um ræðir) og er algengt að hafa tónlist 

með. Einnig hefur sýning ljósmynda í myndbandsformi aukist með vefsíðum líkt og 

Youtube og Vimeo þar sem í flestum tilfellum er notuð tónlist undir sýningu 

ljósmynda.253  

Hins vegar má finna dæmi um beint samband milli ljósmynda og tónlistar líkt og 

í kvikmynd Peter Greenaway, A Zed & Two Noughts þar sem tónlist myndarinnar 

mótast að miklu leyti af ljósmyndum sem sýndar eru í brotakenndum takti sem hraðar 

myndmáli frásagnarinnar.254 Ef ég lít til persónulegra áhrifavalda varðandi tónlist fyrir 

hreyfimyndir kemur fyrst upp í hugann tónlist Michael Stearns við myndina Baraka255 

og tónlist Phillip Glass við Koyaanisqatsi256 sem má kalla fyrirrennara hinnar 

                                                 
250	Richards	(2011).		
251	Marshall	(2011).	
252	Service	(2010).	Ég	bendi	einnig	á	bókina	Jean	Sibelius	and	his	world	(2011)	þar	
sem		tónsköpun	finnska	tónskáldsins	er	sett	í	samhengi	við	landslag	Finnlands.	
253	Hér	verður	aðeins	bent	á	fjölbreytni	og	algenga	notkun	tónlistar	við	ljósmyndir	
á	internetinu	en	ekki	farið	í	frekari	umfjöllun	þar	að	lútandi.	
254	Scott	(1999).	Bls.	163‐166.	
255	Fricke	(1992).	
256	Reggio	(1982).	
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fyrrnefndu.257 Kraftmikið samband tónlistar og myndmáls þótti mér vel heppnað en 

mótaði þó ekki hugmyndir mínar eða væntingar fyrir tónlist við Innland/Útland verkið, 

og bar ég fullt traust til Daníels Ágústs þegar kom að tónsmíðunum.258  

 

 

7 Miðlunarleiðir 

Þrátt fyrir þann fjölda möguleika sem eru í boði þegar kemur að miðlunarleiðum var 

áhersla mín í fyrstu bundin afmarkaðri sýningarhugmynd. Á upphafsdögum 

framkvæmdar Innland/Útland verksins leyfði ég mér að hugsa til afraksturs í formi 

sýninga og virtust flestar hugmyndir gera vart við sig síðla kvölds. Svefninn vék fyrir 

tilhugsunum um vörpun myndbandsverka á húsveggi sitthvoru megin við rútu með 

áhorfendur innanborðs. Framvinda sýninga verksins varð þó önnur og fjölbreyttari með 

árunum. 

 

7.1 Forsmekkur á Vetrarhátíð á Höfn 2010 

Þegar eftirvinnslan var langt á veg komin bauðst mér tækifæri til að taka þátt á 

Vetrarhátíð á Höfn og ákvað að sýna hluta úr myndbandsverkinu ásamt innrömmuðum 

ljósmyndum úr verkinu. Miðlun verksins í formi innrammaðra mynda var hluti af 

hugmyndum mínum um gerð ljósmyndabókar, sem fjallað verður um í kafla 7.8. Ég 

fékk afnot af gamla Kaupfélagshúsinu259 sem á þeim tíma stóð ónotað yfir vetrartímann 

og setti upp sýninguna á fyrstu hæð hússins. Viðarinnrétting og fjöldi glugga til suðurs 

sköpuðu bjart og hlýlegt andrúmsloft. Lýsing á innrömmuðum myndum kom því frá 

náttúrulegri birtu sem á stundum gat þó skapað óþægilegan glampa á gleri. Þegar gestir 

mættu á sýninguna og höfðu lokið við að skoða myndir á veggjum dró ég fyrir glugga 

og sýndi hluta úr myndbandsverkinu. Sýningin stóð í rúma viku og fékk kynningu í 

miðlum bæjarins, á interneti260 og á prenti auk þess sem Kastljós, fréttaskýringarþáttur 

Ríkissjónvarpsins, fjallaði sérstaklega um sýninguna og verkið. Átti sú umfjöllun eftir 

að hafa hafa mikil áhrif og kynnti í raun þjóðinni Innland/Útland verkið.  

Sýningin var ágætlega sótt261 í ljósi fámennis bæjarfélagins en mikill tími fór í 

að sitja yfir sýningunni á milli gestakoma. Bent hefur verið á að ljósmyndasýningar séu 

                                                 
257	Báðar	byggja	á	sjónrænni	túlkun	heimsins	án	orða,	notast	við	svipað	myndmál,	
og	kvikmyndatökumaður	Koyaanisqatsi	leikstýrði	Baraka.		
258	Tónsmíðarnar	voru	án	vegvísis	frá	mér	en	ferlið	fól	í	sér	samtöl	og	vangaveltur.	
259	Þriggja	hæða	timburhús,	staðsett	við	Hafnarbraut	2	á	Höfn	í	Hornafirði	
260	Sjá	Mynd	7.1a	
261	Engin	gestabók	var	á	sýningu	og	því	ekki	vitað	um	fjölda	gesta.	
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vel sóttar á Íslandi en eigi stuttan líftíma og þeim fylgi lítil umræða.262 Engin umfjöllun 

í formi gagnrýni eða sýningardóms fylgdi sýningunni á Vetrarhátíð og því erfitt að setja 

mælistiku á velgengni hennar að undanskildri upplifun gesta sem virtust áhugasamir 

meðan á heimsókn stóð. Saga ljósmyndasýninga áhugaljósmyndara á Íslandi skapar 

mögulega sögulega umgjörð um sýningar Innland/Útland verksins en 

áhugamannasýningar eiga sér langa og sterka hefð í íslenskri ljósmyndasögu263 og má 

nefna sýningu árið 1925 á vegum Íþróttafélags Reykjavíkur þar sem innsendar myndir 

áhugaljósmyndara voru sýndar. Talað hefur verið um tilkomu úrvalssveitar ljósmyndara 

á þessum tíma. Árið 1933 og 1937 stóð Ferðafélag Íslands fyrir sýningu á myndum 

fimmtíu áhugaljósmyndara en takmarkaður vettvangur og húsnæði til sýningar 

einkenndi sýningarmál á þeim tíma og því hafði skapast hefð fyrir sýningum í 

búðargluggum .264 Tilkoma áhugamannafélaga setti svip sinn á sýningarhald upp úr 

miðri tuttugustu öld og sýndi Félag áhugaljósmyndara í Bogasal Þjóðminjasafnsins árið 

1954 við góðar undirtektir. Árið 1961 hélt Litli ljósmyndaklúbburinn sína fyrstu og einu 

sýningu í sama sal og hlaut sýningin mikla athygli sökum óhefðbundinna mynda ólíkum 

þeim sem fram að því höfðu sést.265   

Starfsemi Félags áhugaljósmyndara var öflug fram á miðjan sjöunda áratuginn 

en dalaði allt til loka árið 1983 þrátt fyrir tilraunir til að styrkja starfsemina og auka 

sýningarhald. Ljósmyndaklúbburinn Ljós var stofnaður árið 1970 og hélt fjórar sýningar 

sem voru bæði tímafrekar og kostuðu mikið umstang meðlima. Sýningarnar voru mjög 

vel sóttar og stóðu jafnvel undir sér með tekjum af aðgangseyri auk þess sem þeim 

fylgdi mikil umfjöllun. Áhrif klúbssins eru hinsvegar talin hafa verið lítil út á við.266 

Hér er um að ræða hóp fólks sem stóð að sýningum en vissulega má finna einkasýningar 

áhugaljósmyndara, og mætti nefna fimm einkasýningar Davíðs Þorsteinssonar á níunda 

og tíunda áratug tuttugustu aldar sem fengu jákvæða umfjöllun og gagnrýni.267  

Fyrsta sýning Innland/Útland var gagnleg á margan hátt. Ásamt því að kynna 

verkið fyrir almenningi má segja að sýningin hafi verið lærdómur og upphitun fyrir 

                                                 
262	Endurkast		(2008).	Bls.	36.	
263	Sjá	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001),	Guðrún	Harðardóttir	(1999)	og	Steinar	Örn	
Atlason	(2012)	fyrir	yfirsýn	íslenskra	áhugamannasýninga	frá	1845‐1990.	
264	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	77‐80.		
265	Guðrún	Harðardóttir	(1999).	Bls.	24‐26.	Sýningin	árið	1954	var	undir	nafninu	
Ljósmyndarafélag	Reykjavíkur,	síðar	breytt	í	Félag	áhugaljósmyndara.	
266	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	7‐10.	Hér	verður	ekki	frekar	fjallað	um	
ljósmyndasýningar	áhugaljósmyndara,	en	bent	á	rit	Steinars	fyrir	ítarlegri	
umfjöllun.	
267	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	24.	
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frumsýninguna í Kanada sem nálgaðist óðfluga. Staðfesting á tæknilegum sem og 

útlitslegum þáttum myndbandsverkanna var mikilvæg varðandi sjálfsöryggi mitt og 

hvatti mig áfram í að ljúka eftirvinnsluferlinu á þeim tíma. 

 

7.2 Frumsýning í Winnipeg í Kanada vorið 2010 

Íslenskir ljósmyndarar hófu að sýna myndir sínar erlendis upp úr 1928, þegar Ólafur 

Magnússon hélt ljósmyndasýningu í sýningarsal blaðsisn Berlingske Tidende í 

Kaupmannahöfn og lagði áherslu á landkynningargildi sýningarinnar. Vigfús 

Sigurgeirsson sýndi ljósmyndir sínar í listasafni í Hamborg árið 1935 og birtust myndir 

beggja ljósmyndara á heimssýningunni í New York árið 1939,268  en báðir eru þeir 

sagðir hafa þurft að leita erlendis til að fá verk sín viðurkennd.269 

Erlendar sýningar íslenskra ljósmyndara hafa frá sýningu Ólafs verið margar og 

fjölbreyttar í fjölda löndum. Vorið 2010 má segja að Innland/Útland hafi orðið hluti af 

þeirri sögu með sýningu verksins á listahátíðinni Nunanow sem þá var haldin í fjórða 

sinn og býður íslenskum listamönnum að sýna verk sín sem hluti af styrkingu 

menningartengsla þjóðanna. Tengslin byggja á Vestur-Íslendingum í Manitobafylki sem 

hafa haldið þeim tengslum á lofti um langt skeið.270 Í kjölfar umsóknar um þátttöku kom 

boð um að frumsýna verkið í galleríinu Ace Art Inc.  Mér ásamt tónskáldinu Daníel 

Ágúst Haraldssyni var boðið til Winnipeg og héldum við utan um miðjan maímánuð. 

Tónlist fyrir verkið var tilbúin um tveimur vikum fyrir sýningu, og var dvd-mynddiskur 

sendur til skipuleggjenda hátíðarinnar þar sem hugmyndin var að spila 

myndbandsverkin úr tveimur dvd-spilurum og varpa í gegnum skjávarpa. Þar með gætu 

báðar hliðar hringvegarins, Innland og Útland, birst áhorfendum á tjöldum andspænis 

hvoru öðru. Staðfesting um móttöku disksins og vel heppnaða tilraunarspilun leiddi til 

þess að ég hélt áhyggjulaus af stað til Kanada.  

Á öðrum degi dvalarinnar fékk ég tækifæri til að skoða sal galleríssins og 

fullvissa mig um ágæti þeirrar miðlunarleiðar sem lagt var upp með. Úr skjávarpa birtist 

mér myndbandsverkið í óásættanlegum gæðum og man ég greinilega þá tilfinningu sem 

ég upplifði og birtist í svita, örum hjartslætti og öðrum einkennum ótta. Mistök mín 

                                                 
268	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	80‐82.	
269	Stahl	(2011).	Bls.	152.	Sömuleiðis	er	sonur	Ólafs,	Magnús	Ólafsson,	nefndur	í	
þessu	samhengi,	en	taka	ber	fram	að	sýning	Innland/Útland	verksins	erlendis	
tengdist	á	engan	hátt	tækifæris‐	eða	viðurkenningarskorti	á	Íslandi	
270	Varðandi	áhrif	menningartengsla	má	benda	á	sýningu	Vigfúsar	Sigurgeirssonar	í	
Þýskalandi	árið	1935	sem	þýsk‐norræna	félagið	kom	að.	Sjá	Linda	Ásdísardóttir	
(2008),	bls.	11.	
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voru að hafa ekki kannað gæði dvd-mynddisksins á Íslandi. Myndbandsverkin eru í 

fullum gæðum samtals 120 gígabæt (GB) en með notkun dvd-disks þurfti að smækka 

stærðina með þjöppun svo hægt væri að koma fyrir á 4,7 gígabætum dvd-disksins. 

Fyrstu viðbrögðin voru næturlangar og árangurslausar tilraunir til að endurþjappa 

myndböndunum og brenna á dvd-disk í von um að hægt væri að fá betri gæði. Að 

lokum var nauðsynlegt að spila myndbandsverkin úr eigin tölvu ásamt tölvu 

tónskáldsins og voru gæðin þar með í hámarki.  

Með notkun myrkvatjalda var skapað afmarkað sýningarrými sem sýningargestir 

gengu inn í og gátu horft á myndböndin og hlustað á tónlistina sem þeim fylgdu. 

Sýningin var smá í sniðum og mættu um fjörutíu manns á frumsýningarkvöldinu, en 

sýningin stóð í rúma viku eftir það. Skipuleggjendur hátíðarinnar voru einstaklega 

skilningsríkir gagnvart vandamálinu sem fólst í takmörkuðum gæðum dvd-diskanna og 

leigðu því tvær fartölvur til að spila myndbandsverkin það sem eftir var sýningarinnar.  

Viðbrögðin við sýningunni voru góð en umfram almenna kynningu í tengslum við 

hátíðina var ekki fjallað frekar um hana. Án þess að fullyrða né fjalla sérstaklega um 

hver staða Ace Art Inc gallerísins sé eða var á þessum tíma, má í sögulegu ljósi benda á 

gallerí Alfred Stieglitz , “291” í New York á fyrstu áratugum tuttugustu aldar. Stieglitz 

setti upp ýmsar sýningar sem mörkuðu tímamót í ljósmyndasögunni og má sérstaklega 

nefna sýningu árið 1913 sem var hluti af að staðfesta og aðgreina eiginleika 

ljósmyndunar frá myndlist.271 Án þess að telja frumsýningu Innland/Útland verksins 

tímamót í ljósmyndasögunni, hélt ég aftur til Íslands og var nokkuð sáttur við 

útkomuna.  

 

7.3 Framleiðsla dvd-disks 

 Við heimkomu hófst vinna við að útbúa dvd-disk með verkinu sem ætlaður var til sölu í 

bókabúðum og ferðamannaverslunum. Ásamt myndbandsverkunum tveimur, 

Innland/Útland, bætti ég við ýmsu aukaefni í formi styttri myndbanda frá sérvöldum 

landsvæðum ásamt stuttri heimildarmynd um gerð verksins. Hönnun á umbúðum 

disksins sem og útliti valmyndar disksins var í mínum höndum og bar afraksturinn vott 

um reynsluleysi á því sviði.272  

                                                 
271	Newhall	(1993).	Bls.	168.	
272	Fáeinum	mánuðum	síðar	tók	grafíski	hönnuðurinn	Sigríður	Ása	Júlíusdóttir	að	
sér	að	endurhanna	umslag	og	var	um	mikla	bót	að	ræða.	Sjá	mynd	7.3a	(mín	
hönnun)	og	Mynd	7.3b	(hönnun	Sigríðar)	
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Gerð dvd-disks var annars vegar hugsuð sem ákjósanleg miðlunarleið fyrir 

verkið og hins vegar sem tækifæri til að afla tekna með afrakstri vinnu minnar. 

Markhópurinn voru erlendir ferðamenn enda um stærsta mögulega vettvang að ræða 

með um 488.000 ferðamenn árið 2010273 þegar sala á dvd-disknum hófst. Ljósmyndir274 

hugsaðar til sölu fyrir ferðamenn er samofin sögu íslenskrar ljósmyndunar allt til fyrstu 

ljósmynda sem teknar voru hérlendis. Áður en Íslendingar hófu sjálfir að ljósmynda 

tóku erlendir ferðamenn ljósmyndir á Íslandi, en urðu árið 1847 markhópur þegar Sigfús 

Eymundsson hóf að mynda þekkta ferðamannastaði275 og hann var brautryðjandi í sölu 

slíkra ljósmynda til erlendra ferðamanna.276 Árið 1896 var gefið út nokkurs konar 

ljósmyndahefti í formi tólf stakra ljósmynda á vegum Ferðamannafélags Íslands með 

ferðamenn sem markhóp. Árið 1901 hóf Magnús Ólafsson að framleiða stereoskóp-

myndir af íslensku landslagi og lagði í mikil ferðalög og kostnað. Framtakið byggði á 

möguleika slíkra mynda til að efla föðurlandsást sem og að auka ferðamannastraum. 

Sömuleiðis var framleiðsla póstkorta með landslagsmyndum áberandi fyrir aldamótin 

1900 enda mikill markaður til staðar.277 Útgáfa ljósmyndabókar Vigfúsar 

Sigurgeirssonar, Myndir frá Íslandi árið 1930 ber merki marhópsins þar sem bókartitill 

er á þremur erlendum tungumálum og var bókin gefin út um sama leyti og fjöldi 

erlendra ferðamanna jókst í tengslum við Alþingishátíðina. Náttúrusýn Vigfúsar 

breyttist með tímanum, frá háleitum áherslum yfir í milt yfirbragð og heimildargildi. 

Hins vegar var áhersla hans á landkynningarmátt ljósmynda stöðug og taldi hann 

mikilvægt að nota miðilinn til að leiðrétta óraunsæja náttúrusýn sem erlendir ferðamenn 

höfðu varpað fram af íslensku landslagi, sér í lagi af fjöllum.278  

Ómeðvitaður um hugmyndir og feril Vigfúsar á sviði landslagsljósmyndunar er 

mér nú ljóst að áhersla hans á raunsæja náttúrusýn er ekki ósvipuð eigin hugmyndum 

um að varpa fram heildsteyptari og þar með raunsærri sýn á landslag Íslands, sem oft á 

tíðum er afmarkað við vinsælustu náttúruperlur og ferðamannastaði.279 Áhrif 

                                                 
273	Ferðamálastofa	(2014).	
274	Þótt	Innland/Útland	mynddiskurinn	sé	myndbandsverk,	set	ég	hann	í	samhengi	
við	sölu	hefðbundinna	ljósmynda	á	sögulegum	grundvelli.	
275	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	14‐17,29.		
276	Einar	Falur	Ingólfsson	(2009).	Bls.	20.	
277	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	54‐55.	
278	Inga	Lára	Baldvinsdóttir	(2001).	Bls.	8‐12.	
279	Stahl	(2011)	hefur	bent	á	að	Vigfús	hafi	ávallt	lagt	áherslu	á	að	sýna	landið	á	
eins	jákvæðan	hátt	og	hann	gat	með	ljósmyndun	í	sól	og	birtu.	Sjá	bls	153.	
Innland/Útland	verkið	byggir	hins	vegar	á	skrásetningu	alls	landsvæðis	meðfram	
hringvegi	og	sem	flestra	veðrabrigða	og	því	óraunhæft	að	tala	um	jákvæða	eða	
neikvæða	landslagssýn.	
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ferðamanna sem markhóps eru áberandi í samtímanum þegar ljósmyndabækur eru 

skoðaðar í verslunum og birtast í fjölda og úrvali slíkra bóka sem markaðssettar eru til 

erlendra ferðamanna. Hér verður ekki gerð greining á hver þessi áhrif eru, hvernig eða 

hvort þau móti þá náttúru-/landslagssýn sem birtist í landslagsljósmyndun, heldur aðeins 

vakin athygli á tilvist slíkra áhrifa á vettvangi íslenskrar ljósmyndunar. Hins vegar skal 

bent á rit Urry og Larsen280 þar sem rakin eru áhrif þess sjónræna og síðar meir 

ljósmyndunar á þróun ferðamennsku á alþjóðavísu, en talað hefur verið um óseðjandi 

ásókn þegar kemur að sjónrænni skrásetningu og nær til ólíkra hluta samfélagsins og til 

ólíkra viðfangsefna. Sérstaklega er bent á að ferðamennska felur í sér leit að hinu 

myndræna og sé ljósmyndun almennings stór hluti af því að skilgreina staði/landsvæði 

eftir því hvort um verðugt myndefni sé að ræða. Atvinnuljósmyndarar nota ýmsar 

aðferðir til að skapa ljósmyndir af landslagi sem samrýmast væntingum ferðamanna, og 

geta þær aðferðir falið í sér að líta framhjá og takmarka hvern þann hlut sem ekki 

samræmist ímynd þess landslags. Bifreiðar, byggingar eða önnur merki mannlegrar 

tilveru eru meðal þess sem atvinnuljósmyndarar reyna að forðast að hafa á myndum 

sínum til að bregðast við væntingum ferðamanna.281  

Staðsetning miðlunarverksins í formi DVD mynddisks lendir því greinilega í 

flokki sem einkennist af markhópi ferðamanna. Hér verður ekki fullyrt um að hvað 

miklu leyti áhrifin sem Urry og Larsen fjalla um eigi við íslenskar 

landslagsljósmyndabækur sem seldar eru til ferðamanna, en við yfirferð slíkra bóka er 

fullvíst að ríkjandi sýn í slíkum bókum einkennist fremur af fjarveru manngerðra hluta í 

landslaginu. Myndefni Innland/Útland verksins er að mörgu leyti í ósamræmi við 

fyrrnefndar væntingar ferðamanna sem byggðar eru á ósnortinni náttúru. 

Skrásetningareiginleiki verksins leiðir til þess að landslagið beggja vegna hringvegar, 

hringinn í kringum landið, og þar með bóndabæir, þorp, bæir, skreiðarhjallar, bílar og 

fólk eru meðal þess sem birtist í verkinu.    

 

7.4 Sýning á Menningarnótt 2010 

Frelsandi tilfinning fólst í að hafa frumsýnt verkið enda staðfesting á að hafa náð settu 

markmiði. Með aukið sjálfstraust leit ég til næsta möguleika á sýningu verksins og taldi 

                                                 
280	Urry	og	Larsen	(2011).	Sjá	sérstaklega	bls.	155‐188	fyrir	samband	
ferðamennsku	og	ljósmyndunar,	en	bókin	í	heild	sinni	veitir	heildstæða	sýn	á	
sögulega	þróun	ferðamennsku	meðal	annars	útfrá	hagfræði,	fagurfræði	og	áhrifum	
tækninýjunga.	Meginhugtak	bókarinnar	er	sama	og	titill	hennar,	en	sú	stara	eða	
einblíning	ferðamanna	er	greind	útfrá	ólíkum	þáttum,	þar	á	meðal	ljósmyndun.	
281	Urry	og	Larsen	(2011).	Bls.	174,	176,	177,	178	
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ég Menningarnótt í Reykjavík, sem þá var haldin í fjórtánda sinn, vera góðan kost. 

Umsóknarfrestur um þátttöku hafði runnið út þegar ég setti mig í samband við 

stjórnendur hátíðarinnar og því sömuleiðis frestur til að sækja um styrk fyrir kostnaði 

við gerð sýninga. Þrátt fyrir það var þátttaka mín samþykkt og skipuleggjendur 

hátíðarinnar sýndu jákvæð og skjót viðbrögð þegar þeir höfðu milligöngu um aðstöðu til 

sýningar verksins í aðalsal Ráðhúss Reykjavíkur. Undirbúningur hófst um fimm dögum 

fyrir sýningu og snerist annars vegar um afmörkun svæðis sem þyrfti að vera nægilega 

myrkvað til að hægt væri að spila myndbandsverkin282, og hins vegar hin ýmsu 

tæknilegu atriði varðandi þá spilun. Stórir flekar í eigu Ráðhússins voru notaðir til að 

afmarka sýningarsvæðið og voru rúmlega sjö metrar á milli sýningartjalda í sitthvorum 

enda þessa rýmis. Þykk svört ullartjöld, sum í eigu Ráðhússins en önnur fengin að láni 

hjá fyrirtækinu Exton, voru hengd úr loftinu og náðu niður að efri brúnum fleka og 

myrkvuðu að mestu leyti rýmið fyrir innan. Samskonar ullarefni var notað til að hindra 

ljós frá því að skína inn í rýmið niður með gólfi og á milli fleka og náðist viðunandi 

árangur. Loftið í salnum er þeim kostum gætt að hafa gott og sterkt kerfi til að hengja 

ýmsa hluti niður úr og var því hægt að hengja upp sérútbúna plötu sem tölvur og 

skjávarpar áttu að sitja á. Rafmagn var sömuleiðis leitt niður úr lofti og kom í veg fyrir 

möguleg óhöpp þegar áhorfendur gengu inn í myrkvað rýmið.283  

Tónlist verksins var spiluð úr hljóðkerfi Ráðhússins í gegnum mixer, sem 

staðsettur var aftan við flekana og því aðgengilegur meðan á sýningu stæði. 

Lokafrágangur átti sér stað að morgni sýningardags, laugardaginn 21. ágúst, en formleg 

dagskrá hófst um hádegi án þess að um formlega opnun eða setningu sýningarinnar hafi 

verið að ræða. Myndbandsverkið var sett í spilun áður en formleg dagskrá hófst og 

vörpuðu tveir skjávarpar hvorri hlið verksins, Innland og Útland, á tjöld sitthvoru megin 

í rýminu. Gestir Menningarnætur tóku að mæta í Ráðhúsið skömmu eftir hádegi og 

lagði hluti þeirra leið sína inn í rými sýningarinnar sem minnti helst á sirkustjald. 

Viðbrögðin voru misjöfn, allt frá skammri viðveru og hneykslun á útliti verksins, sér í 

lagi varðandi hraða þess, til langrar viðveru enda lágu eða sátu margir gestir á gólfinu 

og beindu sjónum sínum til skiptis á Innland og Útland.  Rýmisafmörkunin og myrkvun 

þess tókst vel og skapaði gott andrúmsloft til að upplifa verkið. Mikill fjöldi fólks kom á 

sýninguna án þess að formleg talning hafi farið fram eða gestabók verið til staðar.  

                                                 
282	Sjá	myndir	7.4a‐74e	
283	Líkt	og	svo	oft	áður	lagði	ég	litla	áherslu	á	að	ljósmynda	alla	þætti	
Innland/Útland	sýninga	og	því	lítið	til	af	myndum	af	sjálfum	sýningunum	með	
gestum.	



	 67

Tengja má umfjöllun um þessa afmörkuðu sýningu á Innland/Útland verkinu við 

stöðu sýninga á hreyfimyndum sem ekki falla undir hinn hefðbundna flokk kvikmynda 

og sýninga í kvikmyndahúsum. Eggert Þór Bernharðsson hefur fjallað um upphaf 

kvikmyndasýninga á Íslandi á fyrri hluta tuttugustu aldar, og rakti dalandi vinsældir 

fræðslumynda í kvikmyndahúsum á fyrri hluta tuttugustu aldar þegar afþreyingar-, 

skemmti- og spennumyndum fór fjölgandi og urðu vinsælli meðal almennings.284 

Benedikt Hjartarson hefur skrifað um tengsl tilraunakvikmynda Friðriks Þórs 

Friðrikssonar og þeirra hreyfinga og gallería sem voru hluti af vexti konseptlistar á 

Íslandi. Þar á meðal var Gallerí-Súm og Suðurgata 7, þar sem konseptlist var meira 

áberandi í hinu síðarnefnda og var mikilvægur þáttur í listsköpun Friðriks Þórs á áttunda 

áratugnum.285 Spurningin um mögulegan vettvang fyrir þær ólíku tegundir hreyfimynda 

sem líkt og Innland/Útland falla utan hins hefðbundna kvikmyndaforms er efni ítarlegri 

yfirferðar en rúmast hér. Hins vegar vísar sýningin í Ráðhúsi Reykjavíkur auk fjölgunar 

sjónrænna hátíða líkt og Sequences286 og Sjónræna tónlistarhátíðin Reykjavík Visual 

Music – Punto y Raya Festival287 til þess að ekki sé skortur á vettvangi til sýningar á 

óhefðbundnum hreyfimyndum. 

 Viðbrögð skipuleggjenda Menningarnætur 2010 voru góð og talað var um vel 

heppnaðan viðburð að öllu leyti. Þrátt fyrir að reynsla og sjálfsöryggi hafi aukist með 

hverri sýningu á miðlunarverkinu Innland/Útland, ber að geta mikilvægi aðstoðar, 

stuðnings og hvers kyns aðkomu einstaklinga í að gera sýningar að veruleika. 

Stuðningur og aðstoð vina, ættingja og starfsmanna stofnana eða fyrirtækja var ávallt 

stór þáttur í hverri sýningu og er listinn yfir þá einstaklinga langur og bætist reglulega 

við hann. 

 

 

7.5 Sýningar í þjóðgörðum sumarið 2011 

Í kjölfar frumsýningar verksins var ég fullur sjálfstrausts og leitaði markvisst að 

tækifærum til að sýna og eða halda verkinu áfram. Hluti þess fólst í gerð hliðarverka 

sem voru nokkurs konar angar úr sjálfu Innland/Útland verkinu. Afraksturinn voru 

myndbönd frá afmörkuðum landsvæðum hringvegarins og gerð nýrra verka frá vegum 

                                                 
284	Eggert	Þór	Bernharðsson	(1999).	Bls.	812.	
285	Benedikt	Hjartarson	(2005).	Bls.	62‐64.	
286	Hátíð	haldin	síðan	árið	2006	með	áherslu	á	gjörnings‐	og	myndbandslist.	Sjá	
Sequences	(2014)	
287	Hátíð	haldin	í	Hörpu	í	fyrsta	sinn	árið	2014	með	áherslu	á	sjónræna	tónlist	og	
abstrakt	kvikmyndir.	
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og landsvæðum sem lágu utan hringvegar. Tvö slík verk voru sýnd sumarið 2011 og 

voru frá Vatnajökli og Snæfellsnesi. Fyrrnefnda verkið var að hluta til unnið úr afrakstri 

myndatöku áranna 2007-2010 en sömuleiðis nýrri myndum sem teknar voru sérstaklega 

fyrir Vatnajökulsmyndband. Myndatökur á Snæfellsnesi hófust vorið 2010 sem hluti af 

næsta lið í verkefninu og byggði á sömu nálgun við framkvæmd og samgöngumáta.288  

Veturinn 2010 til 2011 sótti ég um styrki289 fyrir kostnaði við sýningar á þessum 

tveim nýju verkum ásamt kostnaði við tónsköpun sem Daníel Ágúst Haraldsson tók að 

sér að nýju.  Styrkir voru veittir og undirbjó ég sýningar í gestastofu 

Snæfellsjökulsþjóðgarðs á Hellnum á Snæfellsnesi og gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs í 

Skaftafelli. Stefnt var að því að sýna myndbandsverk með tónlist ásamt innrömmuðum 

ljósmyndum. Vinnsluferli myndbanda voru þau sömu og við gerð hringvegamyndbanda 

en innrammaðar ljósmyndir voru ólíkar fyrri útgáfum þar sem myndir voru nú stærri og 

rammar sömuleiðis. Slíkt má að hluta rekja til aukinnar áherslu á notkun prentaðra 

ljósmynda sem hluta af Innland/Útland verkinu en einnig gerðu fyrrnefndir styrkir mér 

kleift að leggja meiri metnað í þann hluta verksins með kaupum á vandaðri römmum 

fyrir myndirnar. 

 Hér var um fjórðu og fimmtu sýningu úr Innland/Útland verkinu að ræða og ber 

að vekja athygli á þeirri reynslu sem ég öðlaðist við undirbúning og framkvæmd 

sýninga en hinsvegar hafði ég litla þekkingu á sýningargerð eins og hún er formlega 

kennd, þar á meðal sem hluti af námi í hagnýtri menningarmiðlun við Háskóla 

Íslands.290  

Vinnan við sýningarnar skiptist í nokkra meginþætti sé litið á hvað þurfti til að 

gera þessar sýningar að veruleika: 

1. Myndataka er grundvöllur miðlunarverkanna og þurfti að tryggja stuðning fyrir 

samgöngum til að af yrði. 

2. Styrkumsóknir samhliða staðfestingu á samstarfi og áhuga þeirra aðila sem á 

einhvern hátt koma að verkunum eða sýningum þeirra. 

                                                 
288	Vöruflutningafyrirtækin	Nesfrakt	og	Ragnar	og	Ásgeir	veittu	mér	aðgang	að	
bifreiðum	sínum	á	áætlunarakstri	milli	Reykjavíkur	og	Grundarfjarðar.	
Fólksflutningafyrirtækið	Sterna	hélt	áfram	stuðningi	við	verkið	í	formi	samgangna.	
289	Menningarráð	Vesturlands	styrkti	sýningu	á	Snæfellsnesverki	
(Innland:Snæfellsjökull)	og	Vinir	Vatnajökuls	styrktu	sýningu	á	Vatnajökulsverki	
(Innland:Vatnajökull)	
290	Nefna	má	tíu	eininga	námskeið,	Menningarminjar,	söfn	og	sýningar	sem	kennt	
hefur	verið	árlega	við	deildina.	Ég	hóf	ekki	meistaranám	í	hagnýtri	
menningarmiðlun	fyrr	en	haustið	2012.	
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3. Vinnsla verka í formi myndbandsklippingar og myndvinnslu, prentun, innrömmun 

auk hinna ýmsu atriða sem þarf að takast á við.291 

4. Samskipti við aðila tengdum sýningarstöðum varðandi skipulag og uppsetningu auk 

samskipta við fjölmiðla varðandi umfjöllun eða kynningu á sýningu. 

5. Flutningur verka og uppsetning. Sýningarnar fólu í sér upphengingu ljósmynda og 

úrbóta varðandi næga lýsingu fyrir myndir auk tæknilegra þátta sem tryggja 

árangursríka sýningu myndbandsverka ásamt fullnægjandi hljóðkerfi.  

6. Sýningaropnun. 

7. Við vissar kringumstæður þarf að fylgja eftir sýningu og tryggja að myndbandsverk 

séu sett í spilun eða yfir höfuð leyft að spilast meðan á sýningartíma stendur.292 

8. Sýningin tekin niður og verk ýmist seld eða sett í geymslu þess sem verkið skapar.293 

Að undanskildu eldgosi í Grímsvötnum og þeirri frestun á opnun sýningar sem 

því fylgdi, gekk uppsetning beggja sýninga vel.294 Lýsing úr lofti var bætt á báðum 

stöðum með góðri aðstoð starfsmanna.  Engar upplýsingar liggja fyrir um upplifun 

áhorfenda295 eða fjölda gesta á sýningar þar sem slíkar tölur eru óhjákvæmilega 

samtengdar heimsóknarfjölda í gestastofur þjóðgarðanna.296 Staðsetningu slíkra sýninga 

í ljósmyndasögunni mætti ef til vill setja í samhengi við hin sterku tengsl íslenskrar 

ljósmyndunar og ferðamennsku og má nefna fyrstu útgáfu íslenskra ljósmynda á vegum 

Ferðamannafélagsins árið 1896 auk fjölda ljósmyndasýninga og útgáfa þar sem 

ferðamennska lá til grundvallar.297  

 
                                                 
291	Hér	er	um	að	ræða	óvissuþætti,	hvort	heldur	tæknilegs	eðlis	eða	vegna	tafa	
hvers	kyns.	
292	Sýningar	myndbandsverks	í	gestastofunni	í	Skaftafelli	voru	vandkvæðum	
bundnar	sökum	kröfu	ferðamanna	og	sér	í	lagi	leiðsögumanna	að	geta	séð	
heimildarmynd	um	eldgos	og	flóð	úr	Vatnajökli	árið	1996.	Myndbandið	hefur	orðið	
fastur	þáttur	af	væntingum	ferðamanna	og	leiðsögumanna	um	margra	ára	skeið	og	
er	áherslan	á	flóðið	mikil.	Fyrir	vikið	mættu	starfsmenn	gestastofunnar	miklum	
þrýstingi	að	stöðva	spilun	Innland:Vatnajökul	verksins	svo	hægt	væri	að	sjá	
myndina	um	flóðið	frá	1996.	Ég	hafði	skilning	á	aðstæðum	starfsmanna	enda	er	um	
að	ræða	vel	þekkt	fyrirbæri	varðandi	væntingar	ferðamanna.	Fyrir	góða	umfjöllun	
um	væntingar	ferðamanna,	sjá	Urry	og	Larsen	(2011).	Bls.	75.	
293	Tvær	ljósmyndir	fóru	til	samtakanna	Vinir	Vatnajökuls	sem	hluti	af	
styrkveitingu	þeirra	til	Innland/Útland	verksins,	og	þrjár	myndir	voru	seldar	til	
fyrirtækja	í	Ólafsvík.	
294	Sjá	myndir	7.5a‐7.5g	
295	Að	undanskildu	fyrrnefndu	vandamáli	tengt	væntingum	gesta,	og	verður	því	að	
setja	fyrirvara	á	ályktun	um	jákvæða	upplifun	í	ljósi	þess.	
296	Skýrsla	um	gestafjölda	unnin	fyrir	Vatnajökulsþjóðgara,		sjá	Rögnvaldur	
Guðmundsson	(2013).		
297	Sjá	Inga	Lára	Baldvinsdóttur	(2001).	Bls.	53,	84‐85.	
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7.6 Lifandi sýning í Boulder, Colorado, 2011 

Breyting varð á sýningarformi þegar tækifæri gafst til þess að halda lifandi sýningu eina 

kvöldstund í kvikmyndahúsi í Boulder í Coloradofylki sumarið 2011. Hugmyndin var 

að sýna hluta úr öllum myndbandsverkum Innland/Útland verksins ásamt stökum 

ljósmyndum inn á milli frásagna um verkið í heild sinni. Slík tegund af miðlun á sér 

rætur allt aftur til fyrirlestraferða ljósmyndara á nítjándu öld298 og hefur átt sér ýmsan 

vettvang síðan þá. Miðlun myndræns efnis með það að markmiði að segja sögu getur 

verið í bókaformi, tímarita eða dagblaðaformi, á sýningarformi eða hverjum þeim 

vettvangi sem í boði er.299 Hins vegar er lifandi frásögn samhliða sýningu myndræns 

efnis gjörólíkt fyrirbæri sem hefur þann kost að hægt er að eiga bein samskipti við 

áhorfendur og miðla beint eigin upplifun og hugmyndum um viðfangsefnið. Líklega 

hafa TED (2014) ráðstefnurnar orðið einn þekktasti vettvangur lifandi frásagnar og er 

ljósmyndun þar á meðal. Lærifaðir minn James Balog hélt þar fyrirlestur um EIS (2014) 

jöklaverkefnið árið 2009 og hafa rúmlega 650.000 einstaklingar séð fyrirlesturinn á 

vefsíðu ráðstefnunnar.300 

Þegar kom að eigin lifandi sýningu, haldin í Boedecker kvikmyndahúsinu, var 

um samþættingu frásagnar í orðum og myndum að ræða. Helstu óvissuþættir voru í 

mínum huga hvernig tækist að segja frá verkinu og halda athygli og áhuga áhorfenda, 

enda var um viðburð að ræða sem fólk borgaði sig inn á. Sýning myndbanda var hugsuð 

til að skapa kaflaskipti í frásögn og heppnaðist vel. Þrátt fyrir að hafa unnið að verkinu í 

fjögur ár, haldið sýningar, talað og skrifað um það á ýmsum vettvangi kom mér á óvart 

hversu mikið ég gat talað um verkið í ljósi þess að sýningin stóð í meira en tvær 

klukkustundir og samanstóð að mestu af frásögn minni. Mér þótti sýningarformið 

heillandi en var meðvitaður um mikilvægi þess að geta haft frásagnir styttri og hafa 

tímamörkin ögn undir tveimur klukkustundum.301  

 

7.7 Sýning í Ljósmyndasafni Reykjavíkur 2013 

Vorið 2013 var haft samband við mig frá Ljósmyndasafni Reykjavíkur og mér boðið að 

taka þátt í hópsýningunni Samtímalandslagið.302 Tólf ljósmyndarar voru valdir og eiga 

                                                 
298	Í	kjölfar	tímamóta	ljósmynda	Edward	Muybridge	sem	fönguðu	hreyfingu	ýmissa	
dýra	árið	1878	varð	hann	eftirsóttur	fyrirlesari.	Sjá	Marien	(2002),	bls.	212‐213.	
299	Í	hugann	koma	ljósmyndanámskeið	(e.	workshops),	fyrirlestrar,	ráðstefnur,	
sýningaropnanir	og	bókakynningar	svo	eitthvað	sé	nefnt.		
300	Balog	(2009).	
301	Sjá	myndir	7.6a‐7.6c	frá	sýningu	í	Boedecker.	
302	Sýningin	stóð	frá	21.	september	2013	til	12.	janúar	2014.	
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það sameiginlegt að mynda náttúru Íslands og vera meðvitaðir um áhrif af þróun 

ferðamennsku og sömuleiðis breytingum í landslagsljósmyndun. Upphafning landslags 

er ekki lengur ríkjandi og sjónum er í auknum mæli beint að sambandi manns og náttúru 

ásamt hefðbundnari nálgun. Verk sýningarinnar bera þess vitni í gegnum ólíkar nálganir 

höfunda.303  

Þátttaka í sýningunni var að mörgu leyti tímamót fyrir mig þar sem sýning í 

ljósmyndasafni staðsetur Innland/Útland verkið á vissan hátt innan íslenskrar 

ljósmyndasögu.304  Reglulegar og markvissar ljósmyndasýningar hófust ekki að 

staðaldri á Íslandi fyrr en árið 2000 þegar Ljósmyndasafn Reykjavíkur flutti í núverandi 

húsnæði305 en safnið má rekja til stofnunar Ljósmyndasafnsins hf. árið 1981 sem var 

byggt á viðskiptarsjónarmiðum með sölu ljósmynda að leiðarljósi. Starfsemi safnsins 

miðaði einnig að kynningu ljósmynda og gagnsemi þeirra fyrir almenning en reksturinn 

var þungur fjárhagslega. Fáir starfsmenn glímdu við mikið umfang, og var safnið selt 

Reykjavíkurborg árið 1986 sem í kjölfarið setti á fót Ljósmyndasafn Reykjavíkur.306 

Einnig er starfandi Ljósmyndasafn Íslands í Þjóðminjasafni en utan þessara tveggja 

safna er ljósmyndaeign yfirleitt í höndum héraðssafna eða sem hluti af skjalasöfnum.307 

Þegar kemur að umræðunni um ljósmyndun sem list hefur María Karen Sigurðardóttir, 

safnstjóri Ljósmyndasafns Reykjavíkur bent á að upplifun almennings af ljósmyndum er 

afslappaðri heldur en þegar kemur að annarri list og sé fólk óhræddara að tjá sig um 

ljósmyndir en aðra list. Safnið hefur síðan árið 2000 haldið um 100 sýningar með 

verkum samtímaljósmyndara, erlendra sem og íslenskra ásamt verkum frægra 

ljósmyndara fyrri tíma á borð við August Sander.308  

 Þegar ljósmyndir fóru að birtast í bókum og á veggjum safna á tuttugustu öld 

urðu áhrifin gagnrýnni sýn ljósmyndara sem og áhorfenda á verkin. Fjölbreytni nálgana 

á sömu viðfangsefni undirstrikaði það að ljósmynd væri afrakstur af sýn og hugsun 

                                                 
303	Ljósmyndasafn	Reykjavíkur	(2013).	
304	Meðvitund	um	hvar	og	hvers	eðlis	sýningin	væri	veitti	mér	löngun	til	að	sýna	
áður	óseða	hlið	verksins	og	leiddi	til	myndar	sem	fól	í	sér	ljósmyndir	sem	settar	
voru	upp	samkvæmt	því	kerfi	sem	segja	má	að	Innland/Útland	byggi	á.	
Afraksturinn	krafðist	mun	meiri	vinnu	en	nokkur	önnur	mynd	til	sýningar	úr	
verkinu.	Sjá	myndir	7.7a‐7.7d	
305	María	Karen	Sigurðardóttir	(2012).	Bls.	21.	
306	Sjá	ítarlegri	umfjöllun	um	tilurð	ljósmyndasafnsins:	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	
Bls.	34‐36,	96‐97.	
307	María	Karen	Sigurðardóttir	(2012).	Bls	21.	Fyrir	ýmsar	tölfræðiupplýsingar	um	
söfn	og	sýningar	á	Íslandi,	sjá	Hagstofan	(2014b)	
308	María	Karen	Sigurðardóttir	(2012).	Bls.	20,	22.	Benda	skal	á	vef	safnsins,	
Ljósmyndasafn	Reykjavíkur	(2014),þar	sem	finna	má	yfirlit	liðinna	sýninga.	
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ljósmyndara fremur en hlutlaust skrásetningartæki.309 Í ljósi þess að sýningin í 

Ljósmyndasafni Reykjavíkur var samsýning ber að nefna að ýmis söguleg tímamót í 

ljósmyndasögunni má rekja til samsýninga. Ber þar hæst tvær ljósmyndastefnur 

Vestanhafs sem voru tilkomnar vegna sýninganna New Documents árið 1967 í 

Nútímalistasafninu (e. MOMA) og New Topographics árið 1975 í Alþjóðlega 

Ljósmyndasafninu (e. International Museum of Photography/George Eastman House). 

Val á ljósmyndurum í samsýningar var því hluti af tilurð heillar ljósmyndastefnu og 

undirstrikar mikilvægi sýningarstjóra.310 Þegar kemur að því sem mætti kalla þróun 

ljósmyndara og verka þeirra eru fjölmargir hlutir sem þar hafa áhrif, og verður 

áhrifamáttur fjölmiðlaumfjöllunar seint vanmetin. 

 

7.8 Fjölmiðlaumfjöllun 

Allt frá fyrstu umfjöllun um Innland/Útland í fréttaskýringaþætti Kastljóss vorið 2010311 

áttaði ég mig á hversu mikil áhrif fjölmiðlaumfjöllun getur haft fyrir miðlunarverk, enda 

kannaðist fjöldi fólk víðs vegar um land við verkið í kjölfarið. Þrátt fyrir að lítil umræða 

hafi verið sögð fylgja ljósmyndasýningum312 komst ég að raun um að mögulegt var að 

fá umfjöllun í fjölmiðlum og víðar um tilvonandi sýningar og ýmsa framkvæmdarþætti 

verksins. Héraðsblöð og bæjaryfirvöld fjölluðu um sýningar mínar í gestastofum 

þjóðgarða313 og Fréttablaðið fjallaði um tilvonandi frumsýningu verksins í Kanada 

vorið 2010314 sem og sýningar í gestastofum þjóðgarðanna sumarið 2011.315 Tímaritið 

Atlantica birti tveggja blaðsíðna umfjöllun með ljósmyndum úr verkinu árið 2011316 og 

sömuleiðis birti ljósmyndavefurinn ljosmyndari.is viðtal við mig um svipað leyti.317 

Umfjöllun og viðtal birtist í tímaritinu Reykjavík Grapevine árið 2011318 og 

útvarpsþátturinn Víðsjá fjallaði um verkið sem hluta af samsýningu í Ljósmyndasafni 

                                                 
309	Daval	(1982).	Bls.	133.	Fyrir	frekari	umfjöllun	um	þróun	ljósmyndagallería,	
uppboðshúsa	og	áhrifa	markaðarins	sem	mótar	kaup	og	sölu	ljósmynda,	sjá	
Alexander	(1998).	Taka	ber	fram	að	fjallað	hefur	verið	um	neikvæðari	þætti	safna	
varðandi	hættuna	á	að	glata	samhengi	mynda	og	áhrif	þess	að	skilgreina	
ljósmyndir	sem	list.	Sjá	Price	og	Wells	(1997).	Bls.	34‐35.	
310	Westerbeck	(1998).	Bls.	656.		
311	Sjá	kafla	7.1	
312	Endurkast	(2008).	Bls.	36.	Viðtal	við	Braga	Þór	Jósefsson.	
313	Sjá	myndir	7.8a‐7.8c	
314	Visir	(2010).	Sjá	Mynd	7.8d	
315	Visir	(2011).	Sjá	Mynd	7.8e	
316	Atlantica	(2011).	Bls.	14‐15.	Sjá	Mynd	7.8f	
317	Ljosmyndari.is	(2014).	Sjá	Mynd	7.8g	
318	Burton	(2011).	Sjá	Mynd	7.8h	



	 73

Reykjavíkur árið 2013.319 Þess ber að geta að ekki tókst að fá umfjöllun á öllum miðlum 

án þess að hér verði svarað hvers vegna ekki hafi orðið af.  

Mjög góða yfirsýn yfir umfjöllun fjölmiðla um ljósmyndun má finna í 

gagnagrunni Brynhildar Jónsdóttur (2010). Þar eru birtar stuttar umsagnir úr blaða- og 

tímaritsgreinum, bókum og vefsíðum sem á einhvern hátt fjalla um íslenska 

ljósmyndara, útgáfur þeirra eða sýningar. Gagnsemi þessara heimilda er mikil fyrir 

hvern þann sem hefur áhuga á íslenskri ljósmyndun. Vafalaust er hægt að greina 

íslenska prent-, útvarps- og sjónvarspmiðla út frá áherslu þeirra á listir og menningu 

sem ljósmyndun gæti fallið undir, en hér er ekki gerð tilraun til ítarlegrar sögulegrar 

greiningar heldur aðeins bent á möguleika þegar kemur að umfjöllun miðlunarverka. 

 Reynsla mín við að fá umfjöllun fyrir Innland/Útland verkið hefur kennt mér 

mikilvægi þess að vera meðvitaður um mögulega umfjöllun þegar kemur að gerð 

miðlunarverka. Hér á ég við líklega fjölmiðla en einnig mögulega framsetningu til að 

gera skilaboðin áhugaverð fyrir viðkomandi fjölmiðil og þar af leiðandi 

lesendur/áhorfendur/hlustendur. Við framkvæmd verka eiga sér stað ýmsar uppákomur, 

viðburðir og jafnvel ævintýri ef svo má kalla. Mikilvægi þess að skrá hjá sér eða í það 

minnsta muna slík atvik er hluti af því að geta boðið frásögn og sögu í gegnum 

umfjöllun, nokkuð sem getur vakið áhuga almennings. Þannig er hægt að setja einfalda 

frásögn og umfjöllun um miðlunarverk eða hvern þann þátt þess sem um ræðir í 

áhugaverðara samhengi heldur en ef um fréttatilkynningu væri að ræða. Upplýsingar 

varðandi hvað býr að baki verki í formi óvenjulegrar eða athyglisverðrar hugmyndar 

getur vakið áhuga á miðlunarverki sem annars myndi vekja takmarkaða athygli. 

Sömuleiðis komst ég að mikilvægi þess að ljósmynda í kringum gerð verks í stað þess 

að hafa eingöngu lokaafrakstur til að sýna. Ferðalög og fjarlægir staðir eða fólkið sem 

maður hittir á leiðinni getur oft verið áhugaverðara fyrir almenning heldur en kaldar 

staðreyndir um sjálft verkið og því er mikilvægt að huga að myndatöku meðan á 

framkvæmd stendur. Við gerð Íslandshluta Innland/Útland verksins láðist mér að mestu 

leyti að ljósmynda og skrásetja sjálfa framkvæmd verksins, en frásögnin af tugum 

hringferða með flutningabílstjórum kveikti aukinn áhuga fólks á verkinu. Sömuleiðis 

geta ljósmyndir af sýningum verið gagnlegar að því tilskildu að ekki sé um 

sýningarrými án gesta að ræða320 og hvort sem umfjöllun er í Morgunblaðinu eða Séð 

                                                 
319	Umfjöllun	í	Víðsjá,	sjá	Guðni	Tómasson	(2013)	
320	Opnun	sýningar	í	gestastofu	í	Skaftafelli	2011	var	fámenn,	en	þess	ber	að	geta	
að	mikilvægt	er	að	eiga	góðar	myndir	af	sjálfri	sýningunni	og	útliti	hennar.	Slíkar	
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og Heyrt, ber hún þess merki að fjölmenni á sýningum eða opnunum er grundvöllur 

myndrænnar umfjöllunar. Möguleikar til að fá umfjöllun hafa aukist með internetinu og 

nú er hægt að fá umfjöllun í miðlum nær óháð staðsetningu ef efnið hefur skírskotun til 

markhóps viðkomandi miðils. Innland/Útland fékk tilveru á internetinu árið 2010 og var 

hún hugsuð sem hluti af kynningu sem og sýningu miðlunarverksins. 

 

7.9 Gerð heimasíðu 

Hver sem markhópur miðlunarverks kann að vera er líklegt að hægt sé að nálgast hann í 

gegnum internetið í ljósi þess að árið 2012 notuðu um tveir og hálfur milljarður 

jarðarbúa, eða um 34%, internetið.321 Slík einföldun lítur þó framhjá þeim gríðarlega 

fjölda vefsíða sem tileinkaðar eru hinum ýmsu miðlunarverkum og er því samkeppnin 

um að ná athygli almennings mikil og erfið. Ákvörðun um að setja upp heimasíðu fyrir 

Innland/Útland var byggð á möguleikum slíkrar síðu til að kynna verkið og sömuleiðis 

að vettvangur til að sýna myndir og myndbandsverk. Reynsla mín af heimasíðugerð 

fólst í uppsetningu eigin heimasíðu árið 2003 með notkun forritsins Dreamweaver og 

miðaði að einfaldri og stílhreinni uppsetningu eigin ljósmynda.322  

Þróunin í heimasíðugerð hefur að sjálfsögðu verið mikil líkt og almennar 

tæknibreytingar og sömuleiðis hafa möguleikar almennings á að skapa sínar eigin 

heimasíður aukist til muna. Mörg fyrirtæki bjóða upp á hýsingu sem og fyrirfram 

uppbyggðar heimasíður þar sem um er að ræða staðlað útlit en möguleika notenda til að 

setja inn myndir og texta. Hér verða hvorki útlistuð tæknileg eða útlitsleg smáatriði 

heimasíðugerðar heldur aðeins bent á helstu þætti sem aðgreina ólíkar leiðir þegar kom 

að gerð heimasíðu fyrir Innland/Útland árið 2010. Mikill verðmunur réði vali mínu á 

erlendri hýsingarþjónustu umfram innlenda auk þess sem öll þjónusta og aðstoð á sér 

stað í gegnum tölvupóst og fjarlægðin því ekki vandamál. Þrátt fyrir staðlað útlit 

heimasíðu þótti mér nægilegur sveigjanleiki og möguleikar fyrir hendi til að heimasíðan 

gæti skorið sig úr fjöldanum. Þess ber að geta að hægt er að velja um mikinn fjölda 

staðlaðra heimasíða þegar kemur að útliti þeirra og er sumt útlit sérstaklega hannað og 

kynnt sem heppilegt fyrir ljósmyndir. Í ljósi þess að ég hugðist nota síðuna sem 

                                                                                                                                               
myndir	geta	verið	gagnlegar	þegar	sótt	er	um	styrki	eða	sýna	þarf	afrakstur	
miðlunarverks.	
321	Internet	World	Stats	(2014).	Fyrir	tölfræði	um	internetnotkun	og	aðgang	á	
Íslandi,	sjá	Hagstofan	(2014c).		
322	Lén	heimasíðunnar	var	www.svavar.net	og	má	sjá	útlit	síðunnar	með	notkun	
skráargeymsluforrita	(e.	archive).	Nefna	má	Internet	Archive	(2014)	sem	er	
nokkurs	konar	bókasafn	eða	skráargeymsla	fyrir	útlit	yfir	400	milljarða	heimasíða	
allt	frá	árinu	1996.	
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sýningarvettvang fyrir myndbönd þurfti ég að bæta vissum eiginleikum við síðuna og 

reyndist auðvelt að fá leiðbeiningar frá vefsíðufyrirtækinu um hvernig slíkt væri gert.  

Kostnaður við gerð heimasíðu getur verið takmarkaður við grunnkostnað 

hýsingar og kaup á léni ef maður sér sjálfur um uppsetningu, hönnun og umsjón 

síðunnar. Hins vegar er hægt að kaupa sérfræðiþjónustu varðandi hýsingu og hönnun 

heimasíðu og getur kostnaður fljótt hlaupið á hundruðum þúsunda króna.323 Af 

fjárhagsástæðum kaus ég að sjá sjálfur um heimasíðuna, uppsetningu hennar, útlit og 

umsjón. Mikið magn af bókum, námskeiðum og leiðbeiningarritum eru fyrir hendi 

þegar kemur að hönnun, markaðssetningu og útbreiðslu heimasíðu enda mikil 

samkeppni um athygli á internetinu. Hér verður ekki farið nánar í þá almennu stefnu 

sem miðar að auknum sýnileika á internetinu, hvort sem um fyrirtæki, einstaklinga eða 

miðlunarverk er að ræða, heldur aðeins bent á möguleika internetsins sem vettvangs til 

sýningar, sölu, kynningar, samskipta og miðlunar verka eins og Innland/Útland.  

Heimasíðan fól í sér tilraun til að nýta alla fyrrnefndu eiginleika, þar á meðal 

með sölu dvd mynddiska. Vegna þess að hægt er að fylgjast með tölfræði heimsókna, 

hvað sé skoðað á heimasíðu og hvenær, fæst góð yfirsýn varðandi hvað hefur áhrif á 

slíka þætti. Ýmsar miskostnaðarsamar og misjafnlega tímafrekar aðferðir eru fyrir hendi 

þegar kemur að því að hámarka sýnileika og útbreiðslu heimasíðu.324 Án þess að nýta 

slíkar aðferðir sá ég hins vegar hversu sterkt samband var á milli fjölmiðaumfjöllunar 

og heimsókna á heimasíðuna auk þess sem virk notkun samfélagsmiðla á borð við 

Facebook skilaði sér í auknum heimsóknum á heimasíðu Innland/Útland verksins. Að 

baki heimasíðu sem búin er til í kringum miðlunarverk getur legið lítil eða mikil vinna 

sem og flóknar eða einfaldar aðgerðir og er erfitt að segja hvaða hlutfall þessara þátta 

leiði til betri heimasíðu. Ég tel að skýr hugmynd um útlit og tilgang heimasíðu geti 

verið gagnlegri en flókin heimasíðugerð sem skortir skýrleika í hugmyndum. Hins vegar 

varð mér það ljóst að takmarkað frelsi fólst í notkun staðlaðrar heimasíðu og getur slíkt 

takmarkað eða jafnvel hindrað þær hugmyndir sem snúa að hönnun heimasíðu. Þess 

vegna taldi ég nauðsynlegt að reyna að skapa stílhreint og tímalaust útlit með notkun 

ljósmynda og hæfilegrar uppfærslu upplýsinga. Slík heimasíða tel ég geta þjónað 

hlutverki trúverðugs nafnspjalds á internetinu sem kynnir, útskýrir og sýnir hluta af 

miðlunarverki. Heimasíða getur þannig leitt fólk að verkinu og þar með skapara þess, án 

                                                 
323	Hér	er	um	að	ræða	gróft	verðbil	byggt	á	persónulegri	reynslu	í	kjölfar	fundar	
með	vefhönnuðum	og	verðhugmyndum	frá	vefhönnuðum	á	árunum	2010‐2012.	
324	Gríðarlegt	magn	leiðbeininga	og	fjöldi	fyrirtækja	sem	bjóða	þjónustu	til	að	
hámarka	sýnileika	heimasíðu	má	finna	með	einfaldri	vefleit.	Sökum	eigin	
þekkingarleysis	verður	hér	ekki	vísað	í	neina	ákveðna	þjónstu	eða	leiðbeiningar.	
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þess að mikil vinna þurfi að fara í að halda slíkri heimasíðu uppi þó mikilvægt sé að 

uppfæra ýmist efni eins og upplýsingar svo að síðan virðist ekki vera leifar af 

miðlunarverki sem er löngu búið að enda tilvist sýna.  

Frá því að heimasíða Innland/Útland var sett upp árið 2010 hafa orðið nokkuð 

stöðugar og miklar breytingar á útliti hennar auk þess sem nýtt viðmót var tekið í 

notkun árið 2012 og var til mikilla bóta. Annar mikilvægur eiginleiki heimasíðu er 

möguleikinn að setja upp efni úr miðlunarverkinu á undirsíður sem eru ósýnilegar 

almenningi en fyrir vikið hægt að sýna aðilum í tengslum við styrkumsóknir, tilvonandi 

sýningar eða hvert það efni sem ekki er tilbúið til almennrar birtingar. Reynslan af 

notkun heimasíðu fyrir verkið hefur verið góð og gagnleg til að gera verkið sýnilegt, en 

vissulega er mögulegt að nýta hana enn betur.325  

 

7.10 Bókagerð 

Meðan á myndatöku verksins stóð uppgötvaði ég fljótlega skörun í myndatöku milli 

ólíkra svæða þar sem ýmis svæði á landinu höfðu verið ljósmynduð oftar en einu sinni 

og oftar en tvisvar. Fyrir vikið var gríðarlegur fjöldi mynda teknar frá sömu svæðum og 

voru sumar hverjar teknar á nær nákvæmlega sama stað. Þessi uppgötvun leiddi til 

meðvitaðrar myndatöku þar sem ég myndaði vissa staði í hvert skipti sem ég ók framhjá 

í því markmiði að geta nýtt myndir í öðrum tilgangi en fyrir myndbandsverkin.326  

Hugmyndin að bók var að miklu leyti bundin slíkum myndum en einnig ólíkum 

útfærslum mynda úr verkinu. Reynslulaus á sviði bókahönnunar eða útgáfu leitaði ég 

fyrst til útgefenda vorið 2010 og kynnti hugmyndina. Viðbrögð fyrsta útgefenda sem ég 

leitaði til voru fremur neikvæð þar sem talið var að fáar myndir hefðu nægilegan kraft 

til að standa sér á báti sem ljósmyndir í ljósmyndabók. Annar útgefandi taldi efnið ekki 

henta stefnu útgáfunnar, og þriðji hafnaði verkinu án ítarlegrar útskýringar en óskaði 

mér góðs gengis. Á þessum tímapunkti fór ég að huga að mögulegri útgáfu bókar á 

eigin vegum og leitaði til bókahönnuðarins Bergdísar Sigurðardóttur, en hönnun hennar 

á ljósmyndabókum fyrir Ragnar Axelsson327 og Einar Fal Ingólfsson328 þóttu mér fela í 

                                                 
325	Fyrir	útlit	heimasíðunnar,	sjá	Myndir	7.9a‐7.9d		
326	Tekið	skal	fram	að	notkun	samanburðarljósmynda	á	svipaðan	hátt	og	stefnt	var	
að	í	Innland/Útland	verkinu	er	vel	þekkt	í	ljósmyndasögunni	og	voru	stór	hluti	af	
ljósmyndaverki	Balog,	Extreme	Ice	Survey.	Áherslan	á	slíkar	myndir	var	í	
minningunni	ekki	tengd	verki	Balog,	sem	hófst	um	svipað	leyti	og	framkvæmd	
Innland/Útland	verksins,	heldur	virtist	borðleggjandi	í	ljósi	endurtekinnar	keyrslu	
um	sömu	landsvæði.			
327	Ragnar	Axelsson	(2005)	og	(2010).	
328	Einar	Falur	Ingólfsson	(2010).	
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sér flott jafnvægi mynda og hönnunar. Ég sendi henni ljósmyndir, ítarlega lýsingu á 

verkinu og hugmyndir mínar um gerð bókar í von um að hún gæti komið að 

hönnunarþættinum. Bergdís hreifst af verkinu og taldi það geta orðið að áhugaverðu 

bókverki. Hún var reiðubúin að taka að sér hönnun bókar með þeim fyrirvara að um 

hliðarverkefni væri að ræða. 

Sumarið 2012 ræddi ég við fjórða útgefandann og taldi hann verkið fela í sér 

óhefðbundinn frumleika og nýja nálgun á landslagið sem félli vel að áherslum ungrar 

útgáfu sem byggði á óhefðbundinni sérstöðu og var aðkoma Bergdísar aðeins til að 

áhuga bókaútgefanda. Gert var munnlegt samkomulag um að stefna að útgáfu bókar hjá 

forlaginu. Í kjölfarið hélt ég áfram að ferðast um landið og ljósmynda í fyrirhugaða 

ljósmyndabók. Tímamörkin voru rétt rúmir sex mánuðir og taldi lærifaðir minn, James 

Balog, tímamörkin og fyrirkomulagið ólíklegt að standast. Ekki reyndi á bjartsýni mína 

því að með breytingu á rekstri útgefenda og sameining við annað forlag breyttust 

forsendur fyrir útgáfu bókar. Með sameiginlegri ákvörðun var hætt við útgáfu 

bókarinnar og fólst í því viss léttir af minni hálfu þar sem mér fannst sem enn vantaði 

efni og skýrari hugmynd um innihald bókarinnar.329 

Með þeim forsendubreytingum sem áttu sér stað haustið 2012 var stefnan tekin á 

að gefa verkið út á eigin vegum og studdi Bergdís mig í þeirri ákvörðun. 

Samskiptin fóru fram í gegnum Skype330 og tölvupóst þar sem Bergdís var og er búsett í 

Kanada. Ég hófst handa við að velja myndir samhliða sameiginlegri hugmyndavinnu 

okkar um stefnu bókarinnar. Menntun mín, þekking og reynsla af hinum ólíku þáttum 

bókagerðar var mjög takmörkuð331 en við tók mikið lærdómsferli í gegnum samstarfið. 

Ég skoðaði markvisst mikið magn ljósmyndabóka til að fá tilfinningu fyrir útfærslum, 

stærðum og hverju því sem mótaði slíkar bækur. Nokkuð greinilegur munur var á útliti 

og hönnun íslenskra bóka eftir því hvort að markhópurinn voru erlendir ferðamenn eður 

ei332 og er mikið magn ljósmyndabóka sem seldar eru á ferðamannamarkaði skýrt dæmi 

                                                 
329	Hugmyndin	sem	var	kynnt	útgefendum	hafði	fram	að	því	að	mestu	miðað	við	
samanburðarljósmyndir.		
330	Samskiptaforrit	með	möguleika	á	að	hringja	símtöl	án	kostnaðar.	
331	Hér	ber	að	nefna	að	kennd	eru	námskeið	innan	hagnýtrar	menningarmiðlunar	
sem	taka	fyrir	grafíska	miðlun	en	það	var	ekki	fyrr	en	eftir	samstarf	mitt	við	
Bergdísi	sem	ég	tók	áfangann	Ritstjórn	og	hönnun	prentgripa.	Bókin	Grafísk	Miðlun	
felur	í	sér	ítarlega	yfirferð	á	öllum	helstu	þáttum	við	prentvinnslu,	og	hefði	lestur	
hennar	meðan	á	samstarfi	mínu	við	Bergdísi	stóð	eflaust	verið	gagnlegur.	Sjá	
Johansson,	Lundberg	og	Ryberg	(2008).	
332	Stór	hluti	íslenskra	ljósmyndabóka	sem	byggja	á	landslagi	eru	á	einhvern	hátt	
miðaðar	að	erlendum	ferðamönnum	og	sést	það	á	útgáfu	síðustu	ára.	Slíka	yfirsýn	
má	fá	með	heimsókn	í	bókabúðir,	í	yfirliti	um	útgáfu	forlaga	og	svo	má	nefna	
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um áhrif þess markaðar á störf og útgáfur ljósmyndara allt frá dögum fyrstu 

atvinnuljósmyndara landsins.333 Hins vegar ber að nefna ágætt úrval ljósmyndabóka 

sem fjalla um og sýna íslenskt landslag á annan hátt en þorri bóka sem miða að 

ferðamönnum sem markhóp.334 

Vandamálið sem ég og Bergdís stóðum frammi fyrir var viss togstreita sem fólst 

í að koma hugmynd sem var fyrst og fremst hugsuð sem myndbandsverk yfir í bókverk. 

Með hátt í 40.000 stakar ljósmyndir voru myndbandsverkin ítarleg skrásetning og sýn á 

landslaginu meðfram hringvegi Íslands sem bókverk gat ekki keppt við.  Sömuleiðis átti 

ég erfitt með að sleppa takinu og leyfa verkinu að verða að bók. Eftir að hafa nokkrum 

sinnum valið ljósmyndir út frá ákveðinni stefnu sem við höfðum mótað, fannst mér 

ávallt eins og mér væri að yfirsjást eitthvað mögulegt konsept til að vinna út frá og 

byrjaði þar með upp á nýtt.  

Bergdís var bæði meðvituð um mikilvægi fyrstu bókar ljósmyndara og talaði um 

algengt óöryggi þegar kæmi að gerð fyrstu ljósmyndabókar enda hluti af 

ímyndarsköpun ljósmyndara. Hún sá ýmsar mögulegar leiðir til að skapa áhugavert 

bókverk sem gæti verið listrænt og samkvæmt því konsepti sem lagt yrði upp með. 

Stærð og brot bókar hefði stjórnast af því formati og þeirri uppsetningu sem við 

myndum ákveða en slíkt væri líka komið undir kostnaði. Bókin hefði helst þurft að vera 

lítil og þykk að hennar mati, og væri ekki miðuð sérstaklega að ferðamannamarkaði en 

hefði allt að bera til að geta selst þar líkt og hver önnur vel unnin og áhugaverð bók. 

Bergdís var ekki aðeins í hlutverki hönnuðar heldur má segja hún hafi leiðbeint mér og 

hjálpað mér að skilja mínar eigin stefnu í verkinu með því að setja verkið í ákveðinn 

búning og undir ákveðið konsept.  

Meðal hugmynda sem við prófuðum að vinna út frá var notkun 

samanburðarmynda sem sýndu sama svæði á ólíkum tíma og gat verið um 

árstíðarbreytingu eða birtubreytingu að ræða. Uppsetning slíkra mynda voru tvær hlið 

við hlið á sitthvorri blaðsíðu eða fjórar saman á einni blaðsíðu.335 Sömuleiðis voru 

samanburðarmyndir í ólíkum hlutföllum til að brjóta upp útlit blaðsíðu sem og að vinna 

með vissa eðliseiginleika viðfangsefnis eftir því hvort það njóti sín betur á hæðina eða 

                                                                                                                                               
gagnlegan	gagnagrunn	Brynhildar	Jónsdóttur	(2010)	sem	veitir	góða	yfirsýn	yfir	
útgáfu	ljósmyndabóka	frá	árinu	1947‐2009.	
333	Sjá	td	umfjöllun	Ingu	Láru	Baldvinsdóttur	(2001)	um	Sigfús	Eymundsson,	bls.	
25‐27.	
334	Nefna	mætti	bók	Spessa	(2007)	og	Ehrhardt	(2005).	
335	Sjá	mynd	7.10a	
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lengdina.336 Lausn þeirra vandamála sem hlutust af óákveðni minni varðandi hina réttu 

nálgun á Innland/Útland sem bókverk var ekki að finna í öðrum ljósmyndabókum. 

Bækur læriföðurs mín Balog337 fannst mér búa yfir sérkennum og nálgun sem var 

samkvæm ljósmyndaverkinu. The Americans eftir Robert Frank er sögð vera sú 

ljósmyndabók sem skapaði grundvöll fyrir bókverk sem listaverk338 og sem bók fól hún 

í sér vaxandi kraft frá fyrstu myndar til hinnar síðustu, og er svo frumleg að hún krefst 

þess að lesandinn læri að skoða hana.339 Sömuleiðis hafði frábær útfærsla Ed Rushca í 

bók sinni Every Building on the Sunset Strip (1966) mikil áhrif á mig þar sem 

Innland/Útland á margt sameiginlegt með hugmynd og framkvæmd.340 Bókverkið var í 

harmonikkuformi svo hægt var að fletta út einni langri heildarmynd. 

Kröfur mínar á bókverkið Innland/Útland voru ekki byggðar á fyrirmyndum 

frægustu ljósmyndabóka sögunnar,341 heldur einungis tilfinningunni um hvort að vel 

tækist til. Hluti þess var leitin að haldbærri hugmynd að baki uppsetningunni sem væri 

samkvæm verkinu. Sú leit, þrátt fyrir mikla vinnu og dygga aðstoð Bergdísar, leiddi 

ekki til þess að ég fann það sem ég leitaði að, enda erfitt þegar ekki er vitað hvers er 

leitað. Hins vegar var afraksturinn sá að ég kynntist verkinu mun betur og sá að vissu 

leyti hvers eðlis það gæti verið sem bókverk og er þess fullviss að af því geti orðið síðar 

meir. Vitað er að eftir útgáfu á frægu bókverki sínu, The Americans, hætti Robert Frank 

að sýna ljósmyndir sínar opinberlega. 342 Hins vegar er saga allra þeirra ljósmyndabóka 

sem aldrei komust af hugmyndastiginu yfir á prent ólíklegar að rata á blaðsíður 

ljósmyndasögunnar, og á slíkt við um Innland/Útland sem bókverk enn sem komið er. 

 

 

 

 

                                                 
336	Sjá	mynd	7.10b	
337	Sjá	td.	Balog	(2004)	og	Balog	(1990)	
338	Westerbeck	(1998).	Bls.	646.		
339	Bystander:	A	History	of	Street	Photography	(2001).	Bls.	356.	
340	Ruscha	ljósmyndaði	úr	bifreið	til	beggja	hliða	svo	úr	varð	samsett	ljósmynd	sem	
sýndi	allar	byggingar	sitthvoru	megin	götunnar.	Mansoor	(2005)	veitir	ítarlega	sýn	
á	verki	Ruscha	og	um	leið	á	ýmis	einkenni	Innland/Útland	sökum	sameiginlegra	
einkenna	framkvæmdar	verkanna.	
341	Bók	Koetzle	(2011),	Photographers	A‐Z,	sýnir	kápur	og	útlit	frægustu	
ljósmyndabóka	tuttugustu	aldar	og	varð	hluti	að	leit	minni	að	innblástri.	Sú	leit	var	
án	árangurs,	enda	mætti	frekar	tala	um		að	hafa	fengið	tilfinningu	fyrir	mismunandi	
uppsetningu	mynda	í	stað	lausna	fyrir	eigin	bók.	
342	Lemagny	(1987).	Bls.	192.	
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8 Framhaldsverk: Utah 

Á ferðalögum mínum um vesturhluta Bandaríkjanna árið 2004 heilluðu landsvæði Utah 

mig sérstaklega. Í kjölfarið á frumsýningu Íslandshluta verksins fór hugmyndin um gerð 

ljósmyndaverks frá landsvæðum Utah að gera vart við sig. Eyðimerkur, fjöll, klettar, gil 

og hin mikla litafjölbreytni sem einkennir fylkið áttu þátt í að sannfæra mig um 

möguleika þess að skapa áhugavert myndbandsverk frá fylkinu og þarmeð gera 

Innland/Útland að fjölþjóðlegri framkvæmd. 

 

8.1 Utah í sigtinu 

Á ferðalögum um Bandaríkin hafði ég oftar en einu sinni ekið í gegnum Salt Sléttur 

Utah í norðri sem og um suðurhluta fylkisins og var því meðvitaður um möguleikana á 

að skapa ljósmyndaverk af svipaðri gerð og Innland/Útland verkið frá Íslandi. 

Stórbrotið landslag suðurhluta fylkisins felur í sér nokkra af frægustu þjóðgörðum 

Bandaríkjanna343 auk þess sem löng hefð er fyrir myndlist344 og ljósmyndun með 

landslagið þar sem viðfangsefni.345 Saga þeirrar myndlistar og ljósmyndunar sem orðið 

hafði til í suður Utah var mér ókunn að mestu þótt ég vissi að landslagsljósmyndun frá 

þessum slóðum prýddi mikinn fjölda ljósmyndabóka, póstkorta og plakata.346 Stór hluti 

landslagsins þótti mér einstaklega hentugur til myndatöku út um hliðarrúðu bifreiðar þar 

sem lítið er um trjágróður við vegkantinn og því fátt sem byrgir sýn á fjöll, klettaveggi, 

gljúfur og fjölbreyttar jarðmyndanir. Ástand vega er að miklu leyti gott og skapar góðan 

grundvöll fyrir myndatöku án mikils hristings bifreiðar. Meðvitaður um alla þá kosti 

sem fylkið hafði til að verða vettvangur næsta Innland/Útland verks hófst ég handa við 

að gera framkvæmd þess að veruleika.  

Á leið minni frá Colorado fylki til Californiu haustið 2011 ók ég ásamt 

samferðarmönnum mínum í gegnum suðurhluta fylkisins með viðkomu í Arches 

National Park sem er þjóðgarður nálægt ferðamannabænum Moab. Þar myndaði ég 

                                                 
343	Nefna	má	Bryce	Canyon,	Arches	National	Park,	Capitol	Reef	Naitonal	Park	og	
Zion	National	Park.	
344	Bókin	Painters	of	Utahs	Canyons	and	Deserts,	eftir	Poulton	og	Swanson	(2009)	
veitir	einstaklega	góða	sýn	yfir	þá	myndlistarmenn	sem	túlkuðu	landslag	Utah	í	
gegnum	málaralistina	
345	Gallerí	með	landslagsljósmyndum	flokkaðar	sem	fine	art	eru	algeng	í	Utah.	
346	Ljósmyndir	frá	vesturhluta	Bandaríkjanna,	þar	á	meðal	Utah,	birtust	almenningi	
fyrst	með	myndum	jarðfræðileiðangra	á	vegum	hins	opinbera	á	nítjándu	öld	og	
áttu	beinan	þátt	í	stofnun	þjóðgarða	líkt	og	Yosemite.	Sjá	Newhall		(1993),	bls.	100.		
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landslag ljósgulra klettaveggja og klettastrýta347 sem taka gríðarlegum litabreytingum 

með sólargangi og eftir árstíðum. Afraksturinn varð grundvöllur að tillögu sem ég fékk í 

sömu ferð tækifæri til að kynna yfirmanni í stórri fyrirtækjasamsteypu í Salt Lake City. 

 

8.2 Styrktaraðilar 

Á fundi með einum af eigendum Larry H. Miller group of companies kynnti ég 

afrakstur Íslandshluta Innland/Útland verksins sem og hugmyndir mínar um gerð slíks 

verks í Utah. Einnig sýndi ég afraksturinn frá Arches þjóðgarðinum til að veita raunsæja 

mynd af líklegum afrakstri hugmyndarinnar. Áhugi og persónuleg tenging eins af 

lykilstarfsmönnum fyrirtækisins við landslag fylkisins kom skýrt fram á fundinum og 

var ég beðinn um að senda tillögur mínar skriflega þegar ég kæmi aftur til Íslands. 

Tillögur mínar fólu í sér val á milli tveggja mögulegra verka. Annars vegar gerð 

myndbandsverka frá nokkrum völdum stöðum í suðurhluta fylkisins sem hluti af 

mögulegri kynningu á hjólreiðakeppni348 þar sem stefnt var að því að bæta við 

keppnisleiðum í suðurhluta fylkisins. Hins vegar var tillaga um að skapa um fjögur til 

fimm myndbandsverk sem ekki væru hugsuð sem markaðsvara heldur fremur sem 

listaverk. Í því fælist samstarfi við tónskáld við tónlistarháskólann í Utah sem semja 

myndu tónverk við myndböndin og væri fyrirtækið stuðningsaðili verksins. Sá kostur 

var valinn af hálfu fyrirtækisins og ríkti sátt um þessa leið. Stefnt var að fyrstu ferð til 

myndatöku vorið 2012, og seinni ferð haustið 2012. Einnig skal nefna samstarf við 

listasamtökin Brolly Arts sem hófst árið 2013 eftir fund við upphaf seinni ferðarinnar til 

Utah. Samtökin undir stjórn Amy McDonalds hafa síðan árið 1995 unnið að því að 

styðja við listamenn sem og önnur listasamtök með því að skapa vettvang fyrir samstarf 

og tilraunamennsku hvers kyns349 og átti samstarfið eftir að verða mikilvægur þáttur í að 

koma verkinu á framfæri.  

 

8.3 Undirbúningur framkvæmdar 

Veturinn 2011-2012 hófst ég handa við að undirbúa fyrstu ferðina. Taka þurfti ákvörðun 

um staðsetningar til myndatöku, kanna mögulegar gistingar og útvega bílstjóra og bíl 

                                                 
347	Þess	ber	að	geta	að	þjóðgarðurinn	er	frægastur	fyrir	steinboga	sína,	en	þeir	sjást	
ekki	frá	veginum	og	voru	því	ekki	viðfangsefni	myndatökunnar.		
348	Tour	of	Utah.	Fyrsta	keppnin	var	haldin	árið	2004.	Um	er	að	ræða	
atvinnumannakeppni,	styrkt	af	Larry	H.	Miller	fyrirtækjasamsteypunni,	með	
mörgum	bestu	liðum	heims,	og	er	sögð	vera	erfiðasta	keppni	Bandaríkjanna	(e.	
stage	race).	Sjá	Tour	of	Utah	(2014)	
349	Brolly	Arts	(2011)	



	 82

meðan á framkvæmd stæði. Góðvinur minn og ferðafélagi Michael Aisner hafði 

oftsinnis ferðast með mér um vesturhluta Bandaríkjanna og þar á meðal Utah auk þess 

sem hann hafði milligöngu um fundinn með styrktaraðilum. Áhugi hans og ánægja af 

ferðalögum leiddi til þess að hann tók að sér ökumannshlutverkið.350   

Val á staðsetningum fór að miklu leyti fram með aðstoð gervihnattarmynda úr 

Google Earth forritinu auk þess sem ég gat skoðað landslagið á og fengið sýn af jörðu 

niðri með myndum Google Street View forritsins.351 Þannig gat ég staðfest að 

viðkomandi landsvæði væri heppilegt til slíkrar myndatöku sem miðað var að. Fyrir 

valinu urðu fimm megin staðsetningar með möguleikum á myndatöku víðar um fylkið 

ef tími leyfði. Grófleg dagskrá var mótuð, kort skoðuð og mótelgistingar pantaðar þar 

sem þess þurfti.352  

Varðandi tæknilega þætti þurfti að hafa tölvu, harða diska til gagnageymslu, 

minniskort, rafhlöður og hleðslutæki auk ýmissa smáatriða eins og réttar snúrur til að 

tengja hin ýmsu tæki saman.353 Nikon D300s myndavélin sem ég hafði notað við gerð 

Íslandsverksins yrði notuð við myndatökuna en auk þess hafði ég varavél sem var sömu 

tegundar.354 Sökum fjölbreytilegs landslags sem ýmist gat verið flatt með fjöll í fjarska 

eða þverhníptir klettaveggir nálægt veginum ákvað ég að leigja linsur af vini mínum 

erlendis og var um aðdráttarlinsu að ræða. Víðasta linsan var 14 mm og yrði notuð fyrir 

nálæga klettaveggi og sú þrengsta var 85mm sem gat verið heppilegt ef um flatlendi 

með fjöll í fjarska var að ræða. Úrvalið tryggði mér valmöguleika í myndatökunni en 

sömuleiðis hættuna á því að glata heildarútliti verks með of miklum breytingum vegna 

notkunar aðdráttarlinsa.  

 Mikilvægur hluti undirbúningsins fólst í samskiptum við Tónlistarháskóla Utah, 

Utah School of Music, í Salt Lake City en haustið 2011 hafði ég átt fund með kennara 

innan skólans og viðrað hugmyndir mínar um samstarf við nemendur sem voru að læra 

                                                 
350	Ljósmyndasagan	fjallar	sjaldan	ítarlega	um	áhrif	samstarfs	og	samferðarmanna	
á	sjálfa	ljósmyndunina.	Í	ljósi	rúmlega	tíu	daga	samveru	sem	óhjákvæmilega	gat	
verið	krefjandi,	þó	í	heildina	mjög	góð,	skal	bent	á	Bystander:	A	History	of	Street	
Photography	(2001),	bls	163	fyrir	fræga	sögu	krefjandi	samstarfs.	
351	Vissir	þættir	forritsins	í	formi	framsetningu	ljósmynda	eru	mjög	líkir	
Innland/Útland	verkinu	og	verður	frekar	til	umfjöllunar	í	kafla	9.1	
352	Ferðin	var	farin	í	apríl	og	því	ekki	um	háannatíma	að	ræða.	Á	flestum	stöðum	
þurfti	ekki	að	bóka	gistirými.	
353	Sjá	Mynd	8.3a	
354	Varavélin	var	þó	einnig	notuð	við	myndatökur	samhliða	aðalvél	enda	hentugt	
að	geta	skipt	á	milli	véla	með	ólíkum	linsum	í	stað	þess	að	vera	stöðugt	að	skipta	
um	linsu	á	sömu	vél.	Einnig	var	vélin	notuð	samhliða	aðalvél	þegar	myndir	voru	
teknar	á	þrífæti	við	vegkantinn.	
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tónsmíðar við skólann og myndu semja tónlist fyrir verkin. Hugmyndinni hafði verið 

vel tekið og var sendur póstur á alla nemendur um mögulega þátttöku þeirra. Þegar nær 

dró ferðinni höfðu tveir nemendur orðið fyrir valinu og stefnt var að því að hitta þá við 

upphaf framkvæmdarinnar ytra sem virtist nálgast óvenjulega hratt. 

 

8.4 Eftir vegum Utah 

Í apríl árið 2012 kom ég ásamt bílstjóra til Salt Lake City þar sem fundir með 

styrktaraðilum og tónskáldum355 áttu sér stað áður en myndatakan hófst. Áhugi 

tónskálda var mikill og hafði verið ákveðið að Devin Maxwell myndi semja tónlist fyrir 

myndbandsverk frá Salt Sléttunum en Matthew Durrant tónverk fyrir þrjú til fjögur 

styttri verk frá suðurhluta fylkisins. Ákvörðunin var að hluta til byggð á því hvaða 

landslag talaði til þeirra varðandi tónsköpun en Devin hefur lýst stíl tónsmíða sinna sem 

umbreytingar mínimalisma (e. transformational minimalism) og nefnir áhrif eldri verka 

Phillip Glass og Steve Reich. Fábreytilegt sléttlendi Salt Sléttanna var því kjörið 

myndmál fyrir þá eiginleika sem Devin skapar í verkum sínum. Klettar og 

jarðfræðilegur fjölbreytileiki suðurhluta fylkisins fellur vel að tónsmíðum Matthew 

Durrant sem byggja á akademískum grunni auk þess að höfða til almennings með 

melódískum og virkum takti. Meðal áhrifavalda á tónsköpun fyrir verkið hefur hann 

nefnt John Adams, Aron Copland og Igor Stravinsky. Persónuleg tenging hans við 

landsvæði vesturhluta Bandaríkjanna er í gegnum uppvöxt hans í Idaho og leit hann á 

samstarfið sem einstakt tækifæri til að tjá tilfinningar sínar til landslags sem hann hefur 

alist upp og dvalið í allt sitt líf. Báðir unnu þeir markvisst út frá sjónrænum eiginleikum 

myndbanda og þeim takti sem skapaðist sem afleiðing landslags og af hreyfingu 

mynda356. 

Áður en framkvæmd við myndatöku er lýst skal tekið fram að hér verður ekki 

veitt ítarleg lýsing eða vísað í sérstaka umfjöllun um landsvæðin sem voru mynduð. 

Flest þeirra eru vel þekkt og má auðveldlega nálgast almennar upplýsingar um þau öll 

með leit á internetinu.  

Fyrsti hluti myndatökunnar miðaði að landslaginu frá Salt Lake City vestur á 

bóginn eftir I-80 hraðbrautinni í átt að fylkismörkum Nevada.357 Salt vatnið mikla (e. 

Great Salt Lake) og Saltslétturnar (e. Salt Flats) eru ríkjandi í landslaginu og var 

                                                 
355	Sjá	mynd	8.4a	
356	Unnið	upp	úr	tölvupóstum	frá	tónskáldum,	sjá	Durrant	(2014)	og	Maxwell	
(2014).	
357	Sjá	mynd	8.4b	
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ákveðið að mynda aðeins á þeirri leið, það er á keyrslu vestur og horft til norðurs. Þetta 

var vegna reynslu frá Íslandi þar sem myndataka til suðurs í átt til sólar olli oft glampa á 

linsu og var almennt vandkvæðum bundin. Hraði umferðar á hraðbrautinni gerði 

myndatöku krefjandi og sömuleiðis var nokkur óvissa með val á linsu sem sýndi sig að 

of mikið úrval getur oft á tíðum skapað meiri vandamál en ella. Auk myndatöku út um 

hliðarrúðu á keyrslu valdi ég nokkrar staðsetningar þar sem ljósmyndir voru teknar á um 

2-5 sekúndna fresti þegar bifreiðin var kyrrstæð og fól í sér nýja nálgun á verkið en áður 

hafði verið. Tvær aðferðir voru til slíkrar myndatöku, annars vegar myndataka úr 

kyrrstæðri bifreið með myndavélina festa við hurðina358 og hins vegar með notkun 

þrífótar fyrir utan bílinn.359 Fyrri aðferðin var óheppileg þar sem allar minnstu 

hreyfingar farþega í bíl gátu valdið hreyfingu myndavélar og var þeirri aðferð hætt 

þegar leið á ferðina. Notkun slíkra mynda taldi ég geta brotið upp takt myndbands og 

bætt við skýrari tímavídd. Slíkar myndir sýna birtubreytingar og hreyfingar skýja og þar 

með skynjar áhorfandinn gang tímans en myndataka úr bifreið á hreyfingu veitir frekar 

skynjun á hreyfingu og fjarlægðir með ferðalagi áhorfenda í gegnum landslagið.  

Eftir um eins og hálfs dags myndatöku og um 5.000 ljósmyndir héldum við 

áleiðis suður þar sem Arches þjóðgarðurinn varð vettvangur myndatökunnar næstu þrjá 

daga. Ég hafði þegar sótt um leyfi til myndatöku í ljósi þess að um þjóðgarð var að ræða 

en helstu vandamálin tengdust mikilli umferð bifreiða um þjóðgarðinn. Við tók nær 

stanslaus keyrsla sem aðeins var stöðvuð til að taka myndir á þrífæti360 við vegkantinn. 

Slík ljósmyndun varð enn stærri hluti af myndatökunni í þjóðgarðinum og stóð langt 

fram á kvöld til að fanga hreyfingar tungsl og stjarna en hið fyrrnefnda lýsti upp 

klettaveggi. Hitinn var við lok apríl orðinn hátt í þrjátíu gráður að degi til og því 

gjörólíkt vinnuumhverfi því sem ég hafði vanist við gerð Íslandsverksins en að mestu 

leyti góð tilbreyting.361  

Mikill hluti myndatökunnar fór í að mynda hin ýmsu svæði þjóðgarðsins sem ég 

var í raun óviss um að gætu orðið hluti af myndbandsverkinu en var í raun 

birtingarmynd vissrar óákveðni af minni hálfu auk löngunar til að þurfa ekki að bölva 

sjálfum mér við heimkomu vegna yfirsjónar. Þar af leiðandi var svo miklum tíma varið í 

                                                 
358	Sjá	Mynd	8.4c	
359	Sjá	Mynd	8.4d	
360	Einnig	var	myndað	með	myndavél	festa	á	hurð	bifreiðar	og	eins	og	fram	hefur	
komið	var	sú	aðferð	síðri	en	notkun	þrífótar.	Fyrir	kom	að	báðar	aðferðir	voru	
notaðar	samtímis	til	að	hámarka	afrakstur	og	nýta	tímann	til	eins	mikillar	
myndatöku	og	hægt	var,	en	fljótlega	fór	ég	eingöngu	að	nota	þrífætur	þegar	kom	að	
slíkri	ljósmyndun.	
361	Sjá	Mynd	8.4e	
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þjóðgarðinum eins og raun bar vitni. Auk þess myndaði ég nærliggjandi svæði eins og 

Green River ánna og Island in the Sky þjóðgarðinn áður en ekið var til til Capitol Reef 

þjóðgarðsins þar sem ljósmyndað var næstu tvo daga.  

Landslag þessa svæðis felur í sér stórfenglegar jarðfræðimyndanir sem blasa við 

frá helstu vegum svæðisins362, en fyrir valinu varð fylkisvegur U-24 sem veitti gott 

sjónarhorn á margar af áhugaverðari jarðmyndunum svæðisins. Minni umferð var um 

svæðið heldur en í Arches þjóðgarðinum enda um stærra svæði að ræða. Nálgunin við 

myndatöku var sú sama og valdar voru tvær staðsetningar til myndatöku á þrífæti við 

vegkantinn. Veðrið við myndatökuna var ákjósanlegt þar sem annan daginn var 

háskýjað og jöfn birta en seinni daginn sól og mikilfengleg bólstraský á himni. Ekið var 

um nærliggjandi svæði og stakar ljósmyndir teknar á keyrslu, enda var hluti 

framkvæmdarinnar með áherslu á mögulega stækkun stakra mynda fyrir sýningar sem 

og gerð ljósmyndabókar síðar meir.  Haldið var suður í átt að fylkismörkum Arizona þar 

sem um fimmtán kílómetra óslitinn klettaveggur hafði orðið fyrir valinu nálægt þorpinu 

Oljato á verndarsvæði Navajo indíána.363 Klettaveggurinn höfðaði ekki aðeins til mín 

sökum útlits og sem heillandi viðfangsefni fyrir myndbandsverk, heldur vegna þess að 

hann fellur svo að segja í skuggann af einu frægasta og mest myndaða landsvæði 

fylkisins. Fáeinum kílómetrum austar er svæði kennt við Monument Valley og hefur 

birst þjóðinni í kúrekamyndum sem John Wayne lék 364 í á fjórða áratug tuttugustu aldar 

sem og í fjölda ljósmyndabóka.  Áhugi minn á að ganga gegn ríkjandi hefðum í 

landslagsljósmyndum lá því að baki vali mínu.  

Hin mikla áhersla á Arches þjóðgarðinn og svæðin þar í kring er greinileg úr 

fyrstu ferðinni þar sem síðustu tveimur dögunum í ferðinni var varið þar til myndatöku. 

Afrakstur ferðarinnar voru ekki aðeins rúmlega fimmtíu þúsund ljósmyndir heldur áður 

óþekkt upplifun við gerð ljósmyndaverks sem nú var að mörgu leyti viðameira vegna 

samstarfs við ólíka aðila, takmarkaðan tímaramma og fleira sem fylgir því að vinna verk 

utan landsteinanna. Slík upplifun fól í sér aukna meðvitund um mikilvægi árangurs, sem 

í mínum huga var annars vegar fólgið í sjálfri myndatökunni og nothæfum myndum og 

hinsvegar öruggri gagnageymsla mynda sem var forsenda þess að verkið gæti orðið að 

veruleika. Með gögnin vistuð á tveimum hörðum diskum hélt ég heim á leið eftir fyrsta 

hluta framkvæmdarinnar. Heima á Íslandi tók við klipping stuttrar kynningarmyndar frá 

ferðinni til að senda styrktaraðilum og tónskáldum ytra. Mikið myndefni var til þar sem 

                                                 
362	Sjá	Mynd	8.4f	
363	Sjá	Mynd	8.4g	
364	Ford	(1939).	
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bæði ég og bílstjóri ferðarinnar höfðum markvisst notað myndbandstökuvél til að 

skrásetja ferðina, framkvæmd, myndatöku og hver þau myndbrot sem nýst gætu við 

gerð heimildarmyndar líkt og ég gerði úr Íslandshluta verksins.365  

Þegar líða tók á sumarið fór ég að huga að seinni ferðinni sem lá fyrir um 

haustið. Nám í hagnýtri menningarmiðlun og óvænt vinnuferð til Norður-Íshafsins á 

vegum ljósmyndaverks James Balog gerði það að verkum að ég taldi mig neyddan til að 

fresta haustferðinni. Meðvitaður um þá frægu birtu sem baðar klettaveggi suðurhluta 

fylkisins gylltum bjarma á haustmánuðum, fékk frestunin nokkuð á mig og var ekki 

laust við sjálfsásakanir um að hafa ekki skipulagt tíma minn betur. Ferðin til Utah var 

farin í janúarmánuði árið 2013 og fól í sér myndatöku frá sömu stöðum og stóð í þrettán 

daga í stað tíu daga fyrri ferðar sökum þess að vetrarveður voru líklegri til að setja strik 

í reikninginn varðandi samgöngur og myndatöku.  

Meðal breytinga í seinni ferð var ólík notkun aðdráttarlinsu við myndatökur og 

var að mestu hætt að súmma (e. zoom) meðan á myndatöku stóð nema þess gerðist 

þörf.366 Veðrið við myndatöku á Salt sléttunum sem og í suðurhluta fylkisins í seinni 

ferðinni var gjörólíkt þar sem frostið fór niður í tuttugu gráður og hefur verið enn lægra 

í ljósi þess að ég myndaði út um opna hliðarrúðuna.367 Kuldinn þótti mér að mörgu leyti 

gera myndatökuna meira spennandi en neikvæðu áhrifin voru einna helst á líftíma 

rafhlaða og óþægindi fyrir bílstjórann. Nokkrar nýjar staðsetningar bættust við en þá var 

að mestu um að ræða töku stakra ljósmynda hugsaðar fyrir bók eða sýningu. Hinsvegar 

lagði ég mikla áherslu á að ljósmynda aftur á öllum þeim stöðum sem ég hafði myndað í 

fyrri ferðinni og var það liður í að skapa viðamikið safn samanburðarmynda fyrir 

fyrrnefnda bók og sýningar. Í fyrri ferðinni hafði ég merkt ýmsar staðsetningar þar sem 

ég myndaði á þrífæti við vegkantinn. Límband hékk enn á vegstikum og sömuleiðis 

hafði ég hlaðið steinahrúgur til að geta endurtekið myndatöku á sem flestum stöðum. 

Kaup á gps tæki368 fyrir ferðina leiddi til þess að hægt var að fá nákvæma staðsetningu 

hverrar ljósmyndar og sjá hana á gervihnatamyndum. Gagnsemi þess er gríðarleg og 

bölvaði ég sjálfum mér fyrir að hafa ekki haft slíkt tæki í apríl ferðinni. Með um 

svipaðan fjölda ljósmynda og úr fyrri ferð hélt ég heimleiðis í lok janúarmánaðar en var 

                                                 
365	Um	var	að	ræða	um	sex	mínutna	heimildarmynd	um	tilurð	og	framkvæmd	
Íslandshluta	verksins	og	var	hún	hluti	af	efni	dvd‐disksins	sem	kom	út	árið	2010.	
366	Keyrsla	frá	sléttlendi	yfir	í	umhverfi	hárra	kletta	var	dæmi	um	nauðsyn	þess	að	
súmma	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	aðeins	afmarkaður	hluti	klettaveggs	fyllti	út	í	
myndramman.	
367	Sjá	mynd	8.4h	
368	GP‐1	GPS	Unit	
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að þessu sinni mun óöruggari og áhyggjufyllri en við lok fyrri ferðar. Tilhugsunin um 

allan tímann og fjármunina sem varið var  í að ferðast og ljósmynda vakti upp óöryggi 

og vafa um hvort ég hefði raunverulega myndað allt sem ég þurfti til að skapa 

myndbandsverkin. Í stað þess að treysta sjálfum mér og allri þeirri vinnu sem ég hafði 

lagt í framkvæmdina ákvað ég að verja síðasta deginum til að ljósmynda Salt slétturnar 

þrátt fyrir að skyggni væri lélegt og ég hafði ekið og myndað sama vegkafla svo ítarlega 

að bílstjóranum var spurn að tilgangi þessarar síðustu ferðar. Ég hugsaði að það væri 

auðvelt að vera vitur eftir á, og betra að eyða nokkrum klukkustundum að mynda 

landsvæði sem yrði í mörg þúsund kílómetra fjarlægð þegar eftirvinnsla mynda myndi 

hefjast. Hversu mikið sem ég myndaði, vissi ég að í eftirvinnslu væri óhjákvæmilegt að 

koma auga á mistök, yfirsýn eða bókstaflega hvernig ég hefði átt að taka sumar 

myndirnar þegar ég hafði tækifæri til.  

 

8.5 Eftirvinnsla 

Við heimkomuna má segja að þyrmt hafi yfir mig frammi fyrir þeim veruleika að þurfa 

að horfast í augun við afrakstur myndatökunnar. Erfitt er að lýsa því hvað olli þessu 

óöryggi nema hvað tilhugsunin um mistök eða yfirsjónir var sterk. Snemma vors árið 

2013 hófst ég handa við að klippa saman myndbandsverkin. Stefnan var nokkuð skýr 

varðandi fjölda myndbanda og þær staðsetningar sem notast væri við.369 Tímalengd 

myndbanda réðist í raun af þeirri vegalengd sem hvert myndband sýndi, hversu margar 

ljósmyndir væru í hverri sekúndu370 myndbands og loks notkun myndskeiða sem tekin 

voru á þrífæti við vegkantinn. Lengsta myndbandið stefndi í rúmlega fimmtán mínutur 

en styttri verk frá suðurhluta Utah fylkis í kringum fjórar mínútur hvert. Tónskáldin 

fengu send myndbönd meðan á vinnslu stóð til að geta hafið sínar tónsmíðar. Tónlist 

barst frá tónskáldinu Matthew Durrant snemma sumars og var ferlið því öfugt að því 

leyti að myndböndin voru klippt við tónlistina. Tónlist Devin Maxwell var hins vegar 

samin og tekin upp371 við nær fullklárað myndband og vann hann mun nær dagsetningu 

frumsýningar og staðfestir ólíkt vinnulag þeirra og nálgun. Afraksturinn var þó í báðum 

tilfellum einstök tónverk sem sköpuðu myndbandsverkum og hinum ólíku landsvæðum 

sérstöðu og báru vitni um stíl tónskáldanna. 

                                                 
369	Salt	Slétturnar,	Arches	þjóðgarðurinn,	svæði	í	námunda	við	Capitol	Reef	
þjóðagarðinn	og	klettaveggur	við	þorpið	Oljato.	
370	Oftast	er	talað	um	ramma	á	sekúndu	(e.	frames	per	second/fps)		
371	Hér	er	vísað	í	grófa	útgáfu	þar	sem	tónskáld	notast	við	tölvuforrit,	og	átti	við	um	
bæði	tónskáldin,	til	að	búa	til	tónlistina.	Sjálf	upptaka	tónlistarinnar	fór	fram	á	
frumsýningu.	Sjá	kafla	8.6	
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Fyrrnefndar áhyggjur af afrakstri myndatöku voru ef til vill ýktar, en líkt og við 

klippingu myndbandsverka úr Íslandsverkinu var afraksturinn oft síðri en vonir stóðu 

til.372 Eftir á að hyggja var val á linsum stundum óheppilegt þótt slíkt væri frekar bundið 

við myndatöku fyrri ferðarinnar. Oft þótti mér ég hafa myndað of stutt í samfelldu 

flæði373 en hinsvegar eytt of miklum tíma í myndatökur á þrífæti við vegkantinn. Þær 

myndatökur höfðu að hluta til einkennst af tæknilegum vandamálum sem takmarkaði 

afraksturinn. Þar sem slík myndataka felur í sér ljósmyndun á nokkurra sekúndna 

millibili af sama landslagi og teknar frá sama stað, verða allar breytingar á milli mynda 

greinilegar. Ekki er aðeins átt við hreyfingu skýja heldur einnig er birtumunur milli 

mynda. Svo virðist sem hreyfingar spegilsins í myndavélinni hafi verið óreglulegur 

þegar mynd var tekin.374 Sekúndubrotsmunur á hraða spegilsins frá opnun til lokunar er 

merki um slit hans og kemur fram sem örlítill birtumunur milli mynda. Oftast var um að 

ræða eina mynd af nokkrum tugum sem voru ýmist ögn dekkri eða ljósari en þar sem 

allt að 30 ljósmyndir voru spilaðar á hverri sekúndu í sjálfu myndbandsverkinu varð 

afleiðingin flökt í augum áhorfanda. Mikil vinna fór í að leiðrétta birtustig slíkra mynda 

en stundum var betra og fljótlegra að sleppa hreinlega þeim myndum sem ollu 

vandamálinu.375 Lærdómur þessarar reynslu fól í sér mikilvægi þess að nota myndavél 

sem er með fáar áteknar myndir og að fara samstundis ítarlega yfir afrakstur 

myndatökunnar strax að lokinni myndatöku. Hvoru tveggja er þó vandkvæðum bundið 

þar sem eðli verksins felur í sér tugþúsundir ljósmynda og mikið álag á spegli vélar og 

aldrei hægt að spá fyrir um endingartíma spegilsins376 auk þess sem slík 

þrífótarmyndataka krefst þess að myndavélin sé óhreyfð í þann tíma sem er myndað og 

geta verið margar klukkustundir. Sé vandamálið til staðar er vissulega hægt að 

endurtaka myndatöku en þegar sólsetur eða einstakar skýjahreyfingar eru mynduð getur 

oft verið aðeins eitt tækifæri til þess að fanga sjónarspilið. Svo virðist sem varavélin 

                                                 
372	Hlutfall	sjálfsgagnrýni	meðal	ljósmyndara	er	án	efa	mismunandi,	en	innsýn	í	
slíka	þætti	má	helst	nálgast	í	ævisögum	ljósmyndara	frekar	en	í	yfirlitsbókum.	
373	Það	er	hversu	marga	kílómetra	ég	myndaði	í	hverri	myndatöku	samfellt.	
374	Þegar	mynd	er	tekinn	á	slíka	myndavél	(DSLR)	smellur	spegill	upp	við	
myndatöku	og	ljósi	er	hleypt	inn	á	myndflögu	í	ákveðinn	tíma.	
375	Gríðarlegur	fjöldi	staða	er	á	netinu	fyrir	ljósmyndara	að	deila	reynslu	sinni	af	
helstu	þáttum	ljósmyndunar	og	þýðir	að	í	flestum	tilfellum	má	finna	svör	eða	
aðstoð	við	vandamálum.		
376	Hér	ber	að	nefna	að	ekki	er	um	sjálfan	spegilinn	að	ræða,	heldur	búnaðinn	sem	
opnar	og	lokar	honum.	Einnig	má	geta	að	áætlaður	líftími	lokarans	sem	hreyfir	
spegilinn	er	á	viðkomandi	myndavél	150.000	ljósmyndir,	en	fyrir	því	er	engin	
ábyrgð.	
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hafi einnig falið í sér fyrrnefndan galla ólíks myndatökuhraða, þó í minni mæli.377 

Ágústmánuður og september fóru að miklu leyti í klippingu myndbanda og lokafrágang 

fyrir áætlaða frumsýningu verksins ytra í október 2013.  

 

8.6 Sýning á Utah verki 

Upprunalega stefndi ég að sýningu myndbandsverkanna í tónlistarháskólanum vegna 

samstarfsins við tónskáldin sem stunduðu nám þar og góðrar aðstöðu til sýningarhalds. 

Breyting varð á eftir ábendingu frá tónskáldum um mögulega þátttöku á ráðstefnu í 

Montana378 á vegum háskóla fylkisins, Montana State University, þar sem í boði var 

lifandi tónlistarflutningur við sýningu myndbandsverkanna og þar með möguleikinn til 

að fá upptöku af tónlistinni samhliða sýningu verksins. Umsókn um þátttöku var 

samþykkt og við tóku nokkura vikna tölvupóstsamskipti milli fjölda aðila sem komu að 

undirbúningi sýningarinnar. Nokkur misskilningur átti sér stað í tölvupóstsamskiptum 

og lá ábyrgðin að mörgu leyti hjá mér sem verkefnisstjóra. Betri yfirsýn og nánari 

þátttaka í samskiptum voru á mína ábyrgð, en eftir að brugðist hafði verið við þeim 

vandamálum sem upp komu varð framhaldið skýrara fyrir vikið.379 Sýningin var haldin 

tólfta október og mætti ég fáeinum dögum fyrr til að staðfesta að allir þættir tengdir 

spilun myndbanda væru í lagi auk þess að geta brugðist við vandamálum og 

lokametrunum. Þörf var á að leysa ýmis vandamál við lokaundirbúning og var unnið að 

lausn sumra þeirra fram á síðustu mínutur með hjálp margra aðila frá skólanum og úr 

okkar eigin hópi.380  

                                                 
377	Orsök	vandamálsins	var	ekki	staðfest	heldur	ályktuð	í	kjölfar	lesturs	á	netinu.	
Víða	má	finna	gagnlegar	upplýsingar	um	virkni	lokarabúnaðar	myndavéla,	sjá	t.d.	
Digital	Camera	World	(2013).	Hins	vegar	fjalla	framleiðendur	mjög	lítið	um	
mögulegar	bilanir,	enda	ólíklegt	að	auka	traust	kaupenda.	Almenn	umræða	um	
tæknimál	ljósmyndunar	er	mjög	mikil	á	internetinu	og	af	eigin	reynslu	fljótlegasta	
og	ódýrasta	leiðin	til	að	greina	tæknileg	vandamál	tengd	ljósmyndun.	
378	Ráðstefnan	hét	A	Critical	Rediscovery	of	the	Northern	Rockies		
379	Ekki	er	tilefni	né	viðeigandi	að	rekja	forsögu	eða	ástæður	vandamála	við	
undirbúning	sýningar,	enda	oft	erfitt	að	greina	hvar	rót	vandans	er	þegar	margir	
koma	að	máli.	Mikilvægast	tel	ég	að	viðurkenna	ábyrgð	og	læra	af	mistökum	við	
sýningargerð	svo	að	reynslan	geti	verið	þroskandi.	
380	Almennt	leggur	umfjöllun	um	ljósmyndasýningar	áherslu	á	velgengni,	mikilvægi	
og	þýðingu	sýninga,	og	má	nefna	sýninguna	Family	of	Man,	sjá	Marien	(2002),	bls.	
312‐313.	Síður	er	fjallað	um	vandamálin	að	baki	gerð	sýninga,	sem	að	mínu	mati	
veitir	betri	innsýn	sem	er	gagnleg	þeim	sem	huga	að	gerð	sýninga.	Umfjöllun	um	
sýningu	Ansel	Adams,	This	is	the	American	Earth,	í	samstarfi	við	Nancy	Newhall	
veitir	innsýn	í	sum	af	vandamálum	sýningargerðar.	Sjá	Featherstone	(1993),	bls.	
63.	
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Sýningin var haldin í stórum tónleikasal381 við háskólann og voru aðstæður 

góðar varðandi hljóð og mynd. Tónskáldið Devin Maxwell tók að sér tónlistarstjórn og 

léku sex hljóðfæraleikarar háskólans á sviðinu á meðan að myndböndin voru spiluð. Í 

ljósi þess að um lifandi tónlistarflutning var að ræða og sum tónverkanna krefjandi 

varðandi hraða hélt tónlistin ekki í við tvö myndbönd af fjórum, og kláruðu þau 

myndbönd afspilun meðan að tónlist var enn í flutningi. Fremur fámennt var á 

sýningunni, með á að giska 40-50 áhorfendur, en skal ósagt látið hvort að stærð salar 

eða almenn aðsókn á ráðstefnu hafi legið þar að baki. Viðbrögð viðstaddra voru góð og 

sköpuðust áhugaverðar samræður þegar óformlegar pallborðsumræður þátttakenda áttu 

sér stað að lokinni sýningu. Þar sem ráðstefnan fjallaði um endurskilgreiningu landslags 

Klettafjalla í gegnum ólík fræðasvið var áhugavert að heyra upplifun fræðimanna á 

verkinu út frá slíkri endurskilgreiningu og var vakin athygli á óhefðbundnu en grípandi 

útliti verkanna ásamt tónlist. Af verkunum fjórum náðust  viðunandi upptökur af 

tveimur þeirra sem voru viss vonbrigði þar sem slíkar upptökur eru mikilvægar til að 

geta sýnt verkin á stafrænu formi síðar meir. Hinsvegar ríkti nokkuð góð sátt um 

afrakstur sýningarinnar og millilandasamstarfs hópsins.382  

  

8.7 Framtíðarsýningar í Utah 

Tvær sýningar eru á dagskrá í ágúst á þessu ári (21014) í Salt Lake City í Utah. Fyrri 

sýningin er fyrirhuguð í gallerríi almenningsbókasafns Salt Lake City og kom það til 

eftir að ég hafði kynnt skipuleggjendum verkið og sent inn umsókn fyrir sýningu. 

Rýmið er í notkun allan ársins hring fyrir hvers kyns myndlista- og ljósmyndasýningar.  

Rýmið er vel hannað fyrir sýningarhald og þar er afbragðslýsing.383 Um einkasýningu er 

að ræða og verða samsettar víðmyndir (e. panorama)384 meginhluti sýningarinnar en þær 

eru einstaklega hentugar til að fylla stóra veggi enda eru myndirnar frá fjórum og upp í 

sjö metrar á lengd. Myndirnar eru samsettar úr allt að hundrað stökum ljósmyndum sem 

allar eru teknar á keyrslu og veitir þar með sýn á gríðarlegt vítt landslag án þess að nota 

gleiðlinsur og bjaga landslagið. Möguleikinn á að setja saman myndir úr verkinu á 

þennan hátt hafði fram að þessu ekki komið mér til hugar og á vinur minn385 sem sá um 

myndvinnslu þeirra mikinn þátt í hugmyndavinnu að baki víðmyndunum.  

                                                 
381	Sjá	mynd	8.6a	
382	Sjá	mynd	8.6b‐8.6g	af	undirbúningi	og	æfingum	fyrir	sýninguna	
383	Sjá	mynd	8.7a	og	Mynd	8.7b	
384	Sjá	mynd	8.7c	og	Mynd	8.7d	
385	Sigurður	Júlíus	Bjarnason	
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Gerð slíkra víðmynda á sér langa sögu sem nær allt aftur fyrir daga 

myndavélarinnar. Teiknarar á seinni hluta átjándu aldar notuðu camera obscura386 til að 

teikna borgarlandslag og settu saman fjölda teikninga svo úr urðu víðmyndir.387 

Samsetningu stakra ljósmynda til að skapa víðmyndir af landslagi má t.d. sjá á myndum 

Aimé Civiale af svissnesku Ölpunum árið 1866388 og á myndum Carleton Watkins af 

Yosemite í Californiu frá árinu 1866.389  

Hin einfalda aðferð að púsla myndum saman til að skapa víðmyndir af landslagi 

hefur þannig verið notuð allt frá upphafsdögum ljósmyndunar fram á okkar tíma. Á 

sjöunda áratug tuttugustu aldar setti listamaðurinn Ed Ruscha saman ljósmyndir sínar af 

borgarlandslagi sitthvoru megin við Sunset Strip breiðgötuna í Los Angeles svo úr varð 

gríðarlöng víðmynd sem prentuð var sem bókverk.390 Lærifaðir minn James Balog setti 

saman hundruðir ljósmynda sem hann tók af risafuru meðan hann seig úr nærliggjandi 

tréi og var afraksturinn risavaxin samsett víðmynd391, nema ólíkt flestum víðmyndum 

voru myndir Balog á hæðina. Víðmyndir sem og aðrar útfærslur ljósmynda 

Innland/Útland verksins eiga sér þannig ávallt einhvern sögulegan fyrirrennara.392 

Einnig var athyglisvert að uppgötva myndræna framsetningu upplýsinga frá miðöldum 

líkt og ættfræðikort og samþjöppun upplýsinga um sögu heimsins sem teiknuð var á 

langar pappírsrúllur.393 Líkt og handritameistarar miðalda leituðu leiða til að koma 

miklum upplýsingum fyrir á takmörkuðu yfirborði og víkkuðu þar með hefðbundin 

mörk þess tíma, reynir Innland/Útland sem og fyrirrennarar þess að koma miklum 

myndrænum upplýsingum fyrir á svipaðan hátt, hvort sem er í formi myndbands, sjö 

metra langra víðmynda eða flettibóka. Stefnt er að því að prenta víðmyndirnar á Íslandi 

og flytja út ásamt smærri innrömmuðum myndum en eiginleg innrömmun víðmynda 

verður í formi plexiglers sem leggst ofan á myndina upp að veggnum.394 

                                                 
386	Einn	af	forverum	myndavélarinnar,	varpaði	mynd	á	sjóngler	sem	teiknað	var	
eftir.	
387	Marien	(2002).	Bls.	6.	
388	Marien	(2002).	Bls.	136‐137.	
389	Sjá	Weaver	(1989).	Bls.	112‐113.	
390	Every	Building	on	the	Sunset	Strip,	sjá	Ruscha	(1966).	Í	víðari	umfjöllun	um	
samsettar	myndir	bæri	að	nefna	verk	David	Hockney.	
391	Sjá	Balog	(2004).	
392	Tilraunir	með	prentun	flettibóka	úr	myndum	Innland/Útland	verksins	,	
samanburðarmyndir,	myndbandsverkin	sem	sýna	hreyfingu	í	gegnum	stakar	
ljósmyndir	og	samsettar	víðmyndir	eiga	sér	öll	sögulega	fyrirrennara	sem	suma	
hverja	má	rekja	til	fyrstu	áratuga	ljósmyndunar.	Sjá	td	Marien	(2002).	Bls.	212‐
216.	
393	Rosenberg	og	Grafton	(2012).	
394	Fyrir	mynd	af	bút	úr	slíkri	plexiglerplötu,	sjá	Mynd	8.7e	
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 Síðari sýning verksins sumarið 2014 er fyrirhuguð í nútímalistasafni Utah (e. 

UMOCA) fyrir tilstilli samstarfsins við Brolly Arts og er stefnt að því að sýna 

myndbandsverkin með lifandi tónlistarflutningi eitt eða tvö kvöld gegn aðgangseyri.  

Boð um sýningu í safninu mætti líta á sem ákveðin tímamót fyrir Innland/Útland verkið 

þar sem sýning ljósmynda í listasöfnum hefur á margan hátt tengst aðgreiningu milli 

listasafna og t.d. ljósmyndasafna. Sýning í listasöfnum hefur í hugum margra íslenskra 

ljósmyndara falið í sér viðurkenningu sem ljósmyndasöfn geta ekki veitt.395 Ef dýpra 

væri kafað í þær ólíku fræðilegu og sögulegu áherslur sem tengdar hafa verið 

listasöfnum mætti nefna stöðu og hlutverk safna þegar kemur að menningarpólitík396 

eða hættuna á að ljósmyndir glati upprunalegu samhengi sínu þegar þær eru sýndar á 

listasöfnum.397 Einnig væri hægt að beina sjónum að gríðarlegum vexti safna varðandi 

gesti og fjármagn,398 en nær huga mínum er tenging við hina fjölbreyttu sögu 

ljósmyndasýninga þar sem ekki er sjálfsagt að ákveða fyrirfram hvaða vettvangur feli í 

sér bestu sýningar. Sýning áhugaljósmyndara í Litla Ljósmyndaklúbbnum árið 1961 fól í 

sér meiri metnað og vakti meiri athygli en sýning atvinnuljósmyndara á sama tíma399 og 

er slíkt áminning um að vettvangur og skilgreining sýninga út frá titlum er aðeins hluti 

af vel heppnaðri sýningu. Ljósmyndasýningar og sér í lagi tengsl þeirra við umræðuna 

um stöðu miðilsins sem listar átti sér frjóan vettvang meðal pictorialista fyrir og eftir 

aldamótin 1900 og birtist sú umræða meðal annars í skýrslum, tímaritum og 

sýningarskrám.400  

 Meðvitund og skilningur á því hvernig hinar ólíku birtingarmyndir 

Innland/Útland verksins tengjast sögu ljósmyndunar er líkt og að koma auga á aðrar 

leiðir, slóða og vegi sem stikaðir eru með nöfnum ljósmyndara, stefnum og 

birtingarvettvangi ljósmynda. Hvort sem um er að ræða sögu ljósmyndasýninga, stöðu 

ljósmynda á listasöfnum eða ráðleggingar ljósmyndara varðandi sýningar er söguleg og 

fræðileg yfirsýn hluti af vexti og þroska ljósmyndara. Sem hluti af núverandi 

undirbúningi fyrir sýningar á verkinu í Utah sumarið 2014 minnist ég ráðlegginga 

ljósmyndarans, sýningarstjórans og brautryðjendans Alfred Stieglitz, sem sagði 

fullkomnunaráráttu og hik varðandi hvenær verk væru tilbúin aðeins draga úr lífsþrótti 

                                                 
395	María	Karen	Sigurðardóttir	(2012).	Bls.	20	
396	Sjá	t.d.	Dubin	(1999)	og	umfjöllun	um	þau	menningarátök	sem	nútímasöfn	eru	í	
auknum	mæli	hluti	af.	
397	Sjá	Wells	(1997).	Bls.	34‐36.	Hér	er	þó	fremur	átt	við	sýningu	á	eldri	myndum	
sem	glata	samhengi	sínu	við	að	vera	sýndar	sem	list	án	frekari	útskýringar.	
398	Sjá	t.d.	Falk	(1992).	
399	Steinar	Örn	Atlason	(2012).	Bls.	42.	
400	Mélon	(1987).	Bls.	89.	
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verka. Fullkomnunarárátta væri helsta hindrun þess að verk kæmu nokkurn tímann fyrir 

sjónir almennings, og skyggði um leið á það sem væri í raun mikilvægast, það er 

skynjun listamanns og þróun hans sem slíks.401   

 

 

9 Sérstaða Innland/Útland verksins? 

 

Fljótlega eftir að framkvæmd Innland/Útland verksins hefst verð ég meðvitaður um þá 

umfangsmiklu ljósmyndun og skrásetningu Google fyrirtækisins sem með árunum 

myndi vekja upp spurningar um sérstöðu Innland/Útland. 

 

9.1 Andspænis ofurafli skrásetningar 

Frammi fyrir allri ljósmyndasögunni auk sögu tilraunakvikmynda og Íslandsmynda var 

ekki að undra að hugmyndir mínar um sérstöðu verksins breyttust því meira sem ég 

fræddist um sögu miðlanna . Í upphafi framkvæmdar Innland/Útland verksins skapaði 

ég ekki aðeins umgjörð fyrir verkið í hugmyndum og áætlunum heldur skapaði ég því 

sérstöðu byggt á trúnni á að slíkt verk, slík nálgun og slíkt umfang hefði ekki áður sést. 

Trúin á sérstöðu verksins byggði á þekkingarleysi þegar kom að sögu þeirra miðla sem 

verkið notaðist við líkt og þessi umfjöllun hefur bent á. Áherslu verksins á að sýna 

hreyfingu í gegnum landslag mætti þannig setja í samhengi við hreyfiljósmyndum 

Edward Muybridge og Etienne-Jules Marey á síðari hluta nítjándu aldar sem var 

mikilvægur þáttur í þróun nútíma hreyfimynda/kvikmynda. Sömuleiðis mætti staðsetja 

verkið innan tilraunakvikmynda og yrði það þá líklega sett við hlið verka á borð við 

Hringinn eftir Friðrik Þór402, La Région centrale eftir Michael Snow og annara 

strúktúralískra tilraunakvikmynda. Borið saman við seinni tíma ljósmyndara/listamanna 

myndi nálgun Innland/Útland líklega þýða að verkið yrði staðsett í námunda við verk 

Ed Ruscha sem myndaði borgarlandslag beggja vegna vegarins, úr bifreið á keyrslu, svo 

úr varð gríðarlöng víðmynd. Einnig myndi óheðbundið sjónarhorn Innland/Útland 

verksins líklega leiða til samanburðar á vali Ólafs Elíassonar á sjónarhorni á landslagið, 

t.d. úr flugvél. Innland/Útland svipar að vissu leyti til verka læriföðurs míns, James 

Balog, þegar kemur að gerð víðmynda af trjám og hinsvegar gerð myndbandsverka af 

hopandi jöklum þar sem time lapse ljósmyndun sýnir breytingar í gegnum hröðun 

                                                 
401 Norman (1979). Bls. 71. 
402	Sömuleiðis	skal	minnast	á	verkin	sem	unnun	voru	með	Hringinn	sem	fyrirmynd,	
sjá	Eysteinn	Guðni	Guðnason	(2010)	og	Phillip	Bergmeister	(2008).		
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tímans. Gerður skal sá fyrirvari að hér er aðeins gerð tilraun til að staðsetja verkið í 

sögulegu samhengi, en ekki að veita því sama sess og verk virtra 

ljósmyndara/listamanna sem nefndir eru til samanburðar. 

 Segja má að verkið sem Innland/Útland eigi mest skylt við sé í raun án sérstaks 

höfundar og hafi því illskilgreinanlega stöðu innan ljósmyndasögunnar. Árið 2008 

heyrði ég í fyrsta sinn af Google Street View framkvæmdinni  og hófst hún árið 2007 

sem hluti af ítarlegri kortagerð fyrirtækisins Google.403 Framkvæmdin fól í sér 

markvissa 360 gráðu ljósmyndun af landslagi víðs vegar um heiminn ofan af þökum 

bifreiða og svipar þannig til framkvæmdar Hringsins (1985) og enn frekar til 

fyrrnefndra verka sem byggðu á Hringnum.404 Ólíkt Hringnum og síðari verkum honum 

tengdum, er hér um ljósmyndir að ræða sem hægt er að skoða í gegnum vefsíðu og þar 

með hreyfa sig í gegnum landslagið. Hægt er að horfa til allra átta og fara eins langt og 

vegurinn nær svo lengi sem hann hafi verið ljósmyndaður með aðstoð sérútbúinna 

bifreiða fyrirtækisins. Í kjölfar þess að afrakstur myndatöku fyrirtækisins fór að birtast 

almenningi komu fram ýmis forrit sem gerðu almenningi kleift að skapa sín eigin 

myndbönd með myndum úr Google Street View.405 Myndböndin eru þannig afrakstur 

myndatöku Google bifreiða víðs vegar úr heiminum auk forritunar og vinnslu 

ljósmynda innan fyrirtækisins. Eftir frekari forritun aðila utan fyrirtækisins gerist 

almenningi kleift að skapa myndbönd sem eru útlitslega fjölbreyttari en afrakstur 

Innland/Útland verksins og að mörgu leyti í hærri í gæðum sé litið á samsetningu 

mynda og flæði myndbanda.  

Nýlegri viðbætur Google Maps forritsins fela í sér notkun á ljósmyndum 

almennings og vex því ljósmyndagrunnurinn hratt. Afraksturinn gerir áhorfendum kleift 

að sjá fræg sem og síður fræg landsvæði, borgarlandslag og sögulegar minjar á ítarlegan 

hátt þar sem hægt er að hreyfa sig í gegnum myndina, sjá ólík sjónarhorn og útlit staða á 

ólíkum tímum dags og árstíðum. Frammi fyrir jafn umfangsmiklu verki með jafn 

kraftmikla söfnun ljósmynda sem kemur frá myndatöku bifreiða á vegum fyrirtækisins 

sem og almennings, vakna erfiðar spurningar um hvað móti sérstöðu Innland/Útland 

verksins og má að vissu leyti varpa þeirri spurningu á miðilinn í heild sinni.  

Söguleg ferli ljósmyndasögunnar virðast skyndilega blasa við þegar litið er til 

áherslu nítjándu aldar ljósmyndara að safna upplýsingum og skrásetja tilveru og 

                                                 
403	Google	Street	View	er	hluti	af	Google	Maps	sem	er	kortagrunnur	Google	
fyrirtækisins,	opinn	almenningi,	og	býður	upp	á	hefðbundin	kort	sem	og	
gervihnattamyndir.		
404	Fyrra	verkið	sem	byggði	á	Hringnum	var	sýnt	árið	2008,	hið	síðara	árið	2010.	
405	+Labs	(2014)	
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umhverfi samkvæmt pósitívískum aðferðum hver sem miðilinn væri.406 Pictorialisk 

ljósmyndun varð ríkjandi í yfir aldarfjórðung frá lokum nítjándu aldar og var áherslan á 

listrænt eðli ljósmyndunar407 út frá hefðum og útliti myndlistar til að reyna að hylja 

vélræna skrásetningareiginleika ljósmyndarinnar.408 Endurkoma fagurfræði sem byggði 

á skrásetningareiginleikum birtist í ljósmyndum Paul Strand árið 1917 og markaði 

upphaf stefnu undir heitinu straight photography.409 Þar með má segja að þróun 

ljósmyndunar hafi verið komin í heilan hring frá hugmyndum Eugene Atget um 

ljósmyndina sem gagn (e. document) um miðja nítjándu öld.410 

Skrásetningareiginleikar ljósmyndarinnar nýttust ólíkum stefnum á tuttugustu 

öldinni og var oft um að ræða ólíka nálgun á sömu viðfangsefni.411 Víðs vegar í flóru 

ljósmyndasögunnar má finna forvera og fyrirmyndir Innland/Útland verksins meðal 

ljósmyndara og kvikmyndargerðarmanna sem beint hafa sjónum sínum að ákveðnum 

viðfangsefnum á ákveðinn hátt. Skiptir þá litlu hvað hafi ráðið vali þeirra og hvaða 

stefnur og hugmyndir höfðu þar áhrif, því að um afmarkað val var að ræða sem ávallt 

var takmarkað. Umfangsmikið ljósmyndaverk August Sander af hinum ólíku stéttum og 

starfsgreinum Þýskalands á millistríðsárunum gat aldrei fangað öll andlit þjóðarinnar 

frekar en að James Balog gæti ljósmyndað öll tré Norður Ameríku. Ljósmyndun Google 

setur skrásetningareiginleika ljósmyndunar í nýtt samhengi þar sem möguleikinn á að 

ljósmynda allan heiminn virðist innan seilingar. Gagnvart slíkum veruleika sem byggir 

á óskýrum tengslum ljósmyndara og ljósmynda, líkt og með ljósmyndun Google 

fyrirtækisins, virðist nauðsynlegt að minna sig á ljósmyndun út frá persónulegri 

skrásetningu.412 Ekki er raunhæft að miða afköst sín eða mögulegt umfang verka við 

jafn ítarlega skrásetningu og hér hefur verið útlistuð varðandi ljósmyndun Google, og 

því nauðsynlegt að átta sig á því hvað felst í eigin ljósmyndun og í hverju sérstaða 

hennar er fólgin. 

 

 

                                                 
406	Sobieszek	(1989).	Bls.	132‐133.	Slíkar	áherslur	einkenndu	þó	stóran	hluta	
evrópsks	samfélags	á	nítjándu	öld	og	birtist	t.d.	í	ljóðlist,	vísindum	o.fl.	
407	Newhall	(1993).	Bls.	136.	
408	Hassner	(1987).	Bls.	82.	
409	Newhall	(1993).Bls.	172‐174.	
410	Melon	(1987).	Bls.	107‐113.	
411	Landslagsljósmyndun	Ansel	Adams	af	ósnortinni	náttúru	og	myndir	meðlima	
New	Topographics	hreyfingar	af	manngerðum	þáttum	landslags	deila	sömu	
raunsönnu	skrásetningareiginleikum	ljósmyndarinnar.	
412	Ýmsir	meðlimir	FÍSL	lýsa	ljósmyndun	sinni	sem	svo.	Sjá	Hjálmar	Sveinnson	
(2008).	Bls.	8.	
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10 Lokaorð 

Að lokum er spurt spurninga um sögulega staðsetningu Innlnand/Útland verksins meðal 

annara ljósmyndaverka og hver afrakstur yfirferðar af þessu tagi geti verið fyrir höfund 

verksins sem og aðra sem hyggja á gerð miðlunarverka. 

 

10.1 Staðsetning Innland/Útland verksins 

 

Í upphafi greinargerðar voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram: 

- Hvernig tengist Innland/Útland verkið öðrum miðlunarverkum og hver eru 

sameiginleg einkenni? 

- Hvaða hefðir og stefnur ljósmyndasögunnar er líklegast að Innland/Útland falli 

undir? 

- Hvernig tengist Innland/Útland verkið alþjóðlegri og íslenskri ljósmyndasögu? 

 

Nærtækustu dæmi um miðlunarverk sem Innland/Útland verkið getur sagst tengjast eru 

meðal annars hreyfimyndir Edward Muybridge af hlaupandi hesti frá síðari hluta 

nítjándu aldar, víðmyndir Ed Ruscha af borgarlandslagi um miðjan sjöunda áratug 

tuttugustu aldar, tilraunakvikmyndin Hringurinn auk annara formgerðarmynda, og loks 

myndböndin sem eru afrakstur af Google Street View myndatökunnar sem hófst sama 

ár og Innland/Útland. Þessi miðlunarverk eiga meira sameiginlegt við Innland/Útland 

verkið vegna þess að þau deila svipuðum útlits einkennum eða þá að framkvæmd þeirra 

hafi á einhvern hátt verið svipuð. Í öllum tilfellum er um að ræða umfangsmeiri og 

ítarlegri sýn á viðfangsefni og túlka hver á sinn hátt þætti eins og vegalengdir, hreyfingu 

og tíma í gegnum viðkomandi miðil. Tímamótamyndataka Muybridge fangaði 

fótahreyfingar hests á hlaupum með töku tólf ljósmynda á fáeinum sekúndum og má 

segja að Innland/Útland hugmyndin byggi á sama grunni. Í stað þess að fanga hreyfingu 

viðfangsefnis sem er á hreyfingu, líkt og hestinn á myndum Muybridge, er það 

ljósmyndarinn og þarmeð áhorfandinn sem er á hreyfingu í gegnum landslagið.   

 Slík hreyfing er megineinkenni tilraunakvikmyndar Friðriks Þórs, Hringsins, 

sem er skrásetning á landslaginu við hringveg Íslands séð fram á við úr bifreið á 

keyrslu. Notkun kvikmyndatökuvélar og takmörkuð inngrip höfundar meðan á upptöku 

stóð auk sjónarhorns myndarinnar séð beint fram á við aðgreinir hana Innland/Útland 

verkinu sökum hvoru tveggja þar sem síðarnefnda verkið sýndi landslagið til hliðanna 

og fól í sér stöðuga stjórn og inngrip höfundar við myndatöku. Afraksturinn er 

sjónarhorn þar sem landslagið framundan sést ekki fyrr en með hverjum nýjum ramma 
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og því ekki vitað hvað er framundan í landslaginu. Framkvæmd verkanna er svipuð 

varðandi hreyfinguna sem liggur að baki verkunum í formi bifreiðar á keyrslu, en þegar 

kemur að sjónarhorni á Innland/Útland meira sameiginlegt með verki Ed Ruscha, Every 

Building on the Sunset Strip. Myndataka Ruscha fól í sér töku stakra ljósmynda úr 

bifreið á keyrslu, og var myndavélinni, líkt og í Innland/Útland, beint til hliðar við 

veginn. Afraksturinn var víðmynd sem sýndi allar byggingar beggja vegna vegarins og 

var gefinn út sem bókverk árið 1966, og er gerð víðmynda úr Utah hluta Innland/Útland 

verkins því mjög svipuð og verk Ruscha, auk þess að deila sérkennum með verkum 

James Balog. Innland/Útland verkið var í upphafi bundið við gerð myndbandsverka en 

bætti fljótlega við sig ólíkum framsetningum ljósmynda líkt og sýningar verksins og 

bókargerð báru vitni um. Því mætti eflaust finna fleiri verk sem hinar ólíku 

birtingarmyndir Innland/Útland verksins eiga eitthvað sameiginlegt með, en umfjöllun 

greinargerðinnar fer ekki út í slíka leit.  

 Einnig var spurt hvaða hefðir og stefnur ljósmyndasögunnar Innland/Útland 

verkið væri líklegast að falla undir? Verkið var frá upphafi byggt á tveimur miðlum, það 

er ljósmyndun og hreyfimyndum. Innan ljósmyndunar á verkið mest skylt við 

landslagsljósmyndun sem líkt og umfjöllun greinargerðar sýnir hefur einkennst af 

ólíkum stefnum og hefðum frá því að miðilinn varð til á nítjándu öld. Skýrustu stefnur 

ljósmyndasögunnar hafa verið stefnan kennd við Pictorialista annars vegar og straight 

photography hins vegar og má segja sú síðarnefnda hafi mótast af eiginleikum miðilsins 

sem skrásetningartæki veruleikans og því fjarri tilraunum Pictorialista til að skapa 

ljósmyndir sem litu út eins og málverk. Helstu einkenni Innland/Útland verksins 

staðsetja það vafalaust innan straight photography þar sem áhersla verksins er á 

skrásetningu landslagsins. Helstu angar straight photography stefnunnar þegar kemur 

að landslagsljósmyndun mótast af viðfangsefni og einna helst áherslumun þegar kemur 

að áhrifum manna á landslagið. Til einföldunar mætti segja að annars vegar séu áhrif 

manna á landslagið sýnd, líkt og meðal New Topographics ljósmyndara, og hins vegar 

sé sjónum beint að ósnortnu landslagi líkt og Ansel Adams var hvað þekktastur fyrir. 

Þar sem Innland/Útland verkið byggir á skrásetningu landslagsheildar hringvegarins og 

þarmeð manngerðum þáttum þess, er ekki hægt að staðsetja verkið í annarn hvorn 

flokkinn. Hins vegar má segja að með því að beina sjónum að öllum þáttum landslags er 

verkið eftilvill nær New Topographics með því einu að líta ekki framhjá manngerðum 

þáttum líkt og húsum, bílum, fólki eða rafmagnsstaurum svo fátt sé nefnt. 

Landslagsljósmyndir frá upphafsdögum miðilsins voru margar hverjar tengdar 

ferðalögum til fjarlægra landa og sköpuðu því snemma tengingu við ferðamennsku sem 
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átti eftir að haldast í gegnum sögu landslagsljósmynda. Ferðamenn hafa allt frá seinni 

hluta nítjándu aldar allt til dagsins í dag verið markhópur íslenskra 

landslagsljósmyndara og deilir Innland/Útland verkið þvi sama markhóp sé litið til 

væntinga sem bundnar voru við útgáfu dvd disks úr verkinu og sýninga í þjóðgörðum. 

Framhald verksins í Utah tengist að vissu leyti ferðamennsku í gegnum áhersluna á vel 

þekkt landslag þjóðgarða. Þegar litið er til þess hvers konar ljósmyndir hafa í gegnum 

tíðina selst vel á ferðamannamarkaði, hvort er hérlendis eða erlendis, á 

myndbandsverkið Innland/Útland sér takmarkaðan vettvang sökum óhefðbundins útlits 

og eiginleika.  Gerð ljósmyndabókar var og er líklegri kostur til að gera verkið söluvænt 

á slíkum markaði. Sé litið til ljósmyndara á þessum markaði greini ég ýmis sameiginleg 

einkenni þegar kemur að þeirri fyrirhöfn sem felst í framkvæmd myndatökunnar. Þrátt 

fyrir að um ólíkan afrakstur sé að ræða, í formi útlits mynda og framsetningar þeirra 

þegar kemur að sölu, liggja gjarnan að baki mikil ferðalög og vinna til að framkvæma 

hugmyndir.  

 Hinsvegar er óhefðbundið útlit Innland/Útland verksins eftilvill nær mörgum 

samtímaverkum sem byggja á ljósmyndum og má nefna verk Ólafs Elíassonar af Þjórsá 

frá upptökum til árósa og einnig fyrrnefnda stefnu tilraunakvikmynda sem tilheyra 

formgerðarmyndum (e. structural) þar sem verk Friðriks Þórs Friðrikssonar og Michael 

Snow koma fyrst í hugann. 

 Einnig var spurt hvernig Innland/Útland verkið tengdist mögulega alþjóðlegri og 

íslenskri ljósmyndasögu? Ég tel að hægt sé að staðsetja verkið víðs vegar í 

ljósmyndasögunni og fer það bæði eftir því hvaða hluti verksins á í hlut þar sem 

gjörólíkt útlit einkennir myndbandsverkin annars vegar og innrammaðar myndir hins 

vegar. Þannig væri myndbandsverkið líklega staðsett við hlið hreyfimynda 

ljósmyndarans Edward Muybridge á síðari hluta nítjándu aldar á meðan að 

innrammaðar myndir verksins væru nær hefðbundnari landslagsljósmyndum. Þær 

myndir verksins sem sýna ósnortið landslag án sýnilegra áhrifa mannsins mætti því 

staðsetja í námunda við landslagsljósmyndir jarðfræðileiðangra nítjándu aldar, straight 

photography myndir Ansel Adams og þann mikla fjölda ljósmyndara sem sýna ósnortið 

landslag. Myndir af manngerðum þáttum landslags, t.d. í formi bygginga, ættu heima 

nær þeim ljósmyndurum og stefnum sem hafa í raun yfirgefið ósnortna náttúru sem 

viðfangsefni og þá fagurfræði sem einkennir slíka nálgun. Þar með væri verkið nær 

nálgun samtímaljósmyndara, þar á meðal íslenskra. Í ljósi mögulegra ólíkra staðsetninga 

verksins vaknar spurningin um hver og hvort verkið hafi meðvitaða stefnu varðandi 

framtíðarstaðsetningu verksins. Spurningin á rétt á sér vegna þess að verkið er 
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framhaldsverk sem býður upp á viðbætur og ólíkar útgáfur mynda frá ólíkum hlutum 

verksins. Þannig getur áhersla bókar, sýninga og framtíðarverka verið ólík því sem áður 

var og býður þannig upp á möguleikann á nýrri stefnu fyrir verkið. 

 Þýðir það að verkið sé án stefnu eða laust við mótandi áhrif hugmyndafræði 

ákveðinnar ljósmyndastefnu? Svarið er játandi og neitandi. Þegar framkvæmd verksins 

hófst voru áhrif ljósmyndasögunnar takmörkuð og mótaðist helst af hugmynd sem ég 

taldi sér á báti. Slíkt sögulegt þekkingarleysi er ekki einsdæmi og má nefna nálgun f.64 

hópsins á fjórða áratug tuttugustu aldar sem í huga meðlima var nýjung og  voru því 

ómeðvitaðir um fyrirrennara stefnunnar. Að mörgu leyti getur slíkt þekkingarleysi verið 

gæfa ljósmyndara sem hvorki efast um gildi hugmyndar sinnar né sérstöðu hennar og er 

því líklegri til að framkvæma. Hins vegar er aukin menntun ljósmyndara og meðvituð 

notkun þeirra og vísun í ljósmyndasöguna hluti af samtali ljósmyndara við miðilinn og 

mótast af þekkingu, gagnrýni og í kjölfarið  mögulegum breytingum á viðteknum 

hugmyndum.  

Hluti ástæðunnar að fjalla um eigið verk byggðist á löngun til að geta sjálfur átt þetta 

samtal við miðilinn og þarmeð mótað stefnu verksins á gagnrýnni hátt. Söguleg þekking 

á viðfangsefnum ólíkra landslagsljósmyndara og þeirrar fagurfræði og hugmyndafræði 

sem liggur að baki myndum þeirra skapar grundvöll til að skilja hvernig ákveðin 

viðfangsefni eða nálgun fela í sér meira en bara afrakstur í formi ljósmynda. 

Innland/Útland verkið hófst sem hugmynd án dýpri merkingar umfram þá áhugaverðu 

skynjun sem ég taldi felast í óhefðbundnu útliti verksins. Með tímanum hlóðst eigin 

framkvæmdarsaga við verkið og frásögn þess varð víðari. Við bættist söguleg þekking 

um ljósmyndasöguna sem setti verkið í ákveðið samhengi án þess að um ítarlega 

greiningu væri að ræða. Með þessari greinargerð hefur samhengi Innland/Útland 

verksins við ljósmyndasöguna orðið skýrara og sömuleiðis möguleg staðsetning þess 

innan ólíkra vettvanga ljósmyndunar og tilraunakvikmynda. Hver möguleg áhrif slíkrar 

greiningar eru á höfund miðlunarverks varðandi afstöðu til verka sem til umræðu eru og 

framtíðarverka er lokaspurning þessarar greinargerðar og felur í sér tilraun til að miðla 

lærdómi og gagnlegum vangaveltum fyrir þá sem hyggja á gerð umfangsmikilla 

miðlunarverka. 

 

10.2 Lærdómurinn í baksýnisspeglinum 

 

Það er nokkuð táknræn samlíking að tala um að líta í baksýnisspegil verksins. Að baki 

eru tugþúsundir eknir kílómetrar á yfir sjö ára tímabili hérlendis og erlendis. 
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Afraksturinn í ljósmyndum talið er vel á þriðja hundrað þúsund. En hver er 

lærdómurinn og hvert hefur framkvæmd verksins komið mér sem ljósmyndara? 

Staðreyndin er sú að verkið hefur ekki skapað mér afkomugrundvöll og vekur því upp 

spurningar um fyrrnefnda stefnu og markmið verka. Svari ég sjálfur spurningunni um 

ástæður að baki slíkri framkvæmd kemur í hugann sá áhugi sem hugmyndin leiddi af 

sér. Þegar leið á framkvæmd verksins komu fram ýmsar hugmyndir um möguleika, þar 

á meðal til tekjuöflunar. Slíkar hugmyndir tóku breytingum í gegnum tíðina og voru mis 

raunhæfar eftir því hver söluvaran og markhópur var hverju sinni. Hefði ég haft meiri 

sögulega þekkingu um samband ljósmyndunar og ferðamennsku hefði ég eftilvill lagt 

meiri áherslu á að skapa verk sem ætti meiri möguleika sem söluvara á slíkum markaði. 

En slíkt er fjarri því eini hvatinn við gerð miðlunarverka eins og sagan hefur sýnt. 

Margir ljósmyndarar hafa lagt mikinn tíma og fyrirhöfn í að framkvæma hugmyndir án 

þess að hljóta fjárhagslega umbun og sömuleiðis hafa margir ekki hlotið viðurkenningu 

fyrir verk sín fyrr en löngu eftir dauða sinn.  

Ég tel mikilvægt að greina eigin hvata við gerð miðlunarverka frá upphafi og 

móta stefnu þeirra útfrá þeim hvata. Sé hvatinn að mestu fjárhagslegur þarf að sjá hvar 

raunhæfir tekjumöguleikar fyrir viðkomandi miðlunarverk liggja og móta verkið svo 

það eigi möguleika á slíkum tekjum, hvort sem um er að ræða sölu, styrki eða stuðning 

hvers kyns. Hluti þess tengist getunni til að tjá sig um verk og setja í sögulegt samhengi 

sem veitir tækifæri til að skapa verki sérstöðu.  

Ég aðhyllist ekki hugmyndina um eina rétta leið, sér í lagi við gerð 

miðlunarverka.  Hins vegar sé ég nú skýrar ýmsar rangar leiðir við gerð eigin 

miðlunarverka. Líkamlega áreynslu hefði mátt takmarka og framkvæmdartíma mátt 

stytta til muna með betri yfirsýn á afrakstur framkvæmdar og með skipulegri nálgun 

þegar kom að ljósmyndun. Mistökin að baki eru mörg og sitja sum óþægilega í mér 

þegar fram liðu stundir. Myndbandsverkin vekja oft með mér óánægju frammi fyrir 

meðvitund um að sumt hefði mátt gera betur og meiðsl í höndum minna mig reglulega á 

fórnarkostnaðinn. Lærdómurinn er kannski einna helst að við framkvæmd 

miðlunarverks getur verið gagnlegt að endurskoða, vega og meta stefnu verksins og 

vera tilbúinn að gera breytingar. Söguleg og fræðileg þekking á miðlinum sem unnið er 

með getur falið í sér lærdóm með hliðsjón af reynslu fyrri ljósmyndara og hvaða 

hugmyndir og nálgani hafi þegar komið fram. Slík þekking mun vafalaust hafa ólík 

áhrif á höfunda miðlunarverka og jafnvel skapa hættu á að framkvæmd og hugmynd 

lamist eða glati raunverulegum sérkennum sínum frammi fyrir stöðugum samanburði 

við það sem áður hefur verið gert.  
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 Tilraun til að sameina sögulega og fræðilega þekkingu við eigin persónulegu 

sköpun var í tilfelli Innland/Útland verksins bundið síðari stigum verksins og birtist 

frekar sem tilraun til að setja verkið í sögulegt samhengi heldur en bein áhrif á 

framkvæmd þess. Söguleg þekking og fyrirmyndir voru á ýmsum stigum 

framkvæmdarinnar til gagns og má nefna gerð víðmynda frá Utah sem litu til verka Ed 

Ruscha og James Balog. Sömuleiðis veittu fyrirmyndir og forverar samhljóm og 

áminningu þess að aðrir hefðu gengið í gegnum þau algengu vandamál sem fylgja því 

að skapa miðlunarverk. Við bókagerð átti söguleg þekking á verkum ljósmyndara 

hinsvegar þátt í að skapa nær lamandi ástand þar sem ólíkir möguleikar í myndrænni 

uppsetningu virtust hylja eigin nálgun.  

Í ljósi eigin reynslu tel ég mikilvægt fyrir þá sem hyggja á gerð eigin 

miðlunarverka að gera hvað sem þarf til að framkvæmd verksins verði að veruleika 

enda slíkt forsenda þess að miðlunarverk líti dagsins ljós. Spurningar höfundar til sjálfs 

síns um hvað felist í verkinu, skilgreining þess umfram grunnhugmynd og vangaveltur 

um hvers kyns samtal verkið hafi við sögu miðils, fræða, áhorfendur eða sjálfan 

höfundinn má spyrja á ólíkum tímum verks. Ef slíkar spurningar eru líklegar til að draga 

úr kjark og staðfestu höfundar áður en framkvæmd hefst tel ég mikilvægara að koma 

verkinu í gang og spyrja spurninga síðar. Gildi hugmyndarinnar mun koma í ljós með 

tímanum en eingöngu ef hún hefur orðið að framkvæmd með gerð miðlunarverks. 

Samtal við sögu þess miðils sem verkið byggir á getur á öllum tímapunktum 

framkvæmdar haft áhrif þó vissulega sé slíkt samtal líklegast til að hafa mest áhrif 

varðandi stefnu verksins áður en framkvæmd hefst. Áhrif fyrirrennara geta verið í formi 

hugmynda eða hvatningar, gagnrýni eða samhljóm með hugmyndum og getur allt mótað 

framvindu miðlunarverks. Þannig er söguleg þekking tækifæri til að velja og hafna, taka 

afstöðu með og á móti hugmyndum og að upplifa þann kraft sem felst í finna hvað það 

er við miðilinn sem talar til manns útfrá ólíkum þáttum hans.  

Að lokum vill ég undirstrika einn mikilvægasta lærdóm sem framkvæmd 

verksins hefur kennt mér og það er að horfast í augu við afraksturinn jafnóðum og þá 

einna helst að byrja vinnslu efnisins sem fyrst. Hér er ekki átt við lokavinnslu, enda 

framkvæmdarstig verksins líklega stutt á veg komið, heldur fremur að staðfesta hvort að 

hugmyndir höfundar sem liggja að baki verkinu komi fram í afrakstrinum. Þar liggur að 

mínu mati einn mikilvægasti lærdómurinn og felur í sér tækifæri til að skilja sjálfan sig, 

miðlunarverkið og möguleika þess. Sé þekkingu á sögu miðilsins til staðar ásamt 

þekkingu höfundar á verkinu og stefnu þess, tel ég möguleika höfundar við gerð 

miðlunarverks geta orðið þeim mun fjölbreyttari.  
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Myndaviðaukar

Mynd 3.1a
Tekinn í Amsterdam, Hollandi, 2003.

Mynd 3.1e
Tekin í Þýskalandi sumar 2001
Staðsetning óþekkt.

Mynd 3.1c
Tekin í Prag, Tékklandi, 1999.

Mynd 3.1d
Tekin í París, 2001.

Mynd 3.1b
Tekin í Budapest, 2002 eða 
2003.

Mynd 3.1f
Tekin í Amsterdam, 2003.



Myndaviðaukar
Myndir 5.1a-5.1h
Fyrstu og einu dagbókarfærslur úr framkvæmd verksins, úr fyrstu ferð í kringum landið sumar 2007

Minningar úr fyrstu ferð 
voru kærkomnar þegar ég 
fann stílabókina og minntist
minnstu smáatriða ferðarinnar
ásamt þeirri tilhlökkun og 
spennu sem einkenndi gerð
verksins frá upphafi. Helst 
hefði ég viljað halda áfram 
með slíkar dagbókarfærslur
en áherslan færðist fljótt 
eingöngu yfir á myndatöku. 



Myndaviðaukar

Mynd 5.2
Sogskálar voru festar við rúður bifreiða og myndavél hengd í króka með notkun teygjubanda. 
Kostirnir fólu í sér minna álag þar sem þyng vélarinnar hvíldi á sokskálum í stað handafls. Þó ber
að taka fram að enn fylgdi mikið álag að halda vél stöðugri í gegnum hristing bifreiðar. 

Mynd 5.6a
Skjáskot af upphleðslu gagna á nethýsingu. Eftir um fjögurra mánaða stanslausa upphleðslu gagna,
voru rúmlega 1.8 TB af gögnum kominn í örugga vistun um það leyti sem ritgerðarsmíð var að ljúka.

Mynd 6.1a
Stund milli stríða við uppsetningu vinnuaðstöðu. 
Einfaldur veggur var reistur til að skapa hornrými 
fyrir eftirvinnslu verksins inní fyrrverandi verbúð.

Mynd 6.1b
Rýmið, eða kofinn, skapaði bókstaflegt sem og 
andlegt rými til að vinna verkið innan. Áhrif þess
að setja upp rýmið voru aukin afköst og einbeiting.



Mynd 6.1c
Verbúðin fyrrverandi var vinnustofa þáverandi 
kærustu minnar sem vann að hönnun sinni. Meðal 
framkvæmda var tómatræktun sem fegraði rýmið.

Mynd 6.1d
Útsýnið út á bryggju hafði andlega róandi áhrif
og mótaði birta og umferð skipa gang dagsins.
Kaffibolli við gluggann veitti oft á tíðum 
kærkomna hvíld frá langri setu við skrifborðið.

Mynd 7.1a
Fréttatilkynning í vefmiðli bæjarins var auðfengin og markaði í raun upphaf umfjöllunar um verkið þar sem 
þetta var fyrsta opinbera kynningin. Textinn bar vott um reynsluleysi í slíkri kynningu en þó taldi ég mér
takast ágætlega að koma frá mér áhugasömum og skýrandi texta. Notkun myndar er dæmi um útfærslu
sem fljótlega vék fyrir notkun samanburðarmynda í stað samsetningar mynda, sem þó áttu eftir að verða 
hluti af verkinu síðar meir.

Myndaviðaukar



Mynd 7.3a
Sem hluti af því að sjá um nær alla hluti fram-
kvæmdarinnar gerði ég umslag dvd disksins. 
Afraksturinn var kannski persónulegt afrek í 
ljósi reynsluleysis á sviði hönnunar, en skorti
hins vegar stílbragð góðrar hönnunar. Sala
disksins bar vott um það og fór ég fljótlega að
huga að gerð umslags sem gæti sameinað góða
hönnun og eðli myndbandsverksins. 
Það var aðeins fáum mánuðum síðar sem ég 
hafði samband við hönnuðinn Sigríði Ásu
Júlíusdóttur um nýja hönnun umslags.

Mynd 7.3b
Hönnun Sigríðar fangaði mun frekar eðli verk-
sins þar sem hreyfing myndbanna eru í for-
grunni. Útlitið var um leið óhefðbundið og dró
fram eiginleika sem er erfitt að tjá á hefðbundnu
formi líkt og prentaðar ljósmyndir. Það var
skemmtilegt að sjá hvernig hlutirnir geta orðið
frá því sem þeir voru i eldri útgáfu hulstursins. 
Mikilvægi hönnunar og lausna þeim tengdum 
kom skýrt fram og skilaði sér á mjög flottan 
hátt. 

Mynd 7.4a
Fyrsta vandamálið sem þurfti að leysa í stóru rými aðalsals
Ráðhússins var vegna of mikillar birtu. Því voru notaðar 
flekar sem til voru og búið til rými sem hægt væri að af-
marka með notkun þartilgerðra myrkratjalda. Aðgengi að
lyftu frelsi til að haga uppsetningu sýningarinnar að eigin
höfði var mikið atriði til að geta gert sýningu verksins í 
þessum aðstæðum mögulega. 

Mynd 7.4b
Flekarnir voru raðaðir saman í lokaðan hring á miðju 
gólfi salsins. Oft verður manni hugsað hvað maður hefði
gert ef vissir hlutir hefðu ekki verið til staðar, og eru 
flekarnir gott dæmi þess. Hinsvegar undirstrikar það
mikilvægi þess að vinna með það sem í boði er og leysa
hver þau vandamál sem upp geta komið við undirbúning
sýningar. Kröfur manns geta einnig stangast á við veru-
leika þess sem í boði er, enda ekki um sýningu virts
listamanns í listasafni að ræða.
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Myndaviðaukar
Mynd 7.4c
Stór þáttur í að leysa birtuvandamálið var vissulega að 
draga fyrir gluggatjöld salsins, en með sterka síðsumarsól
voru áhrifin fjarri því nógu mikil fyrir spilun myndbands-
verkanna. Sýning verksins í Kanada var í gluggalausu
galleríi en þrátt fyrir það var skapað afmarkað myrkvað
rými til að hámarka upplifun áhorfenda. Segja má að ég
hafi upplifað verkið í bestu mögulegu aðstæðum ytra og
átti það þátt í að skapa mínar eigin kröfur um hvernig 
sýningar verksins skyldu vera.

Mynd 7.4d
Með notkun myrkratjalda sem hengd voru úr lofti salsins
tókst að skapa mjög myrkvað rými inní miðjum björtum
sal. Sérútbúinn plötupallur var hengdur úr loftinu þar sem 
tölvur og skjávarpar yrðu staðsettir til spilunar verks.
Rafmagnssnúrur og tengingar voru leiddar með lofti og 
niður með bakhlið flekkanna. Dygg aðstoð margra átti
þátt í að gera sýninguna mögulega, og má þar á meðal 
nefna litla bróður minn, Halldór Jónatansson.

Mynd 7.4e
Tjöldin voru að hluta til eign Ráðhússins en sömuleiðis
lánaði fyrirtæki EXTON mér tjöld og eiga miklar þakkir
skilið. Salurinn innan salsins tók á sig furðulega mynd
sem minnti einna helst á sirkustjald, starfsmönnum 
Ráðhússins til nokkurar undrunar.

Mynd 7.4f
Undirbúningur sýningarinnar gekk hratt og vel fyrir sig þó vissulega
hafi komið upp vandamál og týpískt stress meðan á undirbúningi 
stóð, sér í lagi þegar nær dró sýningu. Spenna einkenndi síðasta 
hluta undirbúnings, en spennufall að sýningu lokinni.



Myndaviðaukar
Mynd 7.5a

Myndir tilbúnar
úr innrömmun.

Mynd 7.5b
Sérsmíðaðir léttir kassar til flutninga á myndum.

Mynd 7.5c
Myndir vafðar kúluplasti, tilbúnar til flutnings.

Mynd 7.5d
Sýning í Gestastofu Þjóðgarðsins Snæfellsjökull.

Myndir 7.5e-7.5g
Uppsetning sýningarinnar í
gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs
í Skaftafelli fylgdi í kjölfarið á 
Grímsvatnagosi, og var aska 
fremur leiðinlegur fylgifiskur
náttúrukrafta landsins. Lýsing 
fyrir sýninguna var bætt og átti
stóran þátt í að draga myndirnar
fram og út úr veggnum, nokkuð 
sem er vel þekkt þegar kemur að 
sýningu ljósmynda.
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Mynd 7.6a
Búnaður sem og aðstæður í Boedecker
kvikmyndahúsinu í Boulder, Colorado
voru góðar til slíkrar sýningar og naut
myndbandsverkið sem og tónlist sín vel.
Tæknilegir hlutar sýningarinnar voru
gríðarlega mikilvægir til að tryggja 
að frásögn og myndir gátu runnið 
saman. Sjaldan tel ég mig geta sagt að 
sýning gangi nær snuðrulaust!

Mynd 7.6b
Hins vegar var um frumraun að ræða og líklega nokkur
skortur á markvissari framsetningu. Frásagnir mínar af
gerð verksins og sérkenni Íslands í mínum huga var 
miðlað til áhorfenda á rúmlega einni og hálfri 
klukkustund. Um var að ræða of langan tíma fyrir fólk
að sitja undir slíkri sýningu að mínu mati, og skynjaði ég
undir lokin að þolimæði var þrotin! Hinsvegar voru 
viðbrögðin góð og almenn ánægja. Eftir að hafa kynnt mér
sögu ljósmyndunar verður mér hugsað til þeirrar 
löngu hefðar í ljósmyndun að halda sýningar með töluðu 
máli og nær allt aftur til upphafsdaga miðilsins.

Mynd 7.6c
Með umfjöllun í dagblaði bæjarins ásamt boði til fólks sem þekkti til mín eða vina minna, seldum við í öll 
sæti (á að giska 60) og var því um hagnað að ræða. Slíkt er sjaldgæft, en hefur gerst með sýningu áhugaljós-
myndara á Íslandi.



Myndaviðaukar

Mynd 7.7a
Erfitt og langt ferli lá að baki hugmynd að myndum
fyrir sýninguna og mótaðist einna helst af löngun 
minni til að skapa nýja útgáfu af verkinu.

Mynd 7.7b
Tölvuskorið karton var hugsað fyrir 80 myndir sem
sýna myndu landslag beggja vegna hringvegar frá 
völdum stöðum á réttsælis keyrslu um landið.

Mynd 7.7c
Auk vinnu við myndvinnslu fóru tugir klukkustunda
í að vinna þessa mynd sem var sú fyrsta sinnar 
tegundar úr verkinu.

Mynd 7.7d
Sýningarrýmið, umgjörðin og allur frágangur af 
hálfu safnsins gerði það að verkum að myndir 
nutu sín vel og hafði ég aldrei áður séð eigin 
myndir í jafn góðu ljósi og félagsskap! 

Mynd 7.7e
Sýningin kom verkinu fyrir sjónir
fleiri áhorfenda en nokkurn 
tímann fyrr. Með sýningunni
öðlaðist ég reynslu sem var að 
mörgu leyti svipuð og af fyrri 
sýningum nema hvað hér var um
mun metnaðarfyllri uppsetningu
að ræða. 



Myndaviðaukar
Myndir 7.8a-7.8c
Kynning og umfjöllun um sýningar í þjóðgörðum
sumarið 2011 var fremur auðfengin. Stundum þurfti
ég að senda inn texta og myndir sem notaðar voru
en sömuleiðis var fjallað um sýninguna sem hluti af
viðburðum líkt og afmæli Þjóðgarðsins 
Snæfellsjökull. Ég tel mikilvægt að hafa komið 
verkinu til fleiri en bara áhorfenda þess með því 
að kynna það í fjölmiðlum. Áhrif þess eru eins og 
gott nafnspjald sem er dreift til huga mun fleira fólks
en maður hefur tök á að hitta í eigin persónu. Það 
er að mínu mati hluti af mun viðameiri kynningu á
sjálfum manni sem skapara miðlunarverka. Ef fólk
man nafn ljósmyndara eða verka hans er sú tenging
dýrmæt fyrir síðari tíma verk. 



Myndaviðaukar

Myndir 7.8d-7.8g (sjá einnig á næstu síðu)
Meðal umfjallana voru greinar í tímaritum
og dagblöðum sem hafa mikla dreifingu og
því um góða kynningu að ræða. Annars
vegar var texti byggður á viðtölum við mig
um verkið eða á texta sem ég sendi líkt
og fréttatilkynningu ásamt því sem myndir
úr verkinu voru gjarnan notaðar. Fyrir 
einstaklinga með miðlunarverk er umfjöllun
mikilvæg þar sem trúverðugleiki fylgir því
að sjá að verk skuli hafa verið framkvæmt. 
Sagan á bakvið gerð verksins var ávallt 
mikilvægur hluti umfjöllunar.



Myndaviðaukar
Mynd 7.8h
Grein í tímaritinu Atlantica um 
verkið.



Myndaviðaukar
Myndir 7.9a-7.9b
Núverandi útlit heimasíðunnar sem tekið
hefur miklum breytingum. Þær má að
hluta rekja til reynslu minnar og lærdóms
við að setja upp myndir úr verkinu en 
sömuleiðis bætt hönnun síðu af hálfu
þeirrar þjónustar sem hýsir síðuna og 
hannar viðmót hennar og útlit. Þannig
er um að ræða staðlað útlit sem hægt
er að setja myndir og texta inn í. 

Helstu vandamál við hönnun og uppset-
ningu síðunnar var fólgin í myndböndum
þar sem viðmót síðu var ekki hugsað til 
slíkrar uppsetningar. Með góðri aðstoð
af hálfu fyrirtækis sem hannar viðmótið
var hægt að setja upp myndbönd úr 
verkinu á flottan og stílhreinan hátt.



Myndaviðaukar

Mynd 7.10a
Skjáskot af vinnuskjali bókar og möguleg uppsetning mynda.

Mynd 7.10b
Skjáskot af vinnuskjali bókar og möguleg uppsetning mynda. Tilraunir með skurð mynda
í ólíkum hlutföllum hafði lengi vel óhugsandi í mínum huga, en opnaði nýja möguleika.



Myndaviðaukar

Mynd 8.4a
Tónskáldið Matthew Durrant lýsir landslagi Utah.

Mynd 8.4b
GPS mynd af landslagi Salt Sléttana.

Mynd 8.4c
Notkun bíls fyrir þrífót var fljótlega hætt, enda 
mátti ekki hreyfa sig í bíl vegna mögulegs hristings.

Mynd 8.4d
Notkun hefðbundins þrífótar varð fljótlega ofan
á, enda lítil hætta á hristing við töku ljósmynda.

Mynd 8.3a Búnaður til framkvæmdar ljósmyndaverks!



Myndaviðaukar

Mynd 8.6a
Sýningarrýmið í háskólanum í Montana. Tæknileg
mál voru hluti af vandamálum lokametrana en með
gríðarlega góðri hjálp aðstandenda ráðstefnunnar
voru þau leyst. Undirbúningur fór fram tvo daga
fyrir sýningu en líkt og oft vill verða voru ýmis 
vandamál leyst á síðustu stundu og sýning smellur
saman eins og sagt er. Hljómburður salsins var 
góður og spilun myndbanda gekk vel fyrir sig. Það 
fylgdi nokkuð stress við undirbúning og því 
spennufall þegar sýningu var lokið. 

Mynd 8.4e
Hiti suður Utah var kærkominn!

Mynd 8.4f
Landslag séð frá U-24 vegi.

Mynd 8.4g
Heillandi klettaveggir nálægt Oljato

Mynd 8.4h
Kuldinn í janúarferðinni náði niður í tuttugu stiga
frost og gerði myndatöku krefjandi en hélt manni
vakandi! Kuldinn hafði mikil áhrif á alla framkvæmd
myndatökunnar, tæknilega og líkamlega.



Myndaviðaukar

Mynd 8.6b Mynd 8.6c

Mynd 8.6c Mynd 8.6d

Mynd 8.6e Mynd 8.6f

Mynd 8.6g

Það var ótrúlegt að upplifa aðkomu jafn margra
að verki sem hófst með mér einum að smella
ljósmyndum á ferð um Ísland. Þegar ég gekk 
um ganga tónlistarskólans daginn fyrir sýningu
heyrði ég atvinnutónlistarmenn æfa tónlist sem
hafði verið samin sérstaklega fyrir það sem ég
hafði skapað. Það fylgdi því gæsahúð og 
þakklæti til allra þeirra sem að verkinu hafa
komið á einn eða annan veg í gegnum tíðina. 
Sýningin í Montana var ekki án vandræða, en 
í heildina litið var ég sáttur. 



Myndaviðaukar

Myndi 8.7a og 8.7b

Sýningarrýmið er vel lýst og að öllu leyti til fyrirmyndar þegar kemur að sýningarhaldi og er staðsett á
fjórðu hæð almenningsbókasafnsins í Salt Lake City. Mikill fjöldi fólks heimsækir bókasafnið og eru því
margir sem munu sjá sýninguna. Undirbúningsvinna hefur falið í sér val á myndum til að fylla jafn stórt
rými og verða langar víðmyndir líklega meginhluti sýningarinnar ásamt smærri myndum. Ýmislegt þarf
að leysa til að slík sýning verði að veruleika og sömuleiðis hefur fjarlægðin áhrif þar sem flytja þarf myndir
til Bandaríkjanna. Gert er ráð fyrir opnun sýningarinnar 9. ágúst 2014 og vonast er til að fá umfjöllun í 
fjölmiðlum ytra til að kynna sýninguna sem verður um sama leyti og fyrirhuguð sýning í listasafni í 
borginni. Slíkt er þó enn á undirbúningsstigi og margt sem þarf að leysa áður en af verður.



Myndaviðaukar

Mynd 8.7c
Víðmyndin fyrir sýningu í Utah sumarið 2014 er um sjö metra löng og spannar um 10 km svæði.

Mynd 8.7d
Víðmyndin er samsett úr um hundrað stökum ljósmyndum en virðist sem ein óslitin mynd.
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