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I.  INNGANGUR 

 

 

Áhugasvið mitt undanfarin ár hefur verið ljósmyndun, saga og aðferðafræði 

ljósmyndarinnar og samtímalist. Ljósmyndin hefur lengi verið mér sem skissuform, sem 

dagbók og skrásetningartæki. Hún hefur verið hluti af mínu daglega ferli, hinu daglega 

lífi, sem rannsókn, heimild, minningarbrot og miðill.  

Hér verður farið lítillega yfir sögu og hugmyndafræði ljósmyndarinnar, fjallað verður um 

eigin verk og þau sett í samhengi við ólíka ljósmyndara, aðra listamenn, stefnur og miðla.  

Í fyrsta lagi skoða ég sögu og þróun ljósmyndunar í heiminum í sögulegu samhengi sem 

og með tilliti til eigin hugðarefna og vinnubragða og með hvaða hætti ljósmyndin hefur 

orðið „auga“ heimsins; sýn fólks á veruleikann. Þessum kafla er upp í nokkra undirkafla. 

Teknir eru fyrir helstu þættir í sögu ljósmyndunarinnar og endað í nútímanum þar sem 

listræn ljósmyndun hefur hlotið viðurkenningu sem sjálfstæður og listrænn miðill. 

Ljósmyndarar sem nefndir eru hafa haft áhrif á þróun ljósmyndarinnar og hafa veitt mér 

innblástur á einn eða annan hátt. 

Í öðru lagi tengi ég umfjöllun um ljósmyndina og ljósmyndara í fyrri hluta við eigin verk, 

inntak og aðferðafræði. Í þessum kafla geri ég tilraun til að skýra eigin sýn á listrænu ferli 

í ljósi hversdagslífsins og þeirra tækifæra sem ljósmyndin hefur gefið mér til að virða 

fyrir mér andartök dagsins á uppbyggjandi hátt. Það er gert með því að fara í gegnum 

verk sem ég hef unnið á námstímanum, fjalla um aðdraganda, inntak, tækni, ferli og 

samhengi. 
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II.  LJÓSMYNDIN FYRR OG NÚ 

 
Upphaf ljósmyndar (1839-1880) 

 

Ljósmyndin var í fyrstu aðferð til að draga línu án þess að nota lit eða kolakrít. Upphaf 

ljósmyndarinnar má rekja aftur til ársins 1839. Sögu ljósmyndatækninnar má þó rekja 

lengra aftur, allt til málara fyrri alda og til camera obscura (lat. myrkraherbergi).1 Joseph 

N. Niépce, (uppfinningamaður frá París), náði að festa ljósmynd á plötu árið 1826, View 

from the Window at Gras með tækni sinni Heliograph sem er fyrsta ljósmyndin sem tekin 

var í heiminum. Tækni hans var þó afar takmörkuð, lýsingartíminn var 8 klukkustundir, 

myndin var mjög óskýr og ekki var hægt að fjölfalda hana.2 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre (1787-1851) sem einnig hafði rannsakað ferlið og skipst 

á upplýsingum við Niépce, kynnti heiminum uppgötvun sína árið 1839 og kallaði hana 

Daguerreotype. Daguerre hafði fundið leið til að draga úr lýsingartíma og varðveita 

myndina á koparplötu. Með því móti átti ljósmyndin aukið erindi til almennings og naut 

vinsælda sem slík. Tækni Daguerres hafði þó enn þann vankant að ekki var hægt að 

fjölfalda ljósmyndina og efnin sem notuð voru við framköllunina (við að varpa henni á 

plötuna) voru baneitruð og stórhættuleg.3  

Þremur vikum eftir að Daguerre hafði kynnt uppgötvun sína fyrir frönsku 

vísindaakademíunni lagði William Henry Fox Talbot (1800-1877) fram rannsóknir sínar 

um ljósmyndina og varðveislu hennar fyrir bresku konunglegu vísindastofnunina. 

Daguerre notaði koparplötur  sem ljósmyndin birtist á en Talbot notaði aðra aðferð, þ.e. 

pappír. Í júní árið 1840 kynnti Talbot þá tækni sem er grundvöllur þeirrar ljósmyndatækni 

sem við þekkjum í dag og nefndi hana Calotype. Með þeirri tækni var fjölföldun 

ljósmyndarinnar kynnt í fyrsta sinn. Aðferð Talbots náði þó aldrei að verða vinsæl meðal  

                                                
1 1) Mary Warner Marien: Photography: A Cultural History. Laurence King Publishing. 2006. Bls. 1.   
   2) Hanna G. Guðmundsdóttir: Ljóslifandi saga. Morgunblaðið. 5. Október 2002.  
   http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=691138  25. Janúar 2008. 
2 Barbara London og fl: Photography. Pearson Prentice Hall. New Jersey. 2005. Bls. 368. 
3 Barbara London og fl: 2005. Bls. 369. 



 5 

almennings þar sem hana skorti skerpuna í endanlegri útkomu. Skýrleikan hafði 

Daguerretýpan fram yfir Calotýpuna.4 

Þróunin hélt áfram og í kringum 1860 var ljósmyndin og ljósmyndun stór og ríkjandi 

þáttur í samfélaginu. Portretmyndir, myndir úr stríði og frá fjarlægum stöðum voru 

hvarvetna að finna og hin nýja stétt ljósmyndara, var iðin við að festa mannlíf og viðburði 

á myndplötu. Vegna flókinnar aðferðafræði og mikils búnaðar (ljósmyndararnir þurftu að 

bera myrkraherbergið á bakinu því sá þáttur ferlisins þurfti að gerast í beinu framhaldi af 

myndatökunni sjálfri) var ljósmyndun þó ekki á allra færi heldur voru það atvinnumenn í 

faginu sem tóku myndirnar þó svo að almenningur nyti góðs af þeim.5 Enn var 

ljósmyndin svört/hvít. Litur í ljósmynd var fyrst kynntur til sögunnar árið 1907. 6 

 

 

Nýir tímar (1880-1918) 

 

Það var ekki fyrr en á árunum eftir 1880 að filma á rúllu eins og þekkt er í dag leit 

dagsins ljós og almenningur gat farið að spreyta sig á ljósmyndun. George Eastman 

stofnaði fyrirtækið Eastmen Kodak Company og fyrirtækið var það fyrsta til að 

fjöldaframleiða filmu á rúllu þannig að almenningur hefði greiðan aðgang að 

ljósmyndun.7 Þarna uðru þáttaskil í sögu ljósmyndarinnar og þróunin gerði 

ljósmyndurum sem og áhugafólki um ljósmyndun auðveldara fyrir. Piktorialisminn 

þróaðist upp úr 1886 en þeir ljósmyndarar sem aðhylltust þá stefnu litu á ljósmyndina 

sem listrænan miðil í anda málverksins.8 Allt hafði þetta bein áhrif á áframhaldandi þróun 

ljósmyndarinnar á næstu áratugum sem og listasöguna almennt þar sem málverkið var í 

hávegum haft með sína aldagömlu hefð og sögu. Málverkið tók að breytast með aukinni 

útbreiðslu ljósmyndarinnar, portretljósmyndin kom í stað portretmálverka sem aðallinn 

var gjarn á að panta og ljósmyndin tók við af raunæismálverkinu sem skráningartæki. 

Eftir aldamótin 1900 fór að bera á nýrri þróun á striga málverksins, abstrakt, kúbisma og 
                                                
4 Michael R. Peres og fl: The Concise Focal Encyclopedia of Photography. Focal Press. 2008. Bls. 30-31. 
5 Barbara London og fl: 2005. Bls. 371. 
6 1) Einar Falur Ingólfsson: Hin umdeilda bylting litmyndarinnar. Morgunblaðið. 13. ágúst 2007. Bls. 33. 
   2) Barbara London og fl: 2005. Bls. 373. 
7 Barbara London og fl: 2005. Bls. 372. 
8 Hanna G. Guðmundsdóttir: Morgunblaðið. 5. október 2002.  
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dada. Þróun í málverkinu hafði aftur áhrif á ljósmyndina þegar fram liðu stundir og 

þannig hafa ólíkar listgreinar haft áhrif  á hver aðra fram til dagsins í dag.9  

Á fyrri hluta 20. aldar stigu fram ljósmyndarar sem við þekkjum í dag sem frumkvöðla og 

áhrifavalda á samtímaljósmyndara nútímans. Ljósmyndarar eins og Alfred Stieglits 

(1864-1946), Edward Steichen (1879-1973) og Paul Strand (1890-1976) tóku þátt í að 

þróa ljósmyndina sem atvinnutæki og sem miðil. Voru þeir bæði brautryðjendur á 

tæknilega sviðinu sem og að leggja grundvöll fyrir því sem við í dag þekkjum sem 

listræna ljósmyndun. Aðstæður, ástand og heimssýn höfðu einnig áhrif á ljósmyndina á 

þessum árum, þ.e. í fyrri heimsstyrjöldinni (1914-1918) og á kreppuárunum í 

Bandaríkjunum og Evrópu eftir stríð. Á tímum fyrri heimstyrjaldar voru 

stríðsljósmyndarar annálaðir fyrir afrek sín í ljósmyndun á víglínu.10 

 

 

Upphaf heimildarljósmyndunar (1918-1945) 

 

Heimildarljósmyndun og þróun hennar er gífurlega mikilvæg í listasögunni. 

Ljósmyndararnir August Sanders (1876-1964) og Lewis Hine (1874-1940) voru 

frumkvöðlar í heimildarljósmyndun. Ljósmyndin Horfin æska, sem Lewis Hine tók árið 

1910, sýnir barnungar stúlkur sem hafa þrælað í verksmiðju, með eymdarblik í augum. 

Ljósmyndin hafði mikil áhrif á samfélagið á sínum tíma sem og að hafa sögulegt gildi í 

dag. Hine var brautryðjandi í mannúðarljósmyndun og átti sinn þátt í að koma á 

barnaverndarlögum á vinnumarkaði í Bandaríkjunum.11 Á kreppuárunum í 

Bandaríkjunum þróaðist mannúðarstefnan í ljósmyndun þar sem fátækt og slæmar 

aðstæður voru ljósmyndaðar til að ná fram úrbótum. Ljósmyndin var notuð sem pólitískt 

tæki. Á árunum 1935- 1938 voru ljósmyndararnir Walker Evans (1903-1975), Dorothea 

Lange (1895-1965) og fleiri send af stað á vegum FSA (Landbúnaðaröryggismálaráð 

Bandaríkjanna) til að mynda ástandið í miðríkjum Bandaríkjanna. Þessar myndir urðu til 

þess að auka vitund fólks og stjórnvalda á því sem var að gerast í Bandaríkjunum og 

                                                
9 Mary Warner Marien: 2006. Bls. 197. 
10 Mary Warner Marien: 2006. Bls. 228. 
11 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 163. 
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leiddu víða til úrbóta. Fræg er myndin Bóndakona frá Alabama frá 1936(myndi), e. 

Walker Evans af Allie Mae Burroughs, 27 ára bóndakonu,  sem lítur út fyrir að vera mun 

eldri en hún er á myndinni vegna skorts og neyðar.12 Myndir sem voru teknar á vegum 

FSA ullu miklu fjaðrafoki á þessum árum og voru þá það sem stundum er kallað punktum 

myndir því þær gogga í mann og vekja upp samúð eða hrylling og löngun til að hjálpa 

eða breyta ástandinu.13  

Ljósmyndarinn Robert Capa (1913-1954) hafði gífurleg áhrif á mannúðarljósmyndun á 

stríðsátakasvæðum.14 Hann lét sér annt um ástandið og ljósmyndaði í nálægð stríð og 

árásir, ofbeldi og fall hermanna m.a. í seinni heimstyrjöldinni (1939-1945) og var 

frumkvöðull í húmanískri fréttaljósmyndun á þessum árum sem síðar hefur  verið kölluð 

Concerned Photography.15 Capa lést af völdum jarðsprengju í Indókína árið 1954.16 

Hann hefur í seinni tíð verið nefndur guðfaðir stríðsljósmyndunar.17   

Margir ljósmyndarar hafa breytt gangi mála í heiminum og í þróun ljósmyndarinnar svo 

að of langt mál yrði að telja þá upp hér en engu að síður er nauðsynlegt að koma hér inn á 

hve stóran þátt þessi tegund ljósmynda átti í sögunni almennt. 

Ljósmyndin var mikilvægur þáttur í súrrealistahreyfingunni í París á árunum 1925-1935. 

Man Ray (1890-1976) meistari ljóssins átti mikinn þátt í þróun ljósmyndarinnar sem 

listmiðils. Man Ray notaði m.a. nýja tækni sem kallaðist photogram (rayograph). Hann 

framkallaði myndir í myrkraherberginu án þess að nota filmu sem tekin hafði verið á 

myndavél og myndir hans voru draumkenndar og frjálsar í anda súrrealista.18  

Henri-Cartier Bresson (1908-2004), franskur listmálari sem gerðist ljósmyndari og varð 

frægur fyrir götuljósmyndir sínar og Hið afgerandi augnablik sem hann fangaði í 

ljósmyndum sínum.19 Bresson var fangelsaður af Þjóðverjum í seinni heimstyrjöldinni en 

                                                
12 Mary Warner Marien: 2006. Bls. 277. 
13 Sigrún Sigurðardóttir: Hungruð í veruleika. Fyrirestur fluttur í LHÍ.  26. apríl 2007. 
14 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 147. 
15 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 147. 
16 Einar Falur Ingólfsson: Morgunblaðið. 29. janúar 2008. 
17 Einar Falur Ingólfsson: Týnda taskan hans Capa fundin. Morgunblaðið. 29. janúar 2008. 
18 1)Mary Warner Marien: 2006. Bls. 254. 2) Hanna G. Guðmundsdóttir: Morgunblaðið. 5. október 2002. 
19 Michael R. Peres og fl:  2008. Bls. 148. 
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flúði og eftir stríðið ljósmyndaði hann m.a. Frakka sem höfðu aðstoðað nasista og náði á 

mynd afgerandi augnablikum sem segja meira en þúsund orð.20 

 

 

Þróun ljósmyndarinnar sem listmiðils (1945-1975) 

 

Árið 1936 var litmyndafilman Kodachrome sett á markað. Átti hún litmyndamarkaðinn 

hjá almenningi næstu áratugi þó svo að svart/hvíta tæknin væri allsráðandi hjá þeim sem 

fengust við listræna ljósmyndun.21 Litljósmyndun var ekki vinsæl hjá meisturunum sem 

hér hafa verið nefndir til sögu. Árið 1969 þegar tækni í litljósmyndun hafði þróast 

töluvert lét Walker Evans hafa eftir sér að litljósmyndun væri ruddaleg.22 

Bókverk Robert Frank (1924-) The Americans er talið frumkvöðlaverk í ljósmyndun. 

Bókin inniheldur svart/hvítar myndir frá ferðum Frank um Bandaríkin á árunum 1958-

1959. Hann lét sér litlu varða reglur klassískrar blaðaljósmyndunar varðandi 

myndbyggingu, lýsingu og innihald. Hann notaði litla Leicu vél og smellti af. Hann 

studdist eingöngu við lýsingu á staðnum en ekki flass og myndaði fólk án þeirra vitundar. 

Myndirnar voru kornóttar og í þeim var einkennileg myndbygging. Þetta hafði aldrei áður 

verið gert og er Frank áhrifavaldur margra ljósmyndara sem á eftir fylgdu.23  

William Eggleston (1939-) er oft nefndur meistari litljósmyndunar í listrænni nálgun. 

Árið 1966 byrjaði Eggleston að mynda í lit hverdagslega hluti, fólk og umhverfi sem ekki 

tíðkaðist á þeim tíma. Fólk var hneykslað á þessu fyrirbæri og vildi meina að myndir sem 

þessar gætu ekki verið list. Hann tók myndir í snapshot stíl og gekk um götur og bæi í leit 

að myndefni sem var oft á tíðum mjög hversdagslegt. Hann hafði einstakt auga fyrir 

umhverfi sínu, myndbyggingu og litrófi. Einstakt litrófið í myndum hans var nýtt á 

nálinni og hefur myndum hans verið líkt við málverk photorealista vegna ljósaáhrifa og 

endurspeglunar á ólíkum yfirborðsáferðum efna eins og steypu eða málmi.24  

                                                
20 Mary Warner Marien: 2006. Bls. 301. 
21 1) Einar Falur Ingólfsson: Morgunblaðið. 13. ágúst 2007. Bls. 33 
    2) Barbara London og fl:  2005. Bls. 373. 
22 Einar Falur Ingólfsson: Morgunblaðið. 13. ágúst 2007. Bls. 33 
23 Michael R. Peres og fl:  2008. Bls. 157. 
24 1) Mary Warner Marien: 2006. Bls. 378.  
    2) Charlotte Cotton: The Photograph as Contemporary Art. Thames&Hudson. London. 2004. Bls. 12. 
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Upp úr 1970 var farið að gera ljósmyndinni hærra undir höfði sem sjálfstæðum miðli 

innan listasögunnar og fékk hún aukið vægi í listasöfnum  og galleríum víða um heim. 

Árið 1976  var haldin einkasýning á verkum Eggleston í Museum of Modern Art í New 

York og markaði sú sýning upphafið að viðurkenningu listrænna litljósmynda í 

listheiminum.25  

Margir af listrænum ljósmyndurum nútímans byggja á hefðum og aðferðafræði 

klassískrar heimildarljósmyndunar. Áður fyrr var stórt bil milli heimildarljósmyndunar 

fyrir dagblöð og tímarit annars vegar og ljósmyndunar sem listmiðils sem tengdist 

heimildaljósmyndun hins vegar. Í dag fléttast þessir tveir heimar saman og skarast oft á 

tíðum, þ.e. að blaðaljósmyndarar sem hafa lagt stund á heimildarljósmyndun og 

blaðamennsku eru sendir af stað í verkefni sem síðar hafa vakið á þeim athygli  og 

flokkast þeir í dag sem listamenn sem vinna með ljósmyndina fremur en 

atvinnuljósmyndarar.  

Dæmi um slíkan ljósmyndara er listakonan Mary Ellen Mark (1940-). Hún byrjaði sinn 

feril sem ljósmyndari og blaðamaður hjá Life Magazine.26 Hún myndaði minnihlutahópa 

í samfélaginu undir greinilegum áhrifum frá Diane Arbus (1923-1971) en Arbus var 

einna fyrst til að ljósmynda minnihlutahópa í Bandaríkjunum með aðferð sinni sem var í 

nálægð og jaðraði við voyeurisma.27 Sjálf segist Mary Ellen hafa verið undir áhrifum frá 

Robert Frank, Henri-Cartier Bresson, André Kertész, Lisette Model, Helen Lewitt og 

Irving Penn.28 Hún er þekkt fyrir myndir sínar sem sýna nánd og tillit fyrir 

viðfangsefninu. Hún fer á staði og tekur þátt í lífi fólks með myndavélinni sem gefur 

myndunum alveg einstakt gildi. Mary Ellen segir sjálf í bók sinni Exposure „I loved the 

contact with people that the camera gave me“29 talandi um þegar hún byrjaði að mynda 

fólk á götum úti. Mary Ellen hefur lagt áherslu á að gefa myndir sínar út í vönduðum 

bókverkum ásamt  því að halda sýningar um heim allan, m.a. hér á landi í nýyfirstaðinni 

                                                
25 Einar Falur Ingólfsson: Morgunblaðið. 13. ágúst 2007. Bls. 33 
26 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 178. 
27 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 141. 
28 Mary Ellen Mark: Exposure. Phaidon Press Limited. London. 2005. Bls. 271. 
29 Mary Ellen Mark: 2005. Bls. 271. 
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sýningu Undrabörn í Þjóðminjasafni Íslands þar sem hún sýndi ljósmyndir af fötluðum 

börnum á Íslandi.30  

Aðrir listamenn sem áttu sinn þátt í þróun ljósmyndarinnar sem listmiðils á þessum árum 

voru hugmyndalistamenn 6. og 7. áratugsins.31 Listamennirnir Bernd (1931-) og Hilla 

Becher (1934-) unnu mikið með ljósmyndina sem rannsóknar og skrásetningatæki og 

mynduðu iðnaðarmannvirki og þá oft í seríum. Stíllinn sem einkennir verk þeirra er 

nefndur New Objectivity.32  Íslenskir hugmyndalistamenn eins og Sigurður Guðmundsson 

og Hreinn Friðfinnsson notuðu einnig ljósmyndir í verkum sínum en yfirleitt á ljóðrænni 

hátt. Ljósmyndin var þá huglæg tjáning og oft vísun í aðra list eða huglægt ástand. 

 

 

Listræn ljósmyndun & stafræna byltingin (1975-2008) 

 

Hægt er að setja ljósmyndina innan listasögunnar í  nokkra flokka. Þeir flokkar sem eru 

mest áberandi í samtímaljósmyndun eftir 1975 eru:  Sjálfsmyndir, portretljósmyndir og 

sviðsetning, frásögn í ljósmyndum (narrative), heimildarljósmyndun (documentary), 

hluturinn (object), borgin og borgarlandslag  (deadpan) og tískuljósmyndun.33 Erfitt er þó 

að flokka ákveðnar ljósmyndir eða listamenn vegna þess að ljósmynd eða listamaður 

getur átt heima í fleiri en einum flokki. Sem dæmi má nefna listakonuna Nan Goldin 

(1953-) en hennar miðill er ljósmyndin í snaphot stíl. Goldin hefur alla tíð  myndað sitt 

nánasta umhverfi, sjálfan sig og vini sína sem tilheyra ákveðinni lágstétt innan 

samfélagsins, þ.e. eiturlyfjaneytendur, klæðskiptingar, vændiskonur o.s.frv.34 Myndir 

hennar flokkast sem heimildir um ákveðna samfélagshópa og sem frásögn en tengjast líka 

flokki sjálfsmynda þegar hún myndar sjálfan sig í ákveðnum aðstæðum, eins og fræg 

mynd eftir hana þar sem hún situr  í óvistlegu herbergi með glóðarauga sem ástmaður 

hennar hefur gefið henni (myndii). Í byrjun sýndi hún ljósmyndir sínar í „slideshow“ með 

tónlist, á þeim börum sem hún sótti með þeim vinum sem hún fyrr og síðar myndaði og 
                                                
30 Þjóðminjasafn Íslands:  http://www.natmus.is/syningar/sersyningar/eldri-syningar/  9. febrúar 2008. 
31 Mary Warner Marien: 2006. Bls. 372. 
32 Mary Warner Marien: 2006. Bls. 371. 
33 1) Susan Bright. Art Photography Now. Thames & Hudson. London. 2005. Bls. 13.  
     2) Hanna Guðlaug Guðmundsdóttir. Ljósmyndun og samtímalist. Fyrirlestur. Haust 2007. 
34 Nan Goldin. The Ballad of Sexual Dependency. Aperture. New York. 1986. Bls. 23. 
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hefur hlotið frægð fyrir.35  Hún notar sitt eigið líf og annarra og sameiginlegt umhverfi 

sem myndefni og segir að hún sé að nálgast fólkið, umhverfi sitt og líf sitt með 

myndavélinni og um sé að ræða tilfinningalega nánd, „Taking pictures is for me a way of 

touching someone – a form of tenderness“.36  Hún notar ljósmyndina sem 

skrásetningartæki, sem myndræna dagbók og myndavélin er félagi hennar, hluti af hennar 

tilveru. Tæki til að nálgast aðra og festa á mynd nánd milli einstaklinga. 37 Myndir Goldin 

eru dæmi um hvernig heimildarljósmyndin hefur þróast frá götu og fréttaljósmyndun yfir 

í persónulegri heimildarljósmyndun. 

Listamaðurinn Martin Parr (1952-) varð þekktur fyrir ljósmyndir sínar af bresku 

millistéttarsamfélagi á 8. áratugnum.38 Í verkum Parr eftir 1985 hefur ofur sterkt litrófið 

og háðsleg ádeila á neyslumenningu í nútímasamfélagi ráðið ríkjum - Tupperware partý 

og matsölustandar, hversdagshlutir og menning. Hann er undir áhrifum frá Arbus, 

Eggleston og nýja heimildarstílnum, vinnur á fyndin og formrænan hátt með 

samfélagsskráningu þ.e. með heimildarljósmyndina í listrænu formi og  fer með hana út á 

ystu nöf.39 „Taking clichés and exposing them and making them so clichéd that they 

become something else“40 Hann vinnur mikið í seríum og nýlegt verk eftir Parr þar sem 

hann myndar einstaklinga með gsm síma ber merki um það (myndiii). 

Með tilkomu stafrænnar ljósmyndunar á 9. áratug og aukinni útbreiðslu á 10. áratug 

síðustu aldar breyttist margt.41 Í dag hafa nánast allir aðgengi að ljósmyndun. Stafrænar 

ljósmyndir hafa náð yfirhöndinni í daglegu lífi hvers og eins, í frétta- og 

heimildarljósmyndun hjá fjölmiðlum sem og í auglýsingaljósmyndun. Enn er vægi 

filmuljósmynda þó meira í listheiminum. Stafræna ljósmyndin hefur það fram yfir 

filmuna að hún er auðveld og ódýr í notkun og hægt er að sjá myndina um leið og hún er 

tekin, setja hana í tölvu  að loknu tökuferli og prenta hana út sjálfur.42 Hún hefur þó þá 

                                                
35 1) Nan Goldin: 1986. Bls. 23. 
     2) Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 160. 
36 Uta Grosenick: Woman Artists in the 20th and 21st century. Taschen. 2005. Bls. 108. 
37 Uta Grosenick: 2005. Bls. 106. 
38 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 191. 
39 Charlotte Cotton: 2004. Bls. 182. 
40 Martin Parr: Sótt 9. febrúar 2008 af  
    http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/pop_ups/06/in_pictures_mexico_by_martin_parr/html/3.stm 
41 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 75. 
42 Michael R. Peres og fl: 2008. Bls. 217. 
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vankanta að vera ekki með eins háa upplausn og filman og þeir sem vit hafa á 

ljósmyndun vita að ekki fæst sama áferð, skerpa og nákvæmni með stafrænni ljósmynd 

eins og með filmuljósmynd sem er tekin á atvinnufilmu og framkölluð í myrkraherbergi á 

hágæða ljósmyndapappír. Samt sem áður hafa og geta flestir tekið ljósmyndir. Hvað er 

það þá sem aðskilur áhugaljósmyndarann frá listamanni sem notar ljósmyndina sem miðil 

og aftur atvinnuljósmyndarann frá listamanninum?   Inntakið og hið huglæga ferli. 

Listakonan Zoe Leonard (1961-)43 sýndi seríur mynda á Documenta 12 í Kassel 2007 

sem bera titilinn Analogue (myndiv). Myndirnar eru teknar á árunum 1998-2007 og sýna í 

mikilfengleika sínum ásjónu hverfandi einkarekinna smábúða í borgarsamfélagi í 

Bandaríkjunum og víðar. Leonard sýnir fram á hraðar breytingar í nútíma samfélagi með 

tilkomu stórmarkaða  og keðjuverslana í eigu stórfyrirtækja. Hún skrásetur á filmu 

fallegar og litríkar heimildamyndir af hverfandi borgarmynd. Hún velur að taka 

myndirnar á medium format (6x6 stærð) filmuvél til að undirstrika áherslu sína á 

hverfandi gildi í samfélaginu, sbr. hvernig stafræn þróun hefur dregið úr raungildum 

ljósmyndarinnar44. Áhrifa frá Bernd og Hillu Becker gætir í myndunm. Öndvert við 

hlutleysi í myndum þeirra er Leonard að vinna með sitt umhverfi og söknuð sem hún 

finnur fyrir þegar litlu hverfisbúðirnar loka eða hverfa ein af annari.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Charlotte Cotton: 2004. Bls. 199. 
44 1) Lynne Cooke: „Best of 2007“. Art Forum. No. 4. 2007. Bls. 310. 
    2) Zoe Leonard: Analogue. Wexner Center for the Arts. Ohio. 2007. Bls. 1. 
45 Zoe Leonard: Analogue. 2007. Bls. 1. 
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III. EIGIN VERK OG LISTFRÆÐILEGT SAMHENGI, 

INNTAK, ÁHRIF OG MIÐLAR 

 

Eigin hugmyndafræði og skapandi öfl 

 

Forvitni, rannsókn og skrásetning 

Ég hef frá því ég man eftir mér verið með myndavél á lofti og myndað allt milli himins 

og jarðar. Fólk, staðir, atburðir, form, litir, mynstur og smáatriði hafa fangað huga minn 

og ég hef notað ljósmyndina sem leið til að skissa og sem dagbók árum saman. Ég fékk 

fyrstu myndavélina mína þegar ég var ung og man að mér fannst gaman að mynda allt í 

kringum mig. Ég hafði alltaf mikla þörf fyrir að rannsaka, skrásetja og kortleggja allt í 

mínu umhverfi.  

Áður en ég hóf nám í LHÍ var ég nær eingöngu að mála, taka ljósmyndir eða vinna 

grafík. Ég málaði málverk í abstrakt stíl sem voru oft á tíðum litrík og andstæðukennd. 

Fyrsta listaverkið sem ég man eftir að hafi haft veruleg áhrif á mig var stór mynd eftir 

Jackson Pollock sem dró mig að sér þegar ég var stödd á listasafninu Tate í Lundúnaborg 

þegar ég var 16 ára. Mér fannst sem verkið talaði til mín og tilfinningin var mögnuð. 

Sömu sögu hef ég að segja um verk á yfirlitssýningu Hreins Friðfinnssonar í Listasafni 

Reykjavíkur nýverið, tuttugu árum seinna. Aðrir listamenn sem  hafa haft áhrif á mig eru 

t.a.m. ljósmyndarar fyrr og nú og hef ég síðastliðin ár stúderað ljósmyndun og lesið um 

ljósmyndara frá ýmsum tímum af miklum áhuga en að því verður vikið betur síðar í 

tengslum við einstök verk.  

 

Aðdragandi, ferli og niðurstaða 

Eftir að ég byrjaði í LHÍ hef ég haldið áfram með ljósmyndina sem skissuform, 

skrásetningu og sem miðil en einnig prófað aðra miðla eins og myndbandið, gjörninga og 

fleira. Málverkið hefur vikið fyrir öðrum miðlum enda finnst mér ég ekki fá útrás í 

málverkinu eins og áður fyrr. Ljósmyndir mínar og myndbandsverk eru oft á tíðum 

annars konar málverk, lifandi málverk. Ég nota  linsuna sem áhald til að draga línu og tjá 

mig. Aðdragandinn við vinnslu verks og ferlið allt er mikilvægt í minni listsköpun. Mér 
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finnst best að velja miðilinn út frá hugmyndinni ef um ákveðna og meðvitaða hugmynd er 

að ræða, en í ljósmyndinni vinn ég oft mjög spontant og meira á huglægum nótum. 

Aðdragandinn er oft á tíðum forvitni, það er eitthvað sem kveikir í mér, úr verður 

rannsókn og skrásetning og að lokum niðurstaða sem oft endar í seríu mynda.  

Á hinn bóginn getur hugarástand mitt og hugleiðingar leitt mig í ferli sem ég verð að 

kanna og koma frá mér. Verk mín fjalla oft á tíðum um andstæður og ólíka póla í sjálfri 

mér, umhverfinu og samfélaginu. Óákveðni og ákveðni. Öryggi og öryggisleysi. Hið 

raunverulega og hið óraunverulega. Hið hlutbundna og hið óhlutbundna. Spurningar og 

svör. Oft eru verkin túlkun á líðan eða hugarástandi en stundum er einfaldlega dregin upp 

mynd af mannlífi eða umhverfi með forvitni að leiðarljósi.  

 

 

Eigin verk 

 

Sjálfsmynd 

Fyrsta verkið sem ég gerði eftir að ég byrjaði í LHÍ var í námskeiði á smíðaverkstæðinu. 

Verkefnið var fólgið í því að smíða hlut og áttum við að hugsa hann út frá sjálfsmynd. 

Verkið sem ég gerði var tvöfaldur rammi, hægt var að horfa í hann frá báðum hliðum. Á 

milli trérammanna voru 4 glerlög  og á milli laganna í sitt í hvora átt, setti ég tvær 

abstrakt ljósmyndir, eina gula blæbrigðamynd og aðra blátóna öllu ruglingslegri.  Framan 

við hvora mynd voru ljósritaðar útlínur af mér á glæru. Verkið vísaði í mig sem einbeitta 

mannveru annars vegar með allt á hreinu - í flæði - en hins vegar í mig sem leitandi veru í 

annarlegu ástandi. Þegar ég lít til baka finnst mér þetta verk afar táknrænt fyrir hvernig ég 

ber mig að og hvernig ég tjái mig í myndlist. Andstæður í litum, formum, hugsun og 

útfærslu eru áberandi. Þetta er missýnilegt í verkum mínum en mikilvægur þáttur í 

aðdraganda og ferli. 

 

Printseries 

Í verkinu Printseries (myndv) frá árinu 2006 vann ég með ljósmyndina og málverkið. Ég 

málaði verk á glerplötu, notaði grafíkprentliti, rúllu og sköfu og tók ljósmyndir af 

afrakstrinum. Verkið var aldrei hugsað sem málverk heldur ljósmyndasería þar sem ég 
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vann á glerplötu og rúllaði grafíkprentlitum á, skóf í leifturform og mynstur eftir 

tilfinningu, tók myndir, skóf meira og tók fleiri  myndir, í allt um 200 stafrænar 

ljósmyndir. Í þessu verki var ég að vinna með grafíkaðferð og abstraktmálverkið en 

lokaútkoman var ljósmynd. Meðan ég var að vinna verkið leið mér sérstaklega vel og mér 

fannst ég vera á flugi. Ferlið var jafn mikilvægt og lokaniðurstaðan. Í verkinu var ég að 

vinna í anda athafnamálverksins (action painting) einsog Pollock gerði forðum, í 

hugarflæði en hjá mér var ljósmyndunin hluti af því ferli, athöfninni, þ.e. 

athafnaljósmyndun ef kalla mætti (action photography). Litafræði og túlkun lita hafa 

alltaf verið mér nærri, grunnlitir, andstæðir litir og blöndun lita. Þegar ég málaði valdi ég 

litina út frá tilfinningu en þess ber að geta að ég hef alltaf spáð mikið í liti, fyrir hvað þeir 

standa og hvernig þeir eru settir saman. Þarna urðu þáttaskil hjá mér, ljósmyndin varð að 

sjálfstæðum miðli og tjáningu. Ég var ekki að mynda það sem fyrir augu bar heldur bjó 

ég til efni ljósmyndarinnar sjálf út frá eldri ljósmyndaskissum og huglægri tjáningu.  

 

Hugarástand 

Nokkru síðar vann ég myndbandsverk  sem var nokkurs konar framhald af verkinu 

Printseries. Þar tók ég upp á myndband nærmynd af blikkandi bílljósum - framljós, 

afturljós, stefnuljós og vann með efnið í tölvu. Verkið svipaði á endanum til áru lita sem 

komu og fóru á skjánum. Lokaútkoman voru þrjú fjögurra mínútna vídeóbrot sem ég setti 

saman - yfir hvort annað - í mismunandi röð og sýndi í tveimur ólíkum útfærslum, á 

tveimur skjávörpum í vinkli í stóru hvítu rými.  

Verkið sýndi tvær hliðar á sama hlutnum. Það vakti upp tilfinningu, var órætt og myndaði 

ástand í rými enda er heitið á verkinu Hugarástand (myndvi). Litirnir skiptu máli við gerð 

verksins. Litirnir sem ég tók upp í fyrstu voru rauður, gulur, hvítur og grænn en þegar 

verkið var fullunnið höfðu litirnir breyst í tölvuvinnslu þegar myndbrotin voru sett hvort 

yfir annað eins og um blöndun lita fyrir málverk. Ég hef aldrei getað notað tilbúna liti, 

blandaða eða óblandaða. Ég verð alltaf að gera mína eigin blöndu út frá tilfinningu fyrir 

litnum eða viðfangsefni. Eftir á að hyggja sé ég að sú árátta var notuð við vinnslu 

verksins. Verkið gat dáleitt fólk eða glatt það og það vakti forvitni hjá áhorfandum 

varðandi vinnslu og hvað væri í raun myndefnið.  
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Miðbærinn 

Í ljósmyndaseríunni Miðbærinn (myndvii) var aðdragandinn og ferlið aftur jafn mikilvægt 

og lokaútkoman. Í verkinu sem ég vann á námskeiði í ljósmyndasögu og heimspeki, var 

ég að vinna með þá hugmynd að með ljósmyndinni sé hægt að fanga hið afgerandi 

augnablik. Nálgunin var út um opinn bílglugga, og ég stýrði öllu; myndavélinni í hægri 

hendi, fótbremsu, sjónarhorni, fjarlægð, ljósopi, hraða og vinkli - öllu nema mannlífinu 

og umhverfinu í kring. Ég vann út frá snapshot raunsæi og tók myndirnar í miðbæ 

Reykjavíkur. Ég vildi fanga rétta augnablikið, rétta rammann, réttu viðföngin - sameina í 

eitt og smella af. Innblásturinn kom úr öllum áttum en aðallega var það rómantík og hið 

afgerandi augnablik Henri Cartier-Bresson, nálgun Roberts Frank, afstaða og tækni 

Eggleston og litaspjald Martin Parr sem hafði fangað mig. Áhugaverðir karakterar, 

myndbygging, áferð, form, fletir, litir og endurspeglun smullu saman á réttu augnabliki. 

Hugmyndina fékk ég þegar ég rúntaði niður Laugarveginn einn góðan veðurdag og 

mannlífið í ramma miðbæjarins vakti forvitni mína. Í marga daga rúntaði ég niður 

Laugaveginn, gamla rúntinn og upp Hverfisgötuna aftur og aftur og átti erfitt með að 

draga mig í hlé. Ferlið, þessi hversdaglegi hringur miðbæjarins, varð mjög spennandi og 

spennan magnaðist þegar umgjörð og viðfang small saman á réttu augnabliki. Hjartað sló 

hraðar og spennan við að ná myndinni jókst í adrealínbústi sem síðan jafnaði sig, þ.e. 

þangað til að ég kom auga á nýtt mótíf. Þetta var spennandi ferli að mínu mati og ákveðið 

ástand sem ég fór inn í.  

Ég ákvað að hafa myndirnar í lit til að ná tíðarandanum og tengja þær nútímanum. 

Myndirnar eru heimild um mannlífið og tíðarandann í dag ásamt því að vera mín listræna 

sýn á veruleikann, þ.e. hvernig ég tengi fólkið umhverfinu og bý til varanlega mynd. Þó 

að ljósmyndarinn byggi myndirnar alltaf á ákveðnu sjónarhorni og reyni að stýra 

útkomunni sjálfur kemur alltaf eitthvað skemmtilega á óvart. Þessi tegund ljósmynda 

breytir ekki orðræðunni í þjóðfélaginu heldur sýnir okkur mannlífið og nánasta umhverfi  

á þeim tíma, á skemmtilegan og skapandi hátt út frá mínum hugmyndum, minni sköpun 

og skrásetningu á raunveruleikanum. Myndirnar eru á stafrænu formi vegna þess hve 

námskeiðið var stutt en hefði þetta verið sjálfstætt verkefni hefði ég notað filmuvél og 

viljað sýna myndirnar mannhæðastórar þar sem öll smáatriði koma fram. 
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... elska/r ..., ... elska/r ... ekki 

Í nýlegu verki vann ég í tækni sem ég hef ekki unnið með áður.  Verkið ... elska/r ..., ... 

elska/r ... ekkiviii er myndasería, þ.e. 30 photogram myndir unnar í svart/hvítu í 

myrkraherbergi á „cryslal archive“ ljósmyndapappír. Photogram tæknina má rekja til 

fyrri hluta 19. aldar.46 Hún er þannig að t.d. hlutur (í þessu tilviki blóm) er lagður á 

ljósnæman pappír í stækkara í myrkraherberginu og lýst eins og um filmu væri að ræða, 

þó án þess að filma sé sett í stækkarann og lýst eins og venjulega þegar um stækkun og 

framköllun filmuljósmynda er að ræða. Framköllunin er síðan eins og um filmu væri að 

ræða.47 Í verkinu er þetta endurtekið 30 sinnum og þess á milli er eitt blað á blóminu 

fjarlægt og síðan koll af kolli þangað til kjarninn stendur einn eftir.  

Mér fannst spennandi að gera myndaseríu með photogram tækninni sem fæli í sér frásögn 

og breytingu frá einni mynd til þeirrar næstu. Ástæðan fyrir því að ég valdi að gera verkið 

í svart/hvítu var sú að mig langaði að hafa verkið eins hreint og beint og mögulegt væri 

og laust við væmni. Hver mynd er 15x24 sentimetrar á stærð og hugmyndin var að setja 

það upp í fallegu hvítu sýningarrými í lágréttri röð, saga með upphaf og endi. Serían 

myndar þannig umgjörð í kring um áhorfendur og talar við þá.  

Titill verksins  vísar í þegar blöðin er týnd af baldursbrá, eitt af öðru og spurt er;  ...elskar 

...?, ...elskar ... ekki? Ástæðan fyrir því að ég hafði punkta í stað ákveðinnar forsetningar, 

eða nafnorðs er sú að þó hugmyndin hafi kviknað út frá mér og mínum spurningum getur 

verkið átt við allar heimsins spurningar, persónulegar sem og samfélagslegar. Titillinn 

getur verið spurning sem og fullyrðing. 

Hugmyndin að verkinu ... elska/r ..., ... elska/r ... ekki fæddist smám saman í mínu 

daglega lífi og í tilraunum mínum með mismunandi tækni í ljósmyndun. Á gangi með  

dóttur minni síðastliðið sumar rákumst við á þyrpingu af baldursbrám. Ég tók eitt blómið 

upp og dóttir mín týndi blöðin af um leið og hún sagði: „Þú elskar mig, þú elskar mig 

ekki, ..., ...,  þú elskar mig!“ Ég sagði: “Auðvitað elska ég þig yndið mitt, mest af öllu” og 

kyssti hana. Ég geymdi síðan gula kjarna blómsins því mér fannst hann tákn um þessa 

stund. Á Documenta 12 í Þýskalandi í sumar heillaðist ég af myndbandsverkinu Double  

                                                
46 1) Ýmsir: The Photography Book. Phaidon Press Limited. London. 1997. Bls. 506. 
     2) Lorraine Aveni: http://www.gbreadgallery.com/photograms.html  11. desember 2007. 
47 1) Ástríður Magnúsdóttir. Eigin tilraunir og lestur á netinu um ýmsa ljósmyndatækni. 
    2) Ýmsir: 1997. Bls. 506. 
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Bubble frá árinu 2001 eftir listakonuna Maja Bajeviç.48 Í verkinu er Bajeviç að taka á 

trúmálum og samfélagi, tvískinnung og hvernig ákveðnir hlutir eru leyfðir eða fordæmdir 

í skjóli ofsatrúar og valda.49 Þetta er sterkt verk, myndrænt og fagurt, pólitískt og 

mannlegt. Verkið er einfalt og ljóðrænt sem og andstæðukennt og kemur skýrum 

skilaboðum á framfæri.  

Verk Bajeviç ásamt mýtunni um að týna blöð af blómi og spyrja sjálfan sig spurninga í 

lífinu, atvikið með dóttur minni, óvissan og öryggisleysið sem fylgir okkur stundum og 

hinar ýmsu spurningar sem ég spyr mig að daglega hafi verið kveikjan að þessu verki. 

Verkið ... elska/r ..., ... elska/r ... ekki  kemur inn á mannlegan og tilfinningarlegan þátt í 

lífi hverrar manneskju og vísar til öryggisleysis, óvissu og ótta við tilfinningar í garð 

sjálfs síns sem hluta af samfélagi eða fjölskyldu. 

Mér fannst erfitt að sýna þetta verk því hugmyndin var mjög persónuleg en  samt sem 

áður hafði ég mjög sterka þörf fyrir að koma henni frá mér. Þegar efinn læðist að okkur, í 

formi spurninga eða óvissu og kvíða, förum við að spyrja okkur spurninga um allt milli 

himins og jarðar. Hver er ég og hvernig túlka ég samfélagið og fólkið kringum mig? Með 

þessu verki langaði mig að skrá þessa tilfinningu, gera hana myndræna, áþreifanlega og 

bókstaflega til þess að skilja hana betur. Vonandi gefur verkið áhorfandanum rými til að 

fara inn á sitt persónulega svæði og öðlast eigin upplifun út frá persónulegri minningu 

eða reynslu með því að tengjast verkinu á sinn hátt.  

Ef ég set þetta verk í samhengi við aðra listamenn eða stefnur í myndlistinni væri hægt að 

tengja það frásögn í ljósmyndum og seríalisma. Það væri líka hægt að skoða það út frá 

photogram tækninni og nefna Adam Fuss eða Man Ray. Einnig út frá ljósmyndalegu 

samhengi og inntaki og tengja það við verk ljósmyndara eins og Elina Brotherus og 

Sophie Calle, þar sem unnið er með sjálfið, hið mannlega eðli og hið daglega líf.50  

 

 

 

                                                
48 Listakonan Maja Bajevic hefur unnið með myndbandið, ljósmyndina, innsetningar og 
    hljóð. Hún er fædd árið 1967 í Sarajevó en er búsett og vinnur í París og Sarajevó.  
49 Maja Bajevic. http://www.cityofwomen.org/2005/en/program/mesto-zensk/bajevic  11. desember 2007. 
50 1)Elina Brotherus. http://www.lib.helsinki.fi/bff/202/brotherus.html 11. desember 2007. 
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People 

Eitt af þeim verkum sem ég hef unnið undanfarið er ljósmyndasería sem fékk vinnuheitið 

People (myndix).  Í því ferli nota ég sjálfvirka myndavél sem ég er alltaf með á mér og 

smelli af þegar mannvera eða múndering fangar athygli mína. Hugmyndina fékk ég þegar 

ég sat ásamt hópi fólks á bar. Þar var mjög skemmtilegt andrúmsloft og allir hlógu og 

skemmtu sér. Allt í einu fór ég að rýna í barm nærstaddra, þar sem þau sátu í mismunandi 

múnderingum, köflóttum, strípuðum og skrautlegum peysum eða jökkum, með 

mismunandi mynstur undir yfirborðinu, í sálinni, í hjartastað. Verkið eru stafrænar 

ljósmyndir af brjóstkössum fólks í kringum mig í oft litríkum fötum og skemmtilegum 

samsetningum. Þetta verk kviknaði út frá áhuga mínum á fólki, umhverfinu og mynstri 

hvers konar. En þó svo að myndirnar séu af yfirborðinu, þ.e. ytri byrði fólksins hef ég 

áhuga á því sem er ósagt hjá hverjum og einum. Fólkið myndar að endingu heild í 

uppsetningu og verður hluti af stærra mengi. Manneskjan versus samfélagið, manneskjan 

sem hluti af samfélagi.  

Þó að verkin “...elska/r...” og  “People” virðist ólík í fyrstu, myndrænt séð, hafa þau samt 

sem áður nokkra samnefnara, t.a.m. forvitni, ástand, spurningar og mannlegar 

vangaveltur. Ég held vissulega áfram með yfirborðið í þessu verki en þó er ég að 

skyggnast undir yfirborðið og þreifa mig áfram. Ég hef prófað verkið í þeirri mynd sem 

það er núna í ólíkum útfærslum, sett það fram í gömlum bíósal og dreift brjóstkössunum í 

sætin á víð og dreif. Einnig hef ég sett það upp sem eina heild þar sem myndirnar skapa 

ákveðið mynstur, samfélagsmynstur óháð kerfi. Til að sú uppsetning virki verð ég að taka 

mun fleiri myndir og kem ég til með að halda áfram með þetta verk þangað til rétt 

niðurstaða fæst.  
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IV. NIÐURSTAÐA 

 

Hér hefur saga ljósmyndarinnar,  aðferðafræði og listræn þróun verið rakin í stórum 

dráttum með tilliti til hugðarefna og eigin vinnubragða. Ljósmyndin var í byrjun 

tækniundur fremur en listrænn miðill. Ljósmyndin þróaðist með árunum í átt hins 

listræna gildis, frá svart/hvítum götumyndum Bresson og Robert Frank yfir í 

viðurkenndar litmyndir Eggleston og Parr. Í samtímaljósmyndun nýtur ljósmyndin 

vinsælda og virðingar. Hún er ekki lengur andstæðingur málverksins heldur sjálfstæður 

listrænn miðill með óendanlega möguleika. 

Einnig hefur verið sagt frá eigin verkum sem unnin voru á námstímanum í LHÍ, 

verkunum Sjálfsmynd, Printseries, Hugarástand, Miðbærinn, ... elska/r ..., ... elska/r ... 

ekki og People. Aðdragandi verkanna, inntak, tækni, ferli í rannsókn, sköpun og 

niðurstöðu hafa verið skoðuð og þau sett í samhengi við hin ýmsu stílbrigði 

ljósmyndarinnar sem og annarra miðla fyrr og nú.  Verkin sem ég valdi að skrifa um eru 

að mestu ljósmyndir, absrakt eða fígúratífar, eitt myndbandsverk; lifandi huglæg abstrakt 

ljósmynd og þrívíður hlutur þar sem ég vinn með sjálfið og ljósmyndina.  

Forvitni hefur leitt mig áfram með myndavél á lofti í rannsakandi ferli skrásetningar og 

niðurstöðu. Málverkið hefur vikið fyrir ljósmyndinni og öðrum miðlum á námstíma 

mínum í LHÍ. Í myndbandinu hef ég unnið með ástand, minningar, þrá og efa og kem ég 

til með að nota myndbandið ásamt ljósmyndinni í framtíðinni. Ég hef áttað mig á því að 

ljósmyndin er gefandi afl í minni listsköpun og að snapshot aðferðin hentar mér afar vel. 

Ég kem til með að vinna áfram með ljósmyndina sem rannsóknar og skrásetningaraðferð 

þar sem inntakið er forvitni, líðan eða hugarástand, ólíkir pólar  og andstæður í umhverfi 

og persónulegum vangaveltum. Langar mig á þessu stigi að vinna með hugðarefni mín í 

stærra samhengi í ljósmynd og/eða myndbandi í innsetningum eða öðrum rýmisverkum.  
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