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 INNGANGUR 
 

 $a! er áhugavert a! sko!a fólk og a!stæ!ur í kringum sig og hvernig fólk tekst á 

vi! lífi! og tilfinningar sínar. Er hægt a! lesa í andlit fólks og sjá hvernig #ví lí!ur ? 

Hvernig virkar fólk í kringum anna! fólk, er #a! tillitsamt, tekur #a! eftir ö!rum í 

kringum sig? E!a er #a! í sínum eigin heimi #ar sem #a! lí!ur um án #ess a! veita 

lífinu í kringum sig eftirtekt? $a! a! tala um #ær tilfinningar sem bærast um innra me! 

manni e!a #ær tilfinningar sem ma!ur hefur gagnvart einhverjum ákve!num málefnum 

e!a hlutum veitir ákve!na losun sem lætur fólki lí!a vel. Sálfræ!ime!fer! byggist á 

slíkri losun og hefur hún reynst mörgum vel. En #a! eru ekki allir sem geta tjá! sig me! 

or!um. $a! er spennandi a! athuga hver áhrif listsköpunar eru á listamanninn sjálfan. 

Afhverju velur hann a! tjá sig á #ennan myndræna hátt? A! vinna í snertanleg efni og 

a! tjá sig í gegnum sköpun virkar betur fyrir suma til #ess a! koma tilfinningum og 

sko!unum sínum frá sér. En hver er #á munurinn á listamönnum og #eim sem skapa 

innan veggja listme!fer!ar? Er hægt a! bera saman rithöfunda og #á sem fara til 

sálfræ!ings á sama hátt? $a! hljómar ekki eins sennilegt. 

 

 Í myndlist fjalla listamenn miki! um eigin minningar, upplifanir, samfélagi! og 

heiminn. $a! er erfitt a! skapa eitthva! sem kemur manni sjálfum ekki vi! og einlægni 

listamannsins í #ví sem hann er a! fjalla um í verkum sínum er í hávegum höf!. Í vi!tali 

vi! Birnu Matthíasdóttur, listme!fer!arfræ!ing, segir hún a! ekki sé hægt a! líkja 

listsköpun listamanns saman vi! #a! sem fólk skapar í vi!talstímum hjá 

listme!fer!arfræ!ingi. Í listme!fer! vinnur fólk me! #a! sem er a! brjótast um innra 

me! #eim, allar sínar innstu tilfinningar og jafnvel leyndarmál, t.d. áföll, erfi!ar 

fjölskyldua!stæ!ur, misnotkun og einelti svo eitthva! sé nefnt. Listama!urinn er ekki 

endilega a! flíka #essum tilfinningum í verkum sínum, #ó svo a! slík upplifun geti haft 

áhrif á vinnu hans á einhvern hátt og #örf hans til tjáningar.  

 

 Mig langar til #ess a! bera saman #au áhrif sem listme!fer! hefur á einstaklinga 

og #au áhrif sem listamenn ver!a fyrir í gegnum sína myndlist. Hver er munurinn á 

#essum tjáningarformum? Hefur #a! áhrif á sköpunarferli! og útkomuna #egar #ú veist 

a! #a! sem #ú gerir er einungis fyrir #ig, eins og listme!fer! byggir á, e!a #egar #ú 
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vinnur a! verki fyrir s%ningu #ar sem #ú hefur ákve!inn tímaramma til sköpunar, sem 

er oft vinnuumhverfi listamanna. 

 Ég ætla einnig a! sko!a nokkra listamenn sem nota ljósmyndina sem mi!il til a! 

fjalla um eigin s%n á bæ!i líf sitt og umhverfi! í kringum #á, hvort sem #a! er af 

sönnum atbur!um e!a tilbúnum a!stæ!um. $a! er athyglisvert a! sko!a hva! #eir segja 

me! myndum sínum og hva!a áhrif #a! kann a! hafa á a!ra listamenn, mig sjálfa og 

myndsköpun mína. Breytir #a! t.d. einhverju um #a! hvernig fólk sér sjálft sig e!a 

horfir á lífi! í kringum sig ? 
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LJÓSMYNDIN SEM LISTMI"ILL 
 

 „In the visual arts we can provide tools, knowledge of materials and experience 

with drawing and painting, which can allow individuals to take with them, wherever 

they go, the potential for further work.“1  

  

  Francesca Woodman er #ekktur ljósmyndari sem n%tti sér möguleikann á a! 

taka ljósmyndir me! löngum l%singartíma og var! hún m.a. fræg fyrir sjálfsmyndir sínar 

sem voru teknar á #ennan hátt. $annig gat hún nota! hreyfingu mannslíkamans me! 

l%singartímanum til a! ná fram sérstakri stemningu í myndirnar. Stemningin var oft 

dulú!ug og mjög ljó!ræn. Hún ná!i fram áhrifum sem fanga!i hug fólks vegna #ess a! 

hún fjalla!i um hennar innra sjálf og tilfinningar sem teljast erfi!ar og margir ræ!a ekki 

opinskátt um. Hún leysti #annig um nokkurs konar vi!urkenningu fyrir #essum 

tilfinningum í hugum fólks sem bör!ust einnig vi! slíkar tilfinningar. $etta tel ég vera 

eina af ástæ!um #ess a! myndir hennar lifa enn #ann dag í dag, #rátt fyrir stuttan 

ljósmyndaferil. Vi! sjáum sjaldan andlit hennar í myndunum og hún vir!ist vera a! 

mynda draug af sjálfri sér sem fylgir henni eftir og hún getur ekki losa! sig vi!. Ferill 

hennar stó! sem hæst á árunum 1972-1981, en ári! 1981 féll hún fyrir eigin hendi. 

Mynd hennar House #3 (1975-76) er ein af #eim myndum sem seti! hefur í huga mér 

frá #ví a! ég sá hana fyrst. $etta er mynd af henni sitjandi á gólfi í gömlu húsi sem lítur 

út fyrir a! vera yfirgefi!. $a! eru brot í veggjunum og flagnandi málning, rifinn pappír 

og brotinn hlutur á gólfinu. Hún situr í einu af hornum herbergisins og líkami hennar er 

á hreyfingu a! undanskildum hægri fót hennar. Af einhverjum ástæ!um talar #essi 

mynd mjög sterklega til mín. Ég upplifi #ennan tilfinninga#runga, #essa tilfinningu 

#egar mér lí!ur eins og ég hafi allan heiminn á her!um mér og #a! eina sem mig langar 

til a! gera er a! fela mig í litlu skoti. $a! er #ó alltaf eitthva! sem dregur mann fram 

aftur, eins og fótur hennar á #essari mynd sem var #a! eina sem var s%nilegt af líkama 

hennar og kom #.a.l. upp um hana. $a! er ekki hægt a! fela sig frá heiminum e!a #eirri 

ábyrg! sem fylgir #ví a! vera til í honum. Örlög Woodman eru #ví mjög táknræn í 

samanbur!i vi! túlkun mína á #essari mynd.  

 „Ljósmyndun er a! halda ni!ri í sér andanum #egar allir #ættir smella saman 

#annig a! hægt sé a! fanga hverfulan raunveruleikann. $a! er á #eirri stundu sem ma!ur 

                                                
1 Robert Nadeau. Bls. 61. 
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finnur fyrir á#reifanlegri og andlegri gle!i vi! a! ná tökum á mynd.“2 Svo segir Henry 

Cartier-Bresson sem er talinn vera meistari meistaranna #egar kemur a! ljósmyndun. 

„[Hann] er ljósmyndarinn sem getur áreynslulaust töfra! fram hárréttu augnablikin og 

stemningarnar, og s%n hans á veruleikann vir!ist svo fjölbreytt a! hún nánast spannar 

allt litrófi!.“3 Me! ljósmyndum sínum af götum og mannlífi í Parísarborg frá árunum 

1929-1974 er tali! a! hann hafi a! vissu leyti skapa! ímynd Parísarborgar og #ær 

hugmyndir sem fólk hefur nú um borgina frá #essum tíma. „Hi! afgerandi augnablik“ er 

a!fer! sem ætí! hefur veri! kennd vi! Bresson. Myndin Place de l´Europe (1932) er 

mjög gott dæmi um #ann stíl. $a! er ljósmynd af manni sem er a! stökkva yfir poll, 

hann er rétt búinn a! hafa sig á loft #egar Bresson smellir af.4 Spegilmynd mannsins í 

pollinum sem er eins og skuggi a! hlaupa yfir vatn, skapar afar súrrealíska stemningu 

yfir myndinni.  

 $essir tveir listamenn, Woodman og Bresson, nota ljósmyndami!ilinn á mjög 

ólíkan hátt en verk #eirra beggja eru mjög gó! dæmi um hvernig listamenn n%ta sér 

ljósmyndami!ilinn til listsköpunar. 

 

                                                
2 Hanna Gu!laug Gu!mundsdóttir. (2001). Bls. 5 
3 Hanna Gu!laug Gu!mundsdóttir. (2001). Bls. 8. 
4 Hanna Gu!laug Gu!mundsdóttir. (2001). Bls. 14. 
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„ART FROM WITHIN“ 
 

 „$a! sem er svo fallegt vi! listsköpun, í öllum sínum myndum, er sú sta!reynd a! 

tilfinning er alltaf partur af sköpunarferlinu hvort sem #a! er á hráan og óritsko!a!an hátt 

e!a aga!an og úthugsa!an.“5 Engir tveir einstaklingar eru eins og #ar af lei!andi er 

sköpunarferli og a!fer!ir hvers einstaklings fyrir sig ólíkar. $a! er mjög persónubundi! í 

hva!a efni hver og einn finnur löngun til #ess a! vinna me!. $etta á bæ!i vi! í 

snertanlegum efnivi!, tækjum og tólum sem notu! eru vi! listsköpunina og í hinu 

huglæga, svo sem útgangspunkti verksins,  #eirri tilfinningu sem unni! er út frá og 

málefnum sem er veri! a! vekja athygli e!a áhuga á o.s.frv. Í bókinni Using the Creative 

Arts in Therapy er fjalla! um #á fjóra hugsu!i, Freud, Jung, Plató og Aristóteles sem 

skilgreindu mikilvægi listarinnar fyrir #roska mannsins. Ég ætla a! láta fylgja me! smá 

kafla um kenningu Freuds á #essu svi!i: 

 

Freud helped us to be more aware of the unconscious mind and the necessity 

of the human being to have a full conscious as well as unconscious life. 

Dreams are essential to a healthy person. The professional artist and the 

inexperienced participant have in common the fact of being at their best as 

creators of visual imagery by their capacity to tap the unconscious and, as a 

result, to present in line, color and form a mark that is individually their own, 

unable to be produced by any other individual in exactly the same way, ever.6  

 

 Fyrir marga er listsköpun ákve!i! form af huglei!ingu. A! vera í ró og næ!i inni á 

vinnustofu sinni, a! sitja úti í náttúrunni me! striga á trönum og  pensil í hönd e!a ganga 

um götur borgarinnar me! myndavél a! vopni, næstum #ví ós%nilegur innan mannfjöldans 

á me!an augnablikum er safna! í líti! box, er nokku! sem sumir geta ekki veri! án.  

 

 Á 19. öld átti sér sta! mikil #róun á svi!um vísinda, lista og menningar. Í 

Evrópu skapa!ist hef! fyrir #ví a! fá listamenn til #ess a! vinna me! sjúklingum 

ge!sjúkrahúsa og ge!læknar fóru a! velta #ví fyrir sér hvernig hægt væri a! sty!jast vi! 

myndverk sjúklinganna til sjúkdómsgreiningar. $eir höf!u trú á #ví a! vinnan me! 

                                                
5 Robert Nadeau. Bls. 61. 
6 Robert Nadeau. Bls. 62. 
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listamönnunum og sköpunarferli! bæri árangur og gæti jafnvel hjálpa! #eim a! komast 

til heilsu á n%. Á tímum seinni heimsstyrjaldarinnar kom í ljós a! myndræn tjáning var 

oft eina lei!in fyrir hermenn og %mis fórnalömb strí!sins til #ess a! tjá skelfilega 

reynslu sína. Samvinna á milli strí!shrjá!ra annars vegar og listamanna, ge!lækna og 

sálfræ!inga hins vegar, lag!i grunninn a! #ví fagi sem listme!fer! er í dag. Samvinna 

#eirra s%ndi fram á #a! a! myndsköpun hjálpar til vi! a! nálgast tilfinningar sem 

tengjast áföllum. Tilfinningarnar geymast í minninu í myndrænu formi og hafa áhrif á 

heg!un og lí!an einstaklinga. Starf listamanna var fari! a! tengjast inn á %msar 

stofnanir og #eir a!sto!u!u ge!lækna og sálfræ!inga vi! a! leita n%rra lei!a í me!fer! 

sinni fyrir #á sem áttu vi! ge!vandamál a! strí!a. $essi #róun kraf!ist #ess a! listamenn 

sem störfu!u á #essu svi!i ur!u a! afla sér #ekkingar innan sálar- og ge!læknisfræ!a. 

Nú eru listme!fer!arfræ!ingar ví!a um heim fengnir til a! vinna vi!  áfallahjálp t.d. á 

strí!shrjá!um svæ!um e!a #ar sem or!i! hafa náttúruhamfarir.7 

 

 Í Listme!fer! er myndsköpun notu! til #ess a! vinna úr tilfinningareynslu sem 

fólk á e.t.v. erfitt me! a! tjá sig um í or!um. Kafa! er í undirme!vitund fólks til #ess a! 

fá uppl%singar sem tengjast tilfinningum sem geta veri! vi!kvæmar. Me! listme!fer! 

má nálgast hlutina frá ö!ru sjónarhorni. Myndsköpun er talin virkja a!rar heilastö!var 

en #ær sem eru virkja!ar me! vi!talsme!fer! sálfræ!inga #ar sem me!fer!in sn%st um 

a! skjólstæ!ingur tjái sig og tilfinningar sínar me! or!um. Listme!fer! er frekar ungt 

me!fer!arform hér á landi. Í vi!tali vi! Írisi Ingvarsdóttur, listme!fer!afræ!ing í 

Bla!inu í júní ári! 2006, segir hún a! #essi lei! geti veri! afar áhrifarík til a! vinna me! 

börnum. Börn skilja hluti út frá ö!rum forsendum en fullor!i! fólk.8 $a! sem gerir 

listme!fer!ina sérstaka er hin myndræna tjáning og tungumáli! sem myndmáli! talar. 

Skjólstæ!ingar listme!fer!ar eru #ó ekki a!eins börn. Eldra fólk notar #essa me!fer!, 

sjúklingar me! heilabilanir, anorexíu, fatla!ir og  hver sem er. $a! eru nefnilega %mis 

sérsvi! innan listme!fer!afræ!istéttarinnar. Sem dæmi má taka Pauline McGee frá 

Skotlandi, hún sérhæfir sig í áföllum og #á sérstaklega kynfer!islegu ofbeldi gagnvart 

börnum, Anita Forsell frá Sví#jó! vinnur fyrir fólk me! áunninn heilaska!a og Kerry 

Kruk frá Bandaríkjunum rannsakar heilastarfsemi á me!an á myndsköpun stendur.9 

                                                
7 Flís-Félag íslenskra listme!fer!arfræ!inga á Íslandi. (2004-2006). 
8 Svanhvít Ljósbjörg Gu!mundsdóttir. (2006). Bls. 24. 
9 Svanhvít Ljósbjörg Gu!mundsdóttir. (2006). Bls. 24. 
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Listme!fer! á Íslandi 
 

 Ég tala!i vi! tvo íslenska listme!fer!arfræ!inga fyrir #essa ritger! til #ess a! 

varpa ljósi á vinnu #eirra hér á landi og til a! fá uppl%singar um #essa starfsgrein frá 

fyrstu hendi, #.e. frá #eim sem hafa reynslu í greininni eftir margra ára starf. $ær eru 

Sigrí!ur Björnsdóttir, frumkvö!ull listme!fer!ar hér á landi og Birna Matthíasdóttir sem 

starfar bæ!i í grunnskóla, á spítala og á eigin stofu. $ær marka tvær mismunandi 

kynsló!ir íslenskra listme!fer!afræ!inga. Mynd#erapistar, eins og #eir eru líka nefndir,  

vinna allir í grunninn út frá sömu hugmyndafræ!ilegum forsendum. $ó svo a! #eir vinni 

ekki nákvæmlega eins, #á byggir me!fer!in alltaf á #ví sama; a! gefa skjólstæ!ingnum 

tækifæri á a! vinna me! tilfinningar sínar og flokka #ær innra me! sér. $a! er unni! me! 

mannleg samskipti og einstaklingum er hjálpa! a! bæta sjálfsmynd sína me! 

sjálfsprottinni myndsköpun.10  

 Munurinn á listme!fer!inni og listsköpun listamannsins liggur #ó í efnistökum og 

tilganginum. Listamenn vinna í ákve!nu samhengi, #a! er aldrei algjörlega hlutlaust. $eir 

vinna t.d. út frá marka!i, samfélaginu e!a fjalla um líf sitt og tilveru. Listamenn vinna líka 

útfrá sínum eigin tilfinningum en forsendurnar eru allt a!rar. Vinna #eirra er skipulög! og 

#eir koma a! verkinu sínu me! #a! í huga a! bæta einhverju vi!, a! klára #a!. En #rátt 

fyrir #a! er víst a! #etta ferli hjálpar #eim a! vinna úr %msum tilfinningum og a! koma 

#eim frá sér. Í listme!fer!inni koma hlutirnir beint úr undirme!vitundinni, ósjálfrátt og 

#a! sn%st ekki um a! klára heilsteypt verk e!a um framfarir í listsköpun heldur sn%st #a! 

um framfarir sálarinnar, a! lækna andleg sár og a! koma frá me!fer!inni sem sterkari og 

öruggari einstaklingur, vel í stakk búinn til a! takast á vi! lífi!.11 

 

 

Mynd#erapía me! ljósmyndum 
 

 Í listme!fer! me! ljósmyndum er nau!synlegt a! skjólstæ!ingurinn skilji a! sá 

sannleikur, sem margir telja ljósmyndina draga upp mynd af, er a!eins ein hli! af mörgum 

sem hver persóna geymir. Hún er #ó á#reifanleg mynd af einhverju sem gæti annars seti! 

                                                
10 Sigrí!ur Björnsdóttir. (2008). 
11 Birna Matthíasdóttir. (2008). 
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lengi í undirme!vitundinni. $egar ma!ur tekur myndir er hægt a! fylgja sinni innri 

tilfinningu fyrir umhverfi sínu án #ess a! of mikil hugsun stö!vi mann í vinnslunni. $a! 

hefur #ótt áhrifaríkt a! blanda ö!rum mi!lum me! ljósmyndunum og búa #annig til 

klippimyndir (collages), a! taka hluti í sundur og ra!a #eim saman aftur á n%jan og n%jan 

hátt.12  

 Ég spur!i bæ!i Sigrí!i og Birnu um #eirra álit á #ví hvort a! listme!fer! myndi 

virka me! ljósmyndun. Svör #eirra s%na #á #róun sem hefur or!i! í starfsgreininni á #eim 

árum sem listme!fer!in hefur veri! i!ku! á Íslandi. Sigrí!ur, sem er af fyrstu kynsló! 

íslenskra listme!fer!arfræ!inga, segir í vi!tali okkar a! hún hafi lært a! vinna me! efni 

eins og #ekjuliti, krít, teiknibl%anta, jar!leir og #essi snertanlegu efni sem reyna á 

sköpunarhæfileika og snertiskyn skjólstæ!inganna. Hún hefur haldi! sig vi! #essi efni í 

vi!talstímum sínum en segir a! hún viti til #ess a! a!rir listme!fer!arfræ!ingar notist vi! 

önnur efni líka, t.d. gips, vír, sp%tur og #ess háttar. $egar ég spyr hana um hvort 

ljósmyndun gæti veri! tengd inn í me!fer!ina svarar hún a! án efa sé #a! möguleiki og 

eflaust sé #a! gert en a! hennar mati er #a! líklega nota! me! ö!rum efnum frekar en a! 

nota ljósmyndina sem a!alefni!. Tæknin hefur #ó teki! miklum framförum sí!an hún lauk 

námi og tímarnir hafa breyst. Umfram allt sn%st me!fer!in um a! #etta ver!i skapandi 

úrvinnsla hjá vi!komandi skjólstæ!ingi og #a! er mikilvægt a! vinna a! #ví á forsendum 

hans.13 

 $egar vi! Birna tölu!um um #ennan möguleika sag!i hún mér frá #ví a! algengt 

væri a! nota ljósmyndir í listme!fer! #egar skjólstæ!ingur væri a! vinna úr t.d. missi 

ástvinar. Hann kæmi #á me! mynd af #eim einstaklingi sem féll frá og rætt væri um hann 

e!a tilfinningar skjólstæ!ingsins gagnvart honum. Einnig er hægt a! búa til nokkurs konar 

myndabók e!a lífsbók me! myndum úr lífi skjólstæ!ingsins sem myndi hjálpa honum a! 

vinna úr ákve!num atbur!um. Tækni nútímans b%!ur einnig upp á #a! a! skjólstæ!ingar 

listme!fer!arinnar noti stafræna myndavél, taki á hana myndir og prenti svo út um lei! til 

sko!unar me! listme!fer!arfræ!ingnum.14 $a! er hægt a! nota ljósmyndirnar til #ess a! 

opna #a! sem skjólstæ!ingurinn hefur á!ur bælt ni!ur og hefja vi!talstímann #annig og 

sí!an fara í vinnu me! annars konar efni ef #a! hentar betur.15 

  

                                                
12 Rosy Martin og Jo Spence. [Ártal vantar]. Bls. 408. 
13 Sigrí!ur Björnsdóttir. (2008). 
14 Birna Matthíasdóttir. (2008). 
15 Rosy Martin og Jo Spence. [Ártal vantar]. Bls. 409. 
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 $ó svo a! me!fer!in og listsköpunin sé ekki #a! sama #á kemur sköpunarferli! a! 

innan í bá!um tilvikum. $a! er eitthva! sem grípur auga! hverju sinni sem hl%tur a! litast 

af #ví hvernig manni lí!ur, hvort ég hafi n%lega horft á fræ!slumynd um fátækt í 

samfélaginu e!a hafi n%lega sko!a! bók um allar plöntutegundirnar í grasagar!inum. Allt 

slíkt hefur áhrif á mann og á #a! hvernig vi! lítum í kringum okkur. $a! hefur áhrif á 

hva! vi! viljum fjalla um og hverju vi! fáum ástrí!u fyrir. Okkar eigin lífsreynsla, allt 

áreiti í kringum okkur, fréttaumfjöllun, umhverfi, vinir og fjölskylda mótar hvernig vi! 

horfum, hugsum og skynjum. $egar ég lít á ljósmyndirnar mínar út frá sjónarhorni 

listme!fer!arfræ!innar átta ég mig betur á #eim áhrifum sem ég ver! fyrir í 

sköpunarferlinu sjálfu. A! fara út í náttúruna, á mann#rönga sta!i, #a! a! vinna a! 

verkefni og klára #a!, a! sjá framfarir hjá sjálfri mér og finna a! tækni, kunnátta og geta 

mín #róast er #roskandi fyrir mann sem einstakling og listamann. 

 



 12 

VERKIN MÍN 
 

 $a! a! geta fanga! augnablik, eitt andartak, sem annars li!i hjá og yr!i mönnum 

gleymt, #a! a! ná svipmyndum úr ákve!num tí!aranda og samfélagslegum a!stæ!um 

sem sí!ar ver!a a! mikilvægum heimildum um tímann og lífi!, #a! a! fanga ákve!na 

hreyfingu og hversdagslegar athafnir fólks er alveg ótrúlega merkilegt fyrirbæri útaf 

fyrir sig. Ég reyni a! fanga umhverfi mitt eins hei!arlega og ég get. Allt #a! sem hefur 

áhrif á útkomuna eru einmitt #ættir sem mér finnst áhugavert a! sko!a, eins og tími, 

hreyfing, litir, fókusd%pt, ljós og skuggar. Hljó! og texti eru einnig #ættir sem ég tel 

vera áhugaver!a a! sko!a me! ljósmyndum og jafnvel a! búa til hreyfimynd, hvort sem 

#a! er í formi animation e!a video. Allt sn%st #etta um réttu l%singuna til #ess a! mynda 

ákve!na stemningu, rétta tímann og hreyfingu. 

 

 Ég man eftir #ví #egar ég var lítil hva! mér fannst skemmtilegt #egar ég var úti 

a! ganga, e!a í strætisvagni sem ók framhjá vegfaranda og ég sá hann hnerra, geispa 

e!a eitthva! slíkt. $a! a! sjá akkúrat #etta móment hjá manneskju fannst mér 

stórfenglegt vegna #ess a! augnabliki! lei! hjá á nokkrum sekúndum. Atbur!urinn er 

ósjálfrá!ur og #egar #etta gerist er enginn a! hugsa um a! vera sætur og enginn er a! 

hugsa um hvort a! lítil stúlka í strætisvagninum sem keyrir framhjá sé a! horfa og í 

lei!inni a! festa sér #etta augnablik, #ennan hnerra, í minni. $a! er mjög sérstakt a! 

hugsa til #ess a! ég hafi #ví geymt minningar úr lífi fólks sem #a! sjálft hefur ekki 

minni um. En vegna #ess a! #etta er minning sem ég geymi me! sjálfri mér get ég ekki 

s%nt neinum hana.  

  

 Spurningar um hvort ljósmyndin veiki traust manns á eigin minni, #.e. hvort a! 

ma!ur myndi, án myndavélinnar sem tækis sem hjálpar til vi! geymslu minninga um 

%msa atbur!i, gleyma merkum stundum í lífi manns, hafa veri! spur!ar #úsund sinnum. 

Í rauninni hl%tur ma!ur a! hafa trú á sjálfum sér til #ess a! muna #a! sem skiptir mann 

máli, en #%!ir #a! a! atbur!ir sem festast í minni einungis vegna #ess a! ma!ur hefur 

sko!a! myndir sé ekki eins mikilvægir? Ljósmyndir frá æskuárunum gefa manni #ann 

kost a! sjá hvernig lífi! var í kringum mann á #eim tíma. Eru sögur frá #eim sem eldri 

eru kannski bara nóg? Vi! gleymum ekki upplifun okkar á atbur!um sem snerta mann á 

einhvern hátt en stundum #arf eitthva! til #ess a! rifja #a! upp. $egar ma!ur rekst á 
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ljósmyndir frá t.d. fer!alagi me! ástvini #á rifjast upp ákve!nar tilfinningar sem a! 

ma!ur finnur kannski ekki endilega #ó a! rætt sé um atbur!inn. En einnig er #a! 

spurning hvort #a! a! #urfa sífellt a! taka myndir af stö!um sem ma!ur heimsækir og 

af merkilegum byggingum deyfi á einhvern hátt upplifunina á #ví augnabliki #egar 

ma!ur er á sta!num. Myndavélin ver!ur nokkurs konar skjöldur á milli #eirra sem taka 

ljósmyndina og af sta!num sjálfum. Erum vi! a! safna sönnunum af vi!bur!um eins og 

#egar ma!ur sá t.d. Monu Lisu á Louvre safninu í París, til #ess a! s%na vinum og 

kunningjum #egar ma!ur kemur heim, e!a erum vi! a! safna í minningarbanka til #ess 

a! geta endurupplifa! atbur!inn og rifja! hann upp seinna í lífinu? Í ræ!u sem Susan 

Sontag hélt á mál#ingi í Wellesley Háskóla í Bandaríkjunum ári! 1975 sag!i hún: 

 

Most people in this society have the idea that to take a picture is to say, among 

other things: ‘this is worth photographing.’ And to appraise an event as 

valuable or interesting or beautiful is to wish to have a photograph of it. It has 

gotten built into our very way of perceiving things, that we have a 

fundamentally appropriative relationship to reality. We think that the properly 

flattering contact with anything is to want to photograph it. And the camera 

has indeed become part of our sensibility. So when Christopher Isherwood 

said, ‘I am a Camera,’ what he really meant was ‘I see. I see. I perceive. I am 

storing this up.’16 

 

 $etta er vissulega nokku! sem vert er a! hugsa um, a! gleyma ekki a! njóta 

augnabliksins á me!an #a! varir. $a! væri frekar leitt a! koma heim og sko!a 

myndirnar og uppgötva a! upplifunin var engin og ód%rara hef!i veri! a! sko!a 

fer!abæklinginn. 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Susan Sontag. (1975). Bls. 61. 
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Tvenndir 
 

 Ég vann ljósmyndaseríuna Tvenndir í Myndlistaskóla Reykjavíkur ári! 2005. 

$etta er níu mynda svart/hvít sería sem tekin er á 35mm filmu. Ég var a! leika mér me! 

hversdagsleg pör úr náttúrunni og umhverfinu. Ég tók bæ!i myndir af óvæntum pörum 

sem ur!u á vegi mínum, #eim sem var fyrir tilviljun stillt upp saman eins og t.d. 

kókflöskurnar, dekkin og gardínurnar og myndir af óa!skiljanlegum pörum, sem vi! 

sjáum á hverjum degi en erum jafnvel hætt a! taka eftir, eins og t.d. tveggja sæta sófinn, 

bekkurinn og ruslatunnan vi! göngustígana og tvær rólur sem hanga hli! vi! hli!. Ég 

var mjög ánæg! me! útkomu #essa verkefnis. Ég tel a! #a! hafi ná! a! kveikja #ær 

tilfinningar sem ég var a! sækjast eftir a! fanga hjá sko!andanum. Myndirnar vekja upp 

einmannaleika e!a söknu! #ar sem allar myndirnar eru mannlausar og ég tel a! vegna 

#ess a! myndirnar eru í svart/hvítu spili #a! vel saman vi! tilfinninguna. $a! kemur 

einnig upp í huga manns kyrr! og næ!i og ég reyndi a! halda einfaldleikanum til sta!ar 

í #essum hlutum og umhverfinu í kringum #á til #ess a! ná #ví fram. Myndirnar s%na 

jafnframt alls konar ummerki eftir fólk, eins og t.d. krot, bæ!i á sófanum og 

ruslatunnunni og rólur tákna a! börn búi í nágrenninu. Á einni myndinni horfum vi! inn 

um glugga á húsi en á annarri út á milli gardína. Myndirnar gefa líka til kynna a! 

hlutirnir hafa veri! yfirgefnir. Tómar rólur, tættur og útkrota!ur sófi í moldarhaug og 

brotinn gluggi á hrörlegum vegg fá mann til #ess a! hugsa um #ær minningar sem fólk á 

e!a átti í kringum #essa hluti. $a! vaknar óneitanlega hjá manni vottur af nostalgíu og 

ma!ur veltir #ví fyrir sér hva! hefur or!i! um fólki!, hvers vegna #a! hafi yfirgefi! 

hlutina á #ennan hátt.  

 $essi myndarö! myndar ólínulega frásögn af óteljandi sögum. Hún bí!ur upp á 

mjög opna og ví!a túlkun. $etta gæti veri! saga einnar fjölskyldu e!a eins einstaklings 

en einnig eins og á!ur sag!i, gæti #etta veri! óteljandi mismunandi sögur margra 

einstaklinga.  

  

 Duane Michals, listama!ur og ljósmyndari, ger!i verki! I Remember the 

Argument sem er sex mynda sería. $ema! í #essari seríu er, eins og í mörgum ö!rum 

ljósmyndaverkum hans, málefni sem krefjast #ess, bæ!i af ljósmyndaranum og 

áhorfandanum, a! horfast í augu vi! %mis málefni og spurningar sem er erfitt og 

ó#ægilegt a! svara. $essi tiltekna sena í I Remember the Argument snertir Michals 

djúpt. Hann minnist #ess úr æsku sinni #egar hann horf!i á foreldra sína rífast, hann var 
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or!inn vanur #ví og einnig a! #a! kæmu tímabil af og til #egar #au tölu!ust ekki vi!. Sú 

tilfinningin sem situr eftir hjá honum vegna #essa #ykir honum erfitt a! tala um. Hann 

l%sir #ví best sjálfur: „I felt that if I went back to the kitchen in the house where I was 

brought up and if I stood there long enough, all that kind of drama that occurred there 

would come back to me. It´s still there in those walls, it´s still there.“17 Ég kynntist 

verkum hans ekki fyrr en nú í vetur en #egar ég fór a! sko!a verkin hans og #a! sem 

stendur á bak vi! #au kolféll ég fyrir honum um lei!. $essi hugsun um sta!i sem geyma 

óuppger!ar tilfinningar og bí!a eftir #ví a! ma!ur snúi til baka og horfist í augu vi! #á 

er nokku! sem flestir bera á bakinu. $rátt fyrir a! útgangspunktur minn í verkinu mínu 

hafi ekki veri! nákvæmlega #essi #á voru #a! #essar tilfinningar sem ég sóttist eftir a! 

áhorfandinn upplif!i og læsi úr myndunum. 

 

 

 

Tvenndir 

 

 

 

                                                
17 Lauren Wendel. (1998). 
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$rep 
 

 !rep er verkefni sem ég ger!i í Listaháskóla Íslands um hausti! 2005. $essi 

sería er tekin me! stafrænni tækni. Í #essu verkefni var ég a! sko!a strúktúrinn í stigum. 

Ég n%tti mér ljósgjafa hvers stigagangs sem gaf mér mismunandi birtu og liti í hverja 

mynd fyrir sig vegna #ess a! rafmagnsl%sing og dagsbirtan hafa ólík áhrif á útkomuna. 

Form stiganna eru mjög misjöfn og valdi ég stigana út frá #eirri hugsun a! #eir eru jafn 

misjafnir eins og #eir eru margir, líkt og oft er sagt um mannfólk. Stigar eru mjög 

táknrænir, #eir geta tákna! fortí!, framtí!, fer!alög, erfi!leika e!a afrek og margt fleira.  

 Fyrsta myndin er me! hringlaga stiga og litirnir eru bjartir, bláir, bleikir og 

grænleitir. $arna er #a! dagsbirtan sem gefur bláu tónana og rafmagnsbirtan gefur 

#ennan græna blæ ne!ar í stiganum #ar sem engir glugga eru. Bæ!i form og litir gefa 

myndinni ljó!rænt yfirbrag! sem ég reyni a! fanga a!eins sterkar me! sögu um stúlku 

me! ljósbleika hanska. Línur og form stigans eru mjúkar og aflí!andi, litirnir bjartir og 

stúlkan lí!ur ni!ur í rólegheitum og str%kur hendinni eftir handri!inu. Vi! sjáum hins 

vegar ekki hvar stiginn endar og liturinn ver!ur grænn og ekki jafn bjartur #egar komi! 

er ne!ar. $a! skapar spennu #ví vi! vitum ekki hvert lei! stúlkunnar me! bleika 

hanskann liggur. 

 Í næstu mynd er handri!i! afar fallega byggt. Strúktúr #ess minnir svolíti! á 

beinagrind sem li!ast ni!ur í dimmt djúp. Ne!arlega í stiganum er dökkklædd 

manneskja a! ganga ni!ur. $essi stigagangur er dimmari en hinir úr myndarö!inni, 

gólfefni! er dökkt og #a! er engin dagsbirta. Rafmagnsl%singin var sterk og hvít sem 

gefur efri parti myndarinnar fallega ljósa l%singu sem er gó!ur contrast á móti dökka 

dúkinum. Dökkklædda veran er komin langt ni!ur stigann og hún er vi! #a! a! hverfa. 

Vi! vitum ekki erindi hennar #arna ni!ur en mann langar næstum #ví a! vara hana vi! 

eitthverju. Dökkar verur sem ekki sést í andlitin á bo!a #ó yfirleitt frekar eitthva! illt 

#annig a! kannski er best a! segja sem minnst og sjá hva! gerist. 

 $ri!ja myndin er af stílhreinum stigagangi. Stigagangur sem allir #ekkja og gæti 

veri! í hva!a fjölb%lishúsi sem er. Ég ákva! a! hafa #essa mynd me! í seríunni til #ess 

a! mynda ákve!i! rúm fyrir auga! til a! staldra vi! í. Ég taldi a! ef allar myndirnar 

væru af stigum me! miklum arkitektúr færi auga! kannski hratt í gegn án #ess a! ná a! 

einblína á hvern og einn, en me! #ví a! hafa eina mynd sem er frábrug!in hinum 

staldrar áhorfandinn e.t.v. vi! og gefur sér lengri tíma til #ess a! vir!a fyrir sér hverja 

og eina. Bláir litir myndarinnar koma frá dagsbirtunni og bláa handri!inu. Myndin sínir 
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gamla konu ganga upp stigann. $essi mynd er björt og hún vir!ist tákna eitthva! gott í 

lífi #essarar manneskju. Er hún a! klífa stigann sem táknar framtí!, stíga skref uppá 

næsta aldurs#rep? Hún gæti veri! a! kve!ja og a! ganga upp til himna, hún er á lei!inni 

út úr myndinni en #a! er ávísun á #essa túlkun. Hvert sem #a! er sem #essi gamla kona 

er a! fara vir!ist vera bjart í kringum hana. 

 Fjór!a og sí!asta myndin er af  hlutlausum stigagangi. Græni liturinn er 

afgerandi en #a! er af rafmagnsl%singu gangsins sem #essi litatónn kemur. Formi! á 

stiganum er ferkanta! en mjúkt og fallegt. Glansandi vi!arhandri!i! segir manni a! 

húsi! er ekki alveg n%tt en #ó í gó!u standi og vel er hugsa! um #a!. Manneskjan á 

#essari mynd er í rau!um í#róttaskóm, frekar hversdagslegum. $etta gæti veri! gamall 

ma!ur á lei!inni út í bú! a! kaupa ost e!a ungur í#róttama!ur á lei!inni á æfingu. Hann 

er á ni!urlei! en vi! sjáum glitta í útidyrahur! ne!st undir stiganum og sjáum glugga 

efst á myndinni. $etta umhverfi l%sir manneskju í amstri dagsins, a! sinna #ví sem #arf 

a! sinna. Hann hleypur upp og ni!ur stigann nokkrum sinnum á dag, #arna á hann 

heima og væntum#ykja á húsinu og stigaganginum me! fallega vi!arhandri!inu liggur í 

loftinu og bí!ur #ar til hann kemur til baka.  

 Myndirnar segja sögu fólks sem eru hugsa!ar til #ess a! virkja ímyndunarafl 

áhorfandans, til #ess a! hugsa um hversu margbreitilegar sögurnar eru og hversu ólíkar 

#ær geta veri!. Hundru!ir manna ganga upp og ni!ur stigana hvern dag. $a! gengur 

%mist #ungum skrefum e!a léttum, #a! sty!ur sig vi! handri!i! e!a hleypur upp og 

stígur í a!ra hverja tröppu. $a! fer allt eftir #ví hvar á lífslei!inni #a! er, í hva!a kafla 

tímaskei!sins #a! er statt e!a hversu ljúflega e!a grátt lífi! hefur leiki! #a!. Hver 

ma!ur hefur sína sögu a! segja og hvern dag skrifum vi! n%ja bla!sí!u í okkar eigin 

sögur, #ær eru #ó jafn ós%nilegar fyrir a!ra menn eins og #au mörg #úsund spor sem í 

#repum hvers stiga liggja. 
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Myndirnar frá Helsinki 
 

 Ég fór til Helsinki í skiptinám frá Listaháskólanum í fimm mánu!i á vorönn 

2007. $a! var bæ!i mikil og n% reynsla fyrir mig. Ég fór ein til ókunnugs lands #ar sem 

ég #ekkti ekki nokkurn mann né kunni or! í finnsku. $a! var merkileg lífsreynsla, mér 

lei! eins og ég væri ein í heiminum, en #ó innan um hóp af fólki. Ég gat gengi! um 

götur Helsinki og veri! viss um a! sjá a!eins ókunnug andlit. Enginn vissi hva! ég var 

a! gera, hvar ég var stödd nákvæmlega í mínu lífshlaupi, nema ég sjálf. Ég ákva! a! 

dokumenta fer!ir mínar um borgina. $a! sem greip auga! og hug minn á n%jum sta!. 

Mig langa!i a! geta bori! #a! saman vi! #ær myndir sem ég tek heima í Reykjavík 

bæ!i til #ess a! sjá hvort a! eitthva! breytist vegna #ess a! a!stæ!ur mínar eru ö!ruvísi, 

hvort a! söknu!ur til fjölskyldu og vina heima myndi hafa áhrif e!a hvort a! 

menningarlegar uppgötvanir yr!u ger!ar. $egar ég fór út fann ég a! ég var tilbúin til 

#ess a! skipta um umhverfi, a! vera ein og #urfa ekki a! hugsa um neitt anna! en sjálfa 

mig. $a! er e.t.v. svolíti! sjálfhverft en #a! var eitthva! sem ég #urfti til #ess finna fyrir 

sjálfri mér á annan hátt. Ég gat sta!i! á eigin fótum, reitt mig á sjálfa mig og tæmt 

hugann, algjörlega laus frá amstrinu í Reykjavík.  

 

 Myndirnar sem ég tók í Helsinki, e!a verki! sem ég er enn a! vinna a! og hefur 

hinga! til veri! undir vinnuheitinu Myndirnar frá Helsinki, er unni! út frá #eirri 

hugmynd um hvernig persóna, sem flytur frá sínu heimalandi og fjölskyldu til lands #ar 

sem hún #ekkir ekki neinn. Hvernig hún finnur sig á #essum n%ja og framandi sta! og í 

hva!a ljósi hún upplifir einsemdina sem #ví fylgir, en í senn gle!ina og frelsi!, hva! 

ver!ur á vegi hennar, hva! sér hún, sér hún kannski eitthva! sem a!rir borgabúar eru 

e.t.v. löngu hættir a! gefa nokkurn gaum. Verki! fjallar um upplifun og myndun tengsla 

vi! ákve!inn sta!. $a! væri #ví ekki nóg a! dveljast einhvers sta!ar í tvær vikur og 

mynda allar sínar lei!ir, #a! er eitthva! meira undirliggjandi í hverri mynd fyrir sig. 

Eitthva! sem hefur #%!ingu fyrir #ann sem myndar og l%sir lí!an #eirrar manneskju. 

$egar ma!ur dvelur lengi á ókunnum sta! fer ma!ur a! hafa taugar til hans eftir 

ákve!inn tíma. Ma!ur kynnist fólki, n%jum si!um og #a! sem situr eftir #egar ma!ur fer 

frá sta!num er ákve!in tilfinning sem a! ma!ur fann á me!an á dvölinni stó!, hvort sem 

#a! var í styttri tíma e!a lengri. $a! geta vakna! upp alls konar tilfinningar og 

minningar ef ma!ur heyrir lag sem minnir á sta!inn og fólki!, lykt getur veri! mjög 
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áhrifamikil og eins #egar ma!ur heyrir tungumáli! aftur. Ef ég heyri í Finnum tala hér í 

Reykjavík, #á fl%gur hugur minn ósjálfrátt aftur út og ég finn fyrir nokkurs konar 

„heim#rá“ út. Sí!an eru #a! ljósmyndir, en #ær geta vaki! allar #essar tilfinningar upp 

og #a! sem er kannski hva! sterkast vi! #ær er #a! a! ma!ur getur stjórna! nostalgíu 

tilfinningunni sjálfur, #.e. hvenær ma!ur vill upplifa hana. Ma!ur ræ!ur sjálfur hvenær 

ma!ur tekur upp myndirnar og hva! ma!ur sko!ar en lykt, tónlist og tungumál getur 

ma!ur átt von á a! blossi upp hvar og hvenær sem er. 

 Elina Brotherus er finnsk listakona sem ég hef miki! dálæti á. Hún ger!i svipa! 

ljósmyndaverk #egar hún fór til Frakklands. Hún mynda!i sjálfa sig #ar sem hún límdi á 

sig minnismi!a og á hluti í kringum sig me! or!um hverrar flíkar og hluts á frönsku. Ég 

segi svipa! verk vegna #ess a! #au fjalla í rauninni um #a! sama, #essa tilfinningu a! 

vera í ókunnugu landi #ar sem tungumáli! er framandi og vi! reynum a! finna lei! til 

#ess a! upplifa og skynja n%tt umhverfi, en á ólíkan hátt.  

 

 Ég held a! vellí!an og draumkennd einkenni Myndirnar frá Helsinki #ví a! 

#egar ég hugsa til baka núna lí!ur mér eins og ég sé a! minnast draums sem er fjarlægur 

en um lei! mjög raunverulegur. $rátt fyrir a! hver mynd búi yfir sérstakri minningu 

fyrir mig #á tel ég a! myndirnar hafi ekki sí!ur áhrif á áhorfandann sem sko!ar #ær án 

#ess a! vita hva! #ær #%!a fyrir mig. Ég reyni a! ná fram einhverskonar draums%n, 

hver mynd gæti veri! brot úr draumi e!a minningu sem fólk getur tengt sínar minningar 

vi! sem rifjast upp fyrir #eim #egar #a! sko!ar #essar myndir. $ær eru tímalausar og 

ekki tengdar neinum frægum kennileitum sem fólk #ekkir, nema #eir sem dvalist hafa í 

Helsinki. 
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A" LOKUM 
 

 $a! er mjög holt fyrir myndlistamenn a! kynnast grein eins og listme!fer!. $ví 

öll erum vi! a! fást vi! okkar innra sjálf á einhvern hátt. Tilfinningar, upplifun og 

sko!un á umhverfi okkar. Margt af fræ!um listme!fer!arfræ!inganna tengjast ósjálfrátt 

sköpunarferli listamannsins #rátt fyrir a! #a! sé ekki nota! á sama hátt. Ég tel mjög 

mikilvægt a! fólk læri a! geta tjá! sig á myndrænan hátt. Hugurinn geymir minningar í 

myndrænu formi og vi! skynjum umhverfi okkar í myndum fyrst og fremst í gegnum 

augun.  

 Ég veit a! ég á enn eftir a! reyna margt í vinnu minni me! ljósmyndami!ilinn. Ég 

er rétt a! byrja og er a! uppgötva n%ja listamenn á hverjum degi sem hafa mismunandi 

áhrif á mig og mínar hugsanir og sköpun. $a! er miki! tilhlökkunarefni a! halda áfram a! 

vinna, a! beita vélinni og prufa n%jar lei!ir, ögra sjálfri mér og halda áfram a! #róa minn 

stíl.  
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