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Allt frá því að frumkvöðlum ljósmyndunar tókst að festa skugga úr umhverfinu á pappír eða 

pjátur hefur ljósmyndin haldið áfram að hafa áhrif á líf okkar og menningu. Strax á síðari hluta 

19. aldar hafði tækniundrið markað sér sess í myndlistarheiminum. Málverk drógu dám af 

ljósmyndum og öfugt. Myndlistarmenn nýttu ljósmyndina í sína þágu og ljósmyndarar listina. 

Enn þann dag í dag stendur sá sem tekur ljósmynd og sýnir hana frammi fyrir því að vera 

flokkaður á grundvelli þessarar söguhefðar. Það vekur með honum spurningar um stöðu sína 

og fyrirætlun. Á þeim stað hefst rannsóknin en heldur síðan áfram þar sem undirstöðurit 

ljósmyndunar, Camera Lucida eftir Roland Barthes, er lögð til grundvallar. Kenningar 

póstmódernistanna Susan Sontag og John Berger koma við sögu en nútímalegri kenningar 

Vilém Flusser og James Elkins verða meginstoð í rannsókn á þýðingu ljósmyndarinnar. 

Ljósmyndir vekja athygli á hversdagslegum hlutum í umhverfi okkar og með því að rýna í 

miðilinn færast mörk þess sem allajafna er talið áhugavert myndefni út. Ljósmyndir hvetja 

áhorfandann til að skoða veruleikann í kringum sig í sífellt nýju ljósi og því er það í fljótandi 

og síbreytilegu samspili áhorfanda, veruleika og ljósmyndar sem hið nýja raunsæi verður til. 
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Inngangur 

Þegar ég tek ljósmyndir fjalla ég um veruleikann í kringum mig. Ég tek ljósmyndir af 

raunverulegum hlutum, aðstæðum og uppstillingum. Í ljósmyndunum hef ég ekki áhrif á 

aðstæður með því að færa hluti eða búa til sviðsetningu af einhverju til þess að mynda. Með 

þessum hætti rannsaka ég umhverfi mitt og með stöðugri rannsókn öðlast ég meðvitund. Ég er 

meðvitaður um að ég er ljósmyndari eða listamaður og að markmið mitt er að skapa. Með því 

móti sýni ég fram á ákveðinn skilning. Skilningurinn afhjúpar að listamaðurinn er meðvitaður 

um stöðu sína og ábyrgð. Hann gerir sér grein fyrir að hann hreyfir sig, hugsar, horfir og hlustar 

með sérstökum hætti. Um þessa eiginleika og þætti listamannsins vil ég fjalla í verkum mínum 

og búa þannig til samræðu og meðvitund um hver ég er sem listamaður og ljósmyndari. 

Hér er ætlunin að fjalla um þessa afstöðu mína til ljósmyndunar og listarinnar. Ég hef í 

hyggju að varpa ljósi á það hvernig ég tek ljósmyndir, hvernig ég upplifi miðilinn og með 

hvaða hætti ég ætlast til að verk mín séu skoðuð.  

Ritgerðin skiptist í þrjá megin kafla. Í fyrsta kafla er fjallað um fræðilegar undirstöður en 

þar mun ég fyrst fjalla um þær hugmyndir sem koma fram í stefnuyfirlýsingunni Dogma 95 

um að hreinsa kvikmyndamiðilinn en segja má að sú ljósmyndun ég fæst við kallist á við þessar 

hugmyndir og að hún sé einhvers konar „Dogma um ljósmyndun“. Því næst ræði ég 

hugleiðingar mínar um ljósmyndina sem miðil í myndlist þar sem einkum er stuðst við 

kenningar Roland Barthes (1915-1980), Sigrúnar Sigurðardóttur (1973), Vilém Flusser (1920-

1991), John Berger (1926) og James Elkins (1955). Annar kafli ber heitið Áhrifavaldar þar sem 

ég fjalla um helstu tvo megin áhrifavalda í verkum mínum hingað til: Þjóðverjann Wolfgang 

Tillmans (1968) og Japanann Daido Moriyama (1938). Þriðji og síðasti kaflinn nefnist Eigin 

verk þar sem ég geri einkum grein fyrir þeim verkum sem ég hef sýnt opinberlega á stuttum 

ferli sem nemandi í Listaháskóla Íslands. Í niðurlagi eru helstu niðurstöður og lokaorð. 
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1. Fræðilegar undirstöður 

Dogmahreyfingin spratt upp í Danmörku árið 1995 en upphafsmenn hennar voru 

kvikmyndagerðarmennirnir Lars von Trier (1956) og Thomas Vinterberg (1969). Markmið 

Dogma 95 var að hreinsa hugmyndafræði kvikmyndagerðar en í þeim tilgangi gáfu þeir út 

stefnuyfirlýsingu sem bar heitið Dogma 95. Þar voru settar fram reglur um hvernig búa skyldi 

til kvikmyndir. Hugmyndir Dziga Vertov (1886-1954), sem mótuðu Dogma 95, spruttu af þörf 

hans og hugmyndum um að upplýsa fólk samanber: „Við þurfum meðvitað fólk/áhorfendur, 

ekki ómeðvitaðan lýð sem gleypir við öllu sem sett er fram (á tjaldinu). Lengi lifi meðvitund 

þess sem getur séð og heyrt/hlustað!”.1 Þessi orð Vertovs einkenna Dogma 95; að geta búið til 

list á meðvitaðan hátt og miðlað henni með sama hætti til fólks. Dogma 95 lagði upp með að 

vega gegn klisjukenndri kvikmyndagerð. Hreyfingin titlaði sig í yfirlýsingunni sem bjargvætt 

kvikmyndagerðar og fjallaði um listina sem lýðræðistæki á tímum þar sem allir geta tæknilega 

séð gert bíómyndir og tekið ljósmyndir.2 Gefin var út reglugerð, The Vow of Chastity, sem 

inniheldur tíu reglur til að fylgja við gerð kvikmyndar.3  

Sú hugmynd dogmahreyfingarinnar að búa til reglur í kvikmyndagerð hefur ýttt af stað 

löngun minni til að gera slíkt hið sama fyrir ljósmyndun. Reglurnar sjálfar hafa þó ekki litið 

dagsins ljós en umfjöllunarefnið hér gæti lagt fræðilegan grundvöll að þessari löngun minni. 

 

Ljósmyndari eða listamaður? 

Það hefur stundum verið erfitt að greina milli þess hvort listamaður sem sýnir ljósmyndir eða 

ljósmyndaverk sé ljósmyndari. Stundum veltur það hvort einhver er ljósmyndari eða listamaður 

á því hvað viðkomandi kýs að kalla sig.  

Ljósmyndari er sá sem horfir í gegnum linsuna. Linsan og myndavélin er brú eða tenging 

á milli ljósmyndarans og umheimsins. Sá sem horfir í gegnum linsu og rannsakar viðfangsefnið 

og skrásetur með einhverjum hætti er ljósmyndari. Sá sem notar myndavél og skrásetur 

viðfagnsefni með myndavél er ljósmyndari. Þannig eru í raun allir ljósmyndarar vegna þess að 

við erum stöðugt að taka ljósmyndir, nú á tímum með farsímum og stafrænum myndavélum. 

                                                
1 „We need conscious people, not an unconscious mass, ready to yield to any suggestion. Long live the consciousness of the 

pure who can see and hear!” [Þýðing höf.]. Alex Danchev, 100 Artists’ Manifestos From the Futurists to the Stuckists, bls. 

414. 
2 Sama heimild, bls. 415. 
3 Sama heimild, bls. 415 
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Til þess að skýra hlutdeild ljósmyndarans innan listheimsins og innan samfélagsins almennt 

mun ég þess vegna fjalla um stöðu ljósmyndarans í samtímanum með því að velta upp þeirri 

spurningu til að byrja með hvað ljósmyndun í myndlist sé. Bók T. J. Demos, Vitamin PH, 

afhúpar það vel.4 

Demos heldur því fram að ljósmyndun sé og muni halda áfram að vera miðjan í allri 

listrænni sköpun. Hún sé og verði notuð til þess að víkka út mörk miðilsins innan myndlistar.5 

Bókin inniheldur samsafn verka eftir listamenn sem vinna með ljósmyndamiðilinn. Suma 

höfundanna má hæglega titla sem ljósmyndara eins og til dæmis hina japönsku Rinko 

Kawauchi (1972), hins vegar eru listamenn eins og íslensk-danski myndlistarmaðurinn Ólafur 

Elíasson (1967) eða belgíski listamaðurinn David Claerbout (1969) sem titla sig síður sem 

ljósmyndara og eru kallaðir myndlistarmenn í bókinni. Fjallað er um verk listamannanna frá 

sjónarhóli myndlistar. Verkin eru krufin hugmyndafræðilega og út frá tækninni sem 

listamennirnir nota. Þau eru iðulega sett í sögulegt samhengi sem gefur þeim ákveðið vægi eða 

sess innan listasögunnar.6 

Hvað er það þá sem einkennir ljósmyndara sem ekki eru flokkaðir og flokka sig ekki sjálir 

sem myndlistamenn? Heimspekingurinn og rithöfundurinn Vilém Flusser fjallar um stöðu 

ljósmyndunar og ljósmyndara í bókinni Towards a philosophy of photography.7 Þar kemur 

meðal annars fram að það sem einkennir ljósmyndarann er að hann er partur af apparatus, sem 

merkir búnaður eða tæki. Ljósmyndarinn er hluti af myndavélinni, hann verður eitt með tækinu 

sem er ekki verkfæri í skilgreiningu Flussers, heldur framlenging af listamanninum sjálfum.8 

Framlengingin á listamanninum tengist sjálfi listamannsins samkvæmt Flusser og varpar veru 

hans út í heiminn. Með myndunum sem hann tekur má lesa í og rýna í vitund listamannsins 

eða manneskjunnar sem myndar.  

  

                                                
4 T. J. Demos, Vitamin PH: New Perspectives in Photography, 2. útg., (London/New York: Phaidon Press Limited, 2007). 
5 Sama heimild, bls. 5.  
6 Sama heimild, bls. 5 – 10.  
7 Vilém Flusser, Towards a philosophy of photography, 7. útg. (London: Reaktion Books Ltd., 2012) 
8Sama heimild, bls. 21 – 32. 
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Undirstöðurit ljósmyndunar 

Varla er hægt að fjalla um ljósmyndun án þess að kryfja og skoða kenningar Roland Barthes í 

bókinni Camera Lucida. Roland Barthes skrifaði þessa bók um ljósmyndun árið 1980 sem er 

án efa eitt frægasta rit sem skrifað hefur verið um ljósmyndun. Þar fjallar hann um ljósmyndun 

á afar persónulegan hátt og hlaut mikið lof fyrir en bókin hefur líka hlotið mikla gagnrýni sem 

hann gat ekki svarað fyrir þar sem hann lést skömmu eftir að bókin kom út.9 

Barthes fjallar um minningar og tilfinningar tengdar ljósmyndum og setur þær í 

menningarlegt samhengi þar sem spurningar um hverfulleika augnabliksins og dauða er varpað 

fram á persónulegan hátt. Sigrún Sigurðardóttir bendir á í bók sinni Afturgöngur að Camera 

Lucida hafi lagt grunninn að mörgum ritum og kenningum sem fram hafa komið um 

ljósmyndun eftir að Camera Lucida kom út.10 

Frægustu hugtök bókarinnar eru punctum og studium sem eru hugræn tengsl 

ljósmyndarinnar og þess sem skoðar hana. Barthes nálgast ljósmyndun út frá minni og 

tilfinningum. Punctum áhrifin svokölluðu eru eitthvað sem stuða áhorfandann, eitthvað óvænt 

sem potar sér út úr myndinni.11Studium áhrifin eru hins vegar vilji áhorfandans til þess að skoða 

myndina út frá áhuga, smekk eða þrá til þess að skilja hana út frá samhenginu.12Þessi tvö hugtök 

og kenningar Roland Barthes um ljósmyndun eru í anda nýraunsæis. 13Í bók Barthes var lögð 

áhersla á að skrifa um sögu ljósmyndunar út frá einstökum frumkvöðlum, tækniframförum og 

sambandi ljósmyndunar við myndlist en Sigrún nefnir líka að fyrir tíma Camera Lucida hafi 

menningarleg afturð ljósmyndunar ekki verið rannsökuð með tilliti til áhrifa ljósmynda á 

skynjun og skilning mannsins á veruleikanum og sjálfum sér.14 

Barthes talar um að ljósmyndun skiptist í flokka eins og ljósmyndir áhugaljósmyndara og 

atvinnuljósmyndara, landslagsljósmyndun, hluti, portrett, nektarmyndir og hann talar um 

fagurfræðilega eiginleika ljósmyndunar eins og realisma og pictorialisma svo fátt eitt sé nefnt.15 

Þessi grunnlýsing Barthes á ljósmyndinni er eitthvað sem er óumflýjanlegt þegar kemur að 

                                                
9 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, (Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands, 2009), bls. 52-44. 
10 Sama heimild, bls. 53. 
11 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, (New York: Farrar, Straus and Giroux: 1982), bls. 32. 
12 Sama heimild, bls. 26 – 27. 
13 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, (Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands, 2009), bls. 54. 
14 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, (Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands, 2009), bls. 54. 
15 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 5 
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umræðunni um ljósmyndun. Umræðan um hvort ljósmyndun sé list eða ekki getur orðið afar 

flókin vegna þess hve hægt er að setja hana í marga flokka. Barthes nefnir að einn eiginleiki 

ljósmyndarinnar sé sá að hún býr yfir krafti sem hann kallar sjáðu og hann tekur dæmi: Ef þú 

sýnir einhverjum ljósmynd mun sá hinn sami samstundis sýna þér sína ljósmynd og segja: 

„Sjáðu, þetta er bróðir minn, þetta er ég sem barn.” og svo framvegis. Ljósmyndun er þar af 

leiðandi ákveðið vers eða sálmur um „sjáðu”, „hérna”, „líttu hér” eins og þegar þú bendir fingri 

út í loftið. 16Barthes spyr sig líka grundvallarspurningar eins og „af hverju ljósmynd?“ Af hverju 

þessi hlutur, þetta augnablik í staðinn fyrir að taka mynd af einhverju öðru?17  

En tíminn og viðhorfin breytast hratt. Í áðurnefndri bók Sigrúnar Sigurðardóttur, 

Afturgöngum, talar hún um að póstmódernískar kenningar hafi komist í þrot í upphafi 21. 

aldarinnar og að ný viðhorf til sannleikans hafi sprottið upp sem fólust í að skilja veru okkar í 

heiminum. Ekki hafi lengur dugað að takmarka nálgunina við ljósmyndun við hlutlægan og 

huglægan sannleika fyrir milligöngu tungumálsins heldur hafi þurft að taka skynjun og 

upplifun með í reikninginn. Sigrún talar um að ljósmyndin dragi fram ákveðinn sannleika um 

heiminn sem byggir á upplifun og tilfinningum fyrir honum ekki síður en orðræðugreiningu.18  

Áherslur Tékkans Vilém Flusser eru af dálítið örðrum toga. Hann fjallar um ljósmyndun í 

bók sinni Towards a philosophy of photography.19Þar kemur fram að ljósmyndir eru þrungnar 

merkingu. Þær tákna aðalega eitthvað sem er þarna úti í tíma og rúmi sem mannfólkið þarf að 

skilja. Ljósmyndir eru þess vegna afstrakt myndir af heiminum (smættaðar úr fjórum víddum 

tíma og rýmis í tvívíðan hlut).  20 

Flusser talar um að allt í heiminum þrái að vera ljósmyndað, tekið upp eða skrásett vegna 

þess að almenn þrá er að muna allt og geta spilað það og séð aftur og aftur.21Það sama á við um 

alla viðburði. Markmiðið er að þeir birtist á skjá, á youtube eða á facebook eða deilt í gegnum 

snap chat í farsímum. Þannig er þeim gefið hlutlegt vægi í veruleikanum. Allar þessar gjörðir 

missa sögulegt vægi sitt (þar sem við staðnæmumst og horfum aftur) og umbreytast í ritúal sem 

endurtekur sig hring eftir hring.22 

                                                
16 Roland Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, bls. 4. 
17 Sama heimild, bls. 4. 
18 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, bls. 7. 
19 Vilém Flusser, Towards a philosophy of photography. 
20 Sama heimild, bls. 8 
21 Sama heimild, bls. 20. 
22 Vilém Flusser, Towards a philosophy of photography, bls. 20. 
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Viðhorf Flussers til myndavélarinnar er ekki síður áhugavert. Hún er í hans augum tæki til 

þess að framleiða myndir. Myndavélin er ekki verkfæri, hún er tæki. Verkfæri er eitthvað sem 

maður handleikur en tækið verður framlenging á mannslíkamanum eins og framlengdar tennur, 

fingur eða hendur. Hugmyndin minnir á „sæborg“, hina þróuðu skynveru. Tækið hermir eftir 

líffærinu samanber augað en framlengir það.23 

Ef myndavélin er sjónvél sem er framlenging á líkamanum má segja að það að horfa hafi 

færst úr líffærinu yfir í vélina. Sorg vélarinnar (Sadness of the machine) eftir Ollivier Dyens24 

varpar ljósi á stöðu minnisins í tengslum við varðveislu minninga á vél. Með nýrri tækni reiðum 

við okkur stöðugt meira á ytri tæki sem festa minningar okkar í möppur. Heimurinn er þannig 

búinn til úr skynjunum okkar og skilningi í gegnum vélina. En getur þá verið að minnið sé án 

minninga? Hvað mun gerast ef minni okkar varðveitist aðeins sem gagnabanki? Susan Sontag 

lýsir því í bókinni On photography hvernig ljósmyndin af viðburðinum verður mikilvægari en 

viðburðurinn sjálfur. Þannig er vélin staðgengill minnsins og breytir skynjun okkar á 

heiminum. Í dag samanstendur minni okkar ekki af okkar eigin túlkun heldur af túlkun 

tækisins.25 Proust heldur því fram að ljósmyndun sé ekki verkfæri minnisins heldur staðgengill 

þess.26Ljósmyndin er ekki túlkun á umhverfinu heldur menjar umhverfisins. Ljósmyndin er 

stensluð beint af raunveruleikanum eins og fótspor eða dánargríma.27Ljósmyndin er 

minjagripur um líf sem er lifað og án minninganna erum við ekkert28. Vélin viðheldur verunni 

og býr til fortíðina og vélin inniheldur sorgina. Þannig verðum við ástfangin af tækni því vélar 

stjórna minningum okkar. Þessi þrá er hornsteinn póstmódernismans. Dæmið sjáum við í Blade 

Runner þegar vélin finnur mannlegar tilfinningar eins og ást, sársauka og unað. Vélin getur 

íhugað líf og dauða og pælir í tilvist sinni. Mannkynið færist úr líkamanum og inn í vélina.29 

 

                                                
23 Sama heimild, bls. 23. 
24 Ollivier Dyens, „The sadness of the machine.”, Ctheory.net, 27. nóvember 2001, Sótt 14. janúar 2016 á 

http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=320. 
25 Susan Sontag, On photography, 5.útg, (Toronto: McGrax-Hill Ryerson Ltd., 1978), 11. 
26 John Berger, Understanding a Photograph,  21. útg., (London: Penguin Books Ltd, 2013), bls. 51. 
27 Sama heimild, bls. 51. 
28 Sama heimild, bls. 53. 
29 Ollivier Dyens, The sadness of the machine. 
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Gagnrýni á Barthes 

Í bókinni What photography is eftir James Elkins leggur hann upp með að andmæla Camera 

Lucida eftir Roland Barthes.30Elkins finnst bók Barthes of mjúk, stundum „blaut“. Elkins lýsir 

bókinni sem hrifnæmri tilraun og að útkoman sé óheilbrigð. Elkins dregur í efa að bókin feli í 

sér heildarkenningu vegna þess hve lítill rökstuðningur er í henni, allt sé þetta tilfinningin 

uppmáluð sem kalli á pirring.31Elkins afneitar Camera Lucida sem kenningu. Lýsingarnar í 

bókinni byggi á því að ljósmyndir séu hlutir til þess að horfa til baka, uppfullar af nostalgíu og 

tráma en feli á sama tíma í sér heilbrigða framtíðarsýn.32Þrátt fyrir þessar bitru skoðanir telur 

Elkins að allir vilji fá eitthvað út úr Camera Lucida. Bókin hafi tilgang, í henni sé að finna 

ákveðnar röksemdir og niðurstöðu.  

Elkins vill draga ljósmyndun inn í nýtt sviðsljós og nútímalegan heim. Hann fjallar um 

ljósmyndir á tölvuskjám, endurkastið á yfirborði þeirra, hnökra þeirra, myndvinnslu og mörg 

önnur sjónarhorn sem þeir kennismiðir sem hingað til hafa verið nefndir horfa fram hjá. Elkins 

lýsir því hvernig myndavélin hafi áður fyrr verið svartur lítill Kodak kassi en sé í dag 

„autofocus autoexposure professional-black megapixel“ myndavél með þráðlausu interneti 

sem þekkir andlit, blikkar og þar fram eftir götunum33. Elkins nefnir að ljósmyndin hafi öðlast 

stöðu sem „tærar upplýsingar” vegna þess að þær eru á bakvið tölvuskjá sem verður allur út í 

fitugum fingraförum þegar reynt er að snerta ljósmyndina. Stafræna breytingin hafi  umbreytt 

ljósmyndinni úr hlut í upplýsingar. Fyrir vikið sé ljósmyndin enn tærari.34 

Elkins varpar ljósi á að fjölskyldumyndir og iphone-myndir séu teknar og notaðar til þess 

að búa til sönnunargögn um hve velmegandi millistéttarhópur við erum. Myndirnar varpi ljósi 

á stöðu okkar og frelsi í heiminum og séu til þess að sýna lífið. Ljósmyndir af fólki hafi verið 

þungamiðja ljósmyndunar. Hvað kemur upp í hugann þegar spurningunni um hvað ljósmyndun 

sé er varpað fram? Andlit. Ljósmyndir þurfa þó ekki að innihalda fólk eða andlit vegna þess að 

ljósmyndir án andlita eru fullar af fólki. Þær eru af stöðum þar sem fólk getur ímyndað sér að 

það hafi verið á eða einhverjir aðrir.35  

                                                
30 James Elkins, What photography is, (New York: Routledge, 2011). 
31 Sama heimil, bls. 5-6. 
32 Sama heimild, bls. 7. 
33 Sama heimild, bls. 20 – 21. 
34 Sama heimild, bls . 24. 
35 Sama heimild, bls. 50. 
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Ljósmyndavélar eru blæti samkvæmt Elkins. Næstum allir sem taka ljósmyndun alvarlega 

tengjast myndavélinni og linsunum ákveðnum böndum. Búnaðurinn er grundvallaratriði í 

samræðum fagmanna og áhugamanna í ljósmyndaheiminum. Þrátt fyrir það er eins og að í 

heimi myndlistar og listfræði sé stöðugt verið að tala um ljósmyndun í tengslum við realisma. 

Það eru blæti í kringum ljósmyndabúnað en það eru líka blæti í kringum akademíska umræðu 

um ljósmyndun. Blæti krefjast algjörrar tryggðar við miðilinn. Tækjanautnin verður undir í 

umræðunni um ljósmyndun þar sem saga, heimspeki og teoría ráða ríkjum.36

                                                
36 James Elkins, What photography is, bls. 150. 
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2. Áhrifavaldar 

Hér verður fjallað um tvo áhrifavalda í ljósmyndun sem báðir eru frumkvöðlar hver með sínum 

hætti og hafa, eins og sannir listamenn, verið skrefi á undan þeim kennismiðum sem nefndir 

hafa verið til sögunnar. Þetta eru, eins og áður er getið, þeir Wolfgang Tillmanns og Daido 

Moriyama.  

 

Wolfgang Tillmans 

Hvenær verður uppbygging í heiminum merkjanleg? Hvernig tekur fólk eftir þeirri þróun sem 

er afstaðin? Hvenær verður eitthvað að hlut? Hvenær verða hlutirnir sýnilegir? Hvað sýna 

ljósmyndir? Þessar spurningar krefjast stöðugrar rannsóknar sem í augum Wolfgang Tillmans 

er raunhæf leið til þess að takast á við lífið.37 

 Wolfgang Tillmans nálgast uppsetningu verka sinna á persónulegan hátt. Myndirnar í 

verkum hans eru ýmist prentaðar með mismunandi hætti, þær eru af mismunandi stærð og 

hengdar upp á víð og dreif um veggi gallería og safna.38 Hver einasta mynd hefur sérstakt gildi 

og með sama hætti innihalda verkin oft myndir sem eru ekki endilega ljósmyndir Tillmans 

sjálfs heldur meðhöndlaðar af honum. Allt hefur áhrif á heildina, bæði myndrænt og efnislegt 

gildi ljósmyndarinnar.39 Verk Tillmans sem samanstanda að mestu leyti af ljósmyndum sem 

eru í senn afar ögrandi og fullar af andagift. Fáir myndlistarmenn hafa breytt því jafn rækilega 

og Tillmans hvernig ljósmynd er búin til. Ferill hans hófst um miðjan níunda áratuginn þar sem 

sýnd voru verk sem innihéldu ljósrit. Á myndunum voru ýmist landslagsmyndir, portrett eða 

fyrirsagnir og textar sem endurspegluðu með einum eða öðrum hætti raunveruleikann, heiminn 

sem við búum í. Fljótlega upp úr 1990 fóru verk hans að samanstanda meira af hans eigin 

ljósmyndum en Wolfgang Tillmans hóf feril sinn sem myndlistarmaður með ljósriturnarvél.40 

Lýðræðisleg nálgun Tillmans á hlutum og aðstæðum er miðlað í gegnum ljósmyndir, vidjó og 

rit en afstaða hans gagnvart heiminumm er skýr eins og segir í titli á sýningu hans í Tate 

Modern í London, „Ef eitthvað eitt skiptir máli, skiptir allt máli.”41 

 

                                                
37 Wolfgang Tillmans, Manual, (Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2007), blaðsíðutal óuppgefið. 
38 Sjá í viðauka, mynd 17. 
39 Robert Fitzpatrick, Wolfgang Tillmans, (Los Angeles: Hammer Museum, 2006), bls. 7. 
40 Dominic Molon, Wolfgang Tillmans, bls. 9. 
41 Dominic Molon, Wolfgang Tillmans, bls. 9. 
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Ljósmyndin er ekki bara mynd heldur felur hún í sér upplýsingar. Hún er samt sem 

áður alltaf hlutur. Verk mín eru leikur með ferlið þar sem merkingin fer inn í hlutinn. 

Þessir töfrar ljósmyndunar og að líka það sem er á myndinni, frásaga hennar og 

félagslegt samhengi. Allir þessir hlutir eru óaðskiljanlegir. Fólk sér ljósmyndir bara 

sem upplýsingar, það sem á þeim er, af hverju myndin er. En fyrir mér er ljósmyndin 

ljósmyndahlutur.42 

 

Sigrún Sigurðardóttir fjallar um verk Wolfgang Tillmans og segir endalokin, dauðann og 

ódauðleikann, sem ljósmyndin getur fært einstökum hlutum, áberandi viðfangsefni í verkum 

Tillmans. Í Afturgöngum segir: 
Við fyrstu sýn virðast myndirnar hans fjalla um hversdagslíf í ótilgreindum 

stórborgum  en þegar betur er að gáð er dauðinn og hverfulleiki augnabliksins 

sínálægur í verkum hans. Tillmans myndar öskubakka, blóm, gallabuxur, 

matarbakka, typpi og brjóst af einstakri ástúð og nærgætni. Verk hans eru mjög 

persónuleg og minna oft á menningarfræðilega eða jafnvel félagsfræðilega rannsókn 

á veruleika þeirra sem lifa á jaðrinum en eru jafnframt leiðandi í sköpun þess 

stórborgarlífsstíls sem sífellt tekur á sig nýjar myndir. Veruleikinn sem ljósmyndir 

Tillmans veita okkur innsýn í er fljótandi veruleiki, heimur sem er í stöðugri verðandi 

og reynir ekki að stöðva gang tímans. Við getum ekki gengið að neinu vísu í verkum 

Tillmans.43  

Síðar í bókinni vitnar Sigrún í Tilmans þar sem hann segir: 
„Öll mín verk mótast af vitundinni um skyndilegan dauða … lífið er viðkvæmt og 

það þarf að fanga og njóta í stað þess að láta örvæntinguna yfir því hversu brothætt 

lífið er ná tökum á sér. … Hún (vitundin um dauðann) færir okkur nær hvert öðru 

þegar við áttum okkur á því að (dauðinn) er nauðsynlegur hluti af samkomulaginu. 

Við erum öll jafn dauðleg.” – 

Wolfang Tillmans44 

 

                                                
42 „The photograph for me is not just an image, it’s not just a carrier of image information, but it’s always an object. My work 
is playing with on one hand this process of how does meaning get into the object, this strange miracle of photography and of 
course then what is in the picture, the narrative, the social aspects, and they of course are not copletely separate.  
People always just see them just as information, whats on them, whats the image and but for me it is a picture object.” [Mín 

þýðing]. Banco de la República, „Wolfgang Tillmans en Bogotá.” Myndband, 25:37. Sótt 13. janúar 2016 á 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ339pdaVfQ. 
43 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, 38 – 39. 
44 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, VANTAR 
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Danski listfræðingurinn Mette Sanbye hefur fjallað um verk Tillmans út frá hugmyndinni 

um yfirvegað raunsæi þar sem hún segir Tillmans nota ljósmyndavélina sem tæki til að 

rannsaka raunveruleikann þannig hann virðist tilviljanakenndur á meðan hann er í raun og veru 

sviðsettur. Lífið og veruleikinn í kringum okkur verður þannig sviðsetning þar sem við röðum 

hlutum í kringum okkur, setjum vasa á borð, myndir á veggi og veljum okkur stól og umhverfi 

samkvæmt reglum og hefðum. Þessi sviðsetning verður umgjörð um líf okkar sem þó verður 

að brjóta upp með hinu óvænta. Fólk sem við umgöngumst bregður út af vananum, við færum 

hluti úr stað eða fyllumst tilfinningum sem við höfum ekki stjórn á. Þetta samspil sviðsetningar 

og hins óvænta skapar veruleikann í kringum okkur og það er það sem Tillmans nær að fanga 

í ljósmyndum sínum. Tillmans nær að vekja athygli á hversdagslegum hlutum og útvíkka 

hugmyndir okkar um áhugavert myndefni. Þannig nær hann að beina athygli okkar og hvetja 

okkur til að skoða hlutina í nýju ljósi. Úr þessu samspili áhorfandans, veruleikans og 

ljósmyndarinnar verður nýtt raunsæi til.45 

 

Daido Moriyama 

Japanski ljósmyndarinn Daido Moriyama er róttækur og uppfinningagjarn. Frægustu verk hans 

eru svarthvítar ljósmyndir en Daido Moriyama kom fyrst fram á sjónarsviðið um miðjan 

sjöunda áratuginn. Nálgun Moriyama hefur ávallt verið framútstefnuleg og einkenni myndanna 

að þær eru oft grófkornóttar, úr fókus og minna á svipleiftur eða skyndisýn. Moriyama ögraði 

almennum hugmyndum um ljósmyndina sem raunverulegan hlut, að ljósmyndin og 

ljósmyndun léti í ljós sannindi líkt og blaðaljósmyndun. Andstætt heimildaljósmyndun tjáði 

Moriyama hluti sem á vegi hans urðu öllum stundum. Hann spyr hvað vert sé að ljósmynda? 

Myndir, tímarit, plaköt og ljósmyndir sem umlykja okkur eru brot af viðfangsefni Moriyama 

sem tekur myndir á meðan hann rannsakar heiminn gangandi með myndavél.46Moriyama hefur 

gefið út fjöldan allan af ljósmyndabókum en honum finnst sá miðill vera sá áhugaverðasti. 

Þemað í verkum hans er borgarlífið og heimspekilegar vangaveltur um lífið en hann segist 

sjálfur vera háður stórborgarlífinu og að hann tilheyri engum tilteknum stað né eigi hann hvergi 

                                                
45 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, bls. 40. 
45 Sama heimild, bls. 53. 
46 Nishii, Kazuo, Daido Moriyama, (London: Phaidon Press Limited, 2001), bls. 3. 
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heima. Þannig er flökkulíf einkennandi í ljósmyndum Moriyama, hann skrásetur líf sitt stöðugt 

með hvers kyns myndavélum sem hann hefur með sér.47  

Hugmyndafræði Moriyama í ljósmyndun byggist í raun á því að ljósmyndun geti ekki 

uppfyllt fullmótaða heimsmynd. Þar af leiðandi eru myndir hans andstæðar 

heimildaljósmyndun og með sama hætti er hann á móti „vel teknum“ ljósmyndum, þar sem 

ramminn utan um myndaefnið er réttur og myndbyggingin góð. Mistök eru álitin ósvikin og 

jafngild öllum öðrum myndum. Moriyama leitar réttu ljósmyndarinnar með því að skjóta 

óhindrað, horfa ekki í gegnum gægjugatið og nota sterkt leifturljós á óhnitmiðaðan hátt. Öll 

þessi tæknilega nálgun og einkenni í ljósmyndun Moriyama kalla fram lifandi augnablik.  

Ljósmyndir Moriyama eru pólitískar með svipuðu móti og verk Wolfgang Tillmans. 

Moriyama sjálfur telur sig ekki vera pólitískan listamann og forðast pólitísk viðfangsefni. Þar 

af leiðandi hefur tíminn leitt í ljós að í raun eru verk hans og ljósmyndir af pólitískum toga í 

kjölfar þess að margir gagnrýnendur telja að með því að hafna pólitískum gildum í myndum 

Moriyama séu verkin þeim mun pólitískari. Ljósmyndir af borgarlífi, mannþröng, 

neyslusamfélagi og mengun eru viðfangsefni sem eru algeng í myndum Moriyama sem ekki er 

þó meginþema í verkum hans en útgangspúnkturinn í ljósmynduninni er hann sjálfur. 

Moriyama segist sjálfur „sópa orðum og hugmyndum til hliðar og einblína á ljósmyndunina 

sem leið til þess að tjá skilaboð sem eru bæði líffræðileg og fyrirbærafræðileg.”48Hann lítur svo 

á að án þessa regluverks sé hugmyndafræði hans afar einföld, það sé ekkert listrænt gildi eða 

listsnilli. „Ég tek bara myndir óhindrað“49, segir hann. 

Myndir Moriyama eru ýmist teknar í bíl á ferð, á hlaupum og án þess að ramma inn. Þannig 

lítur hann svo á að hann taki myndir með líkamanum í stað augnanna og þannig gefi myndirnar 

meiri tilfinningu fyrir stað og stund.50 Andrúmsloftið er fangað. Hvort sem um skynjun sé að 

ræða eða ákveðinn hlut, með því að hugsa um myndbyggingu missir myndin ferskleika 

augnabliksins, þess vegna eru myndirnar úr fókus, grófar og skældar sem er að hans mati eina 

leiðin til þess að líta allar þær ljósmyndir augum sem er þröngvað upp á okkur í nútímanum. 

Að lokum segir Moriyama að ljósmyndun kappkosti ekki að framleiða tvívíða list heldur að 

                                                
47 Tate, „Daido Moriyama: In pictures.” Myndband, 11:21, sótt 16. janúar 2016 á 

https://www.youtube.com/watch?v=foWAs3V_lkg. 
48 „I brush aside words and ideas, and focus on photography as a means of expressing a message that is both physiological and 

phenomenological.” [Mín þýðing], Kazuo Nishii, Daido Moriyama, bls. 12 - 13. 
49 „…, I just shoot freely.” .” [Mín þýðing], sama heimild, bls. 13. 
50 Sjá í viðauka, mynd 16. 
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taka mynd eftir mynd til þess að komast nær sannleikanum og raunveruleikanum á vegamótum 

brotakenndrar náttúru veraldarinnar og hans eigin sjálfs.51 „Að greina huglægt og hlutlægt 

markmið ljósmyndunar er endalaus vitleysa.”52 

 

 

3. Eigin verk 

1. Keila er þriggja mínútna löng stuttmynd eða „mockumentary” sem fjallar um tvær stelpur, 

Geirþrúði og Helen, sem fara í keilu. Mockumentary er bíómynd eða þáttur sem styðst við 

eiginleika heimildamyndar sem háðsádeilu eða satíru en eftir að hafa uppgötvað Dogma 95 

hrærðist ég milli raunveruleika og skáldskapar. Stuttmyndin Keila er þar af leiðandi ekki 

hefðbundin heimildarmynd heldur	 á mörkum raunveruleikans og skáldskaparins. Náttúrulegri 

hegðun stelpnanna er fylgt eftir í kvikmyndatökunni en framsetning efnisins á valdi 

höfundarins sem segir/skáldar sögu.53  

Í myndinni segja stelpurnar Geirþrúður og Helen frá sjálfum sér og þylja upp 

menntunarsögu sína en á sama tíma er dregin upp mynd af hinum hversdagslega raunveruleika 

sem þær búa í. Með þeim hætti heyrir og sér áhorfandinn tvær sögur á sama tíma; fortíðina og 

nútímann. Segja má að fortíðin sé raunveruleikinn en nútíminn skáldskapurinn. Þótt stelpurnar 

keyri í bíl, fari í keilu og reyki sígarettur er það á valdi höfundarins að velja hvaða mynd af 

þeim er dregin upp. Persónuleiki þeirra er til staðar og margir sem þekkja stelpurnar myndu 

segja að myndin væri spegilmynd af hegðun þeirra og persónuleika. Með þessum hætti er 

höfundurinn að búa til spennu milli raunveruleikans og skáldskaparins og skilur áhorfandann 

eftir með fá svör. Áhorfandanum er falið að tengja saman frásögu stelpnanna og gjörðir þeirra 

og komast að því hver boðskapur myndarinnar er.54  

 

2. Eftir að hafa fengist við skrásetningu á raunveruleikanum annars vegar og hinsvegar 

skáldskap í framsetningu hljóðs og hreyfimynda gerði ég verkið Grundarfjörður. 

Grundarfjörður fæst við sannleikann og skáldskapinn í ljósmyndum. Hvað vitum við um 

                                                
51 Kazuo Nishii, Daido Moriyama, bls. 7. 
52 „To differentiate subjective and objective photography is nonsense.” [Mín þýðing], sama heimild, bls. 13. 
53 Sjá í viðauka, mynd 1.  
54 Sjá í viðauka, mynd 2. 
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heiminn, umhverfi okkar og staði eins og Grundarfjörð? Hvað vitum við um staði sem við 

þekkjum ekki?  

Ljósmyndir eru skáldskapur settur fram sem sannleikur. Myndirnar lýsa einhverju sem er 

satt. Þannig hefur ljósmyndarinn sama vald og rithöfundurinn sem skrifar skáldsögu. Hann 

hefur stjórn á sannleikanum og þarf að leggja siðferðislegt mat á lygina. Góð mynd blekkir 

sannleikann vel og spyr spurninga.  

Í verkinu voru sýndar níu svarthvítar ljósmyndir með hljóðverkinu sem hljómaði á 

ganginum þar sem myndirnar héngu.55 Myndirnar voru teknar á 35mm filmu og handstækkaðar 

en síðan festar beint á vegginn án ramma.56 Hljóðupptakan var um 4 mínútna löng lúppa en þar 

voru umhverfishljóð og viðtöl klippt saman eins og afstrakt útvarpsþáttur þar sem röð atvika 

og hljóða var óregluleg. Í hljóðupptökunni tjáði fólk sig um Grundarfjörð og þar kom meðal 

annars fram: „Ég fíla Grundarfjörð sko, ég var hérna seinasta sumar þarna þegar þeir voru að 

taka Walter Mitty, þarna í höfninni. Það var mjög gaman. Kósí bær.” Og ennfremur: „Til dæmis 

bara innan samfélagsins þegar að trailerinn kom og það kom myndin af Kirkjufellinu, þú veist, 

það eitt sko þegar Kirkjufellið kemur í bakgrunni sko, það eitt og sér er bara svona eitthvað 

jákvætt í samfélaginu. Ég held að þetta sé miklu jákvæðara heldur en neikvætt.”  

Samspil ljósmynda og hljóðupptaka sem teknar eru sem skrásetning eða rannsókn á 

svæði/viðfangsefni er sett fram með persónulegum hætti. Verkið verður þar af leiðandi 

súrrealískt vegna þess að engin rökrétt frásögn á sér stað.  

 

3. Ljósmyndagjörningurinn Daní like photografi var haldinn á opnun ljósmyndasýningar við 

Sint-Lukas háskólann í Brussel í júní 2015.57 Verkið spratt upp eftir miklar vangaveltur um 

andlitið að baki verkinu eða andlit listamannsins og persónu hans. Í kjölfar þess að hafa unnið 

mikið með ljósmyndir og sýnt á tvívíðan máta kom upp sú hugmynd að vera viðstaddur á 

sýningu og sýna gestum hennar myndirnar mínar sjálfur. Verkið sjálft samanstóð af borði þar 

sem var skilti með titli verksins Daní like photografi en á borðinu voru persónulegir munir og 

kassi fullur af ljósmyndum. Meðan á sýningunni stóð kynnti ég verkið og bauð fólki að koma 

og prófa Customized Photo Editing Service sem sérhæfði sig í því að færa fólki ljósmyndaverk 

sem því líkaði.58 Fljótt myndaðist biðröð í verkið en gestir komu inn í verkið koll af kolli þar 

                                                
55 Sjá í viðauka, mynd 3. 
56 Sjá í viðauka, mynd 4. 
57 Sjá í viðauka, mynd 5. 
58 Sjá í viðauka, mynd 6. 
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sem ég spurði þau spurninga og bað þau svo um að setja á sig heyrnatól sem táknaði biðstofu 

fyrirtækisins á meðan ég fyndi ljósmynd handa þeim. Verkið var kynnt eins og þjónusta eða 

fyrirtæki en markmið listamannsins var að láta viðkomandi hafa hina einu sönnu ljósmynd. 

Þannig valdi ég persónulega ljósmynd handa viðmælandanum og skrifaði skeyti aftan á 

myndina en myndin var síðan sett í umslag og innsigluð og viðkomandi aðila gefinn nákvæmur 

tími um hvenær hann mætti opna og skoða ljósmyndina. 

Í verkinu afhjúpa ég áhuga minn og ástríðu á ljósmyndun. Listamaðurinn sjálfur er orðinn 

viðfangsefni í verkinu sjálfu og hann mótar upplifun áhorfandans. Að sama skapi hafa 

aðstæðurnar áhrif á val og meðhöndlun ljósmyndanna sem ég hafði áður tekið og þannig verður 

til lýðræðisleg nálgun á ljósmyndun. Í stað þess að velja ljósmyndir út frá fagurfræðilegum 

eiginleikum fá þær nýja merkingu í allt öðru samhengi en því venjulega.  

 

3. Sýningin Photography as a performance eða Ljósmyndun sem gjörningur opnaði í Kubbnum 

mánudaginn 30. nóvember 2015. Tilefni hennar var röð sýninga á vegum nemenda á þriðja ári 

í myndlist við Listaháskólann. Kubburinn er stærsta sýningarrými skólans við Laugarnesveg 

91 en stærð rýmissins er um 7x7 metrar að lengd. Kubburinn hefur ákveðinn blæ sem önnur 

rými hafa ekki. Rýmið er stórt og innan í því er hátt til lofts og allt upplýst með flúrljósi. Í 

aðdraganda sýningarinnar hafði ég sett mér þau mörk að á sýningunni skyldu eingöngu sýndar 

ljósmyndir.5960 61 

„A rite of passage.” Hátíðleg athöfn eða helgisiðir. Hugtakið „A rite of passage” á upphaf 

sitt í samfélagskynningu, sem oftast marka tímamót. Hugtakið er oft notað til þess að lýsa því 

þegar unglingur verður fullorðinn, eitthvað sambærilegt fermingu, en er þó oftast athöfn í 

kringum 16 eða 17 ára aldur. Hugtakið um athöfn eða helgisið var hugmyndin að baki 

sýningunni Photography as a performance. Athafnir marka breytingu úr einum fasa lífsins yfir 

í annan eins og fæðingar, upphaf, frumtak, samneyti, endalok eða dauði. Í adraganda 

einkasýningarinnar gerði ég mér grein fyrir að sýningin yrði einhvers konar serimónía sem 

myndi afhjúpa mig sem listamann. Í ljósi þess vildi ég koma á framfæri því sem stæði mér næst 

og skipti mig mestu máli innra með sjálfum mér. Upp spratt ljósmyndun. Eftir að hafa verið 8 

mánuði í útlöndum í skiptinámi hafði ég öðlast nýjan sýn á námið mitt við Listaháskólann. Það 

rann upp fyrir mér að ég hafði stundað þó nokkra tilraunamennsku með hina ýmsu miðla eins 

                                                
59 Sjá í viðauka, mynd 7. 
60 Sjá í viðauka, mynd 8. 
61 Sjá í viðauka, mynd 9. 
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og kvikmyndagerð, hljóðupptökur og innsetningar. Ljósmyndun hafði ekki verið þema flestra 

verka sem ég hafði gert á meðan náminu stóð en hún hafði alltaf verið til hliðar og ég tekið 

ljósmyndir í gegnum allt námið. Þar af leiðandi ákvað ég að nýta tækifæri einkasýningarinnar 

og kynna sjálfan mig sem ljósmyndara. Orðið athöfn líkist orðinu kynning eða birting. Í ljósi 

þess fannst mér hugtakið um kynningu á einhverju eða birtingarmynd einhvers eins og leikhús. 

Þar af leiðandi þróaðist vinnutitill sýningarinnar út í Photography as a performance / 

Ljósmyndun sem gjörningur sem síðan varð nafn sýningarinnar. Hugtakið gjörningur var þar 

af leiðandi eitthvað sem hrint var af stað, til sýnis og umgjörðin varð að sama leyti meðvitund 

um sýningu. Gjörningur í þeim skilningi sem leikhús eða leikur er/var ekki merkingin sem ég 

lagði í orðið heldur gjörningur ljósmyndunar, þar sem ljósmyndarinn með myndavélina gengur 

um í gjörningi eða gervi. Gervið er þess vegna viðfangsefni sýningarinnar og að sama skapi 

spurning um tilvist og sjálfsmynd listamannsins. Til þess að fjalla um ljósmyndun sem gjörning 

voru fjögur verk á sýningunni. Fyrsta verkið samanstóð af 37 ljósmynum af ketti uppi í tré. 

Verkið hét Kattarkenningin / Cat Theory (Heil filma af Radísu uppi í tré / A whole roll of film 

of Radísa up in a tree) sem sýndi fram á að ég hafði beint myndavélinni upp í tré og smellt 37 

myndum af kisu eða því sem samsvar heilli 35mm filmu.62 Næsta verk hét Flæðarmál sem 

skírskotar til ljóðrænnar nálgunar ljósmyndarans þegar hann staldrar við, rammar hluti inn og 

gefur þeim svo titil/nafn.63 Þriðja verkið hét Á lárétta vegu og lóðrétta vegu og þar voru litlar 

10x15 cm ljósmyndir festar á krossvið. Myndirnar settar saman sem ljósmyndir myndaðar á 

lárétta vegu (landscape)64 og hinsvegar lóðrétta vegu (portrait)65 og þar vísaði ég í framkvæmd 

ljósmyndarans sem ákveður að ramma myndefnið inn á lárétta vegu eða lóðrétta. Síðasta verkið 

í sýningunni var svo ljósmyndabókin I have lived my whole life in high intensity sem fjallar um 

borgarlandslagið og ljósmyndarann sem flakkar um og tekur ljósmyndir. Bókin innihélt 

ljósmyndir og texta en textinn fjallar um ljósmyndaheimspeki mína, hugleiðingar um miðilinn 

og það að vera ljósmyndari.66

                                                
62 Sjá í viðauka, mynd 10. 
63 Sjá í viðauka, mynd 11. 
64 Sjá í viðauka, mynd 12. 
65 Sjá í viðauka, mynd 13. 
66 Sjá í viðauka, mynd 14. 
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Niðurstaða 
 Stafræna byltingin hefur ekki umbreytt grunnlögmálunum um að ljós varpast á hlut sem 

endurkastar ljósi í gegnum gat og fellur á yfirborð filmu eða skynjara.Í upphafi ræddi ég 

dogmakenninguna í kvikmyndun sem byggðist á þörfinni fyrir að endurskilreina, taka til, losna 

úr viðjum klisjunnar og öðlast meðvitund. Svipaða þörf má greina í verkum Tillmans og 

Moriyama eða sýn fræðimanna eins og Elkins og Flusser. Ég sé fyrir mér reglur í anda Dogma 

95 fyrir ljósmyndun. Reglurnar eru ekki tilbúnar og verða það kannski aldrei en í það minnsta 

hef ég færst skrefi nær þeim fræðilega grunni sem þær myndu byggja á og það er kannski nóg 

þar sem ég stend með framlengingu af sjálfi mínu milli handanna og „tek mynd eftir mynd til 

þess að komast nær sannleikanum“ eins og Moriyama, tiltölulega áhyggjulaus um það hvort 

útkoman teljist list með hjálp ljósmyndunar, listræn ljósmynd eða bara ljósmynd án frekari 

skilgreiningar.  

Ef allt um þrýtur þá segja að minnsta kosti frænkur með góðri samvisku: Elskan mín, það 

er ekkert að marka þessa mynd af mér.
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1.   Daníel Perez Eðvarðsson, stilla úr kvikmynd, Keila, 2013. 

 
2.   Daníel Perez Eðvarðsson, stilla úr kvikmynd, Keila, 2013. 
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3.   Daníel Perez Eðvarðsson, innsetning, Grundarfjörður, 2013. 

 

 
 

4.   Daníel Perez Eðvarðsson, svart hvít ljósmynd, Grundarfjörður, 2013. 
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5.   Daníel Perez Eðvarðsson, ljósmyndagjörningur, Daní like photografi, 2015. 

 
6.   Daníel Perez Eðvarðsson, ljósmyndagjörningur, Daní like photografi, 2015. 
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7.   Daníel Perez Eðvarðsson, flyer, Ljósmyndun sem gjörningur, 2015. 

Gallerí Kubburinn

Ljósmyndun sem gjörningur
Photography as a performance
Daníel Perez Eðvarðsson 
30.11. 2015

Hann rembdist við að stilla fókusinn á myndavélinni og úr varð ljóð. 
Eða hvort heldur sem ég rembist við að taka ljósmyndir eða spígspora um og nýt 
þess að smella af  er hvoru tveggja gjörningur. Þegar ég stóð í garðinum á 
Mánagötunni og sá að Radísa snéri sér í hringi uppi í tré eða þegar ég gekk 
meðfram ströndinni í Króatíu og stoppaði fyrir framan handklæði. Myndirnar 
verða til handahófskennt en ásetningurinn er alltaf  einhver. Valið er jafnframt 
handahófskennt en meiningin ákveðin. 
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8.   Daníel Perez Eðvarðsson, Kubburinn, Ljósmyndun sem gjörningur, 2015. 
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9.   Daníel Perez Eðvarðsson, Kubburinn, Ljósmyndun sem gjörningur, 2015. 
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10.  Daníel Perez Eðvarðsson, innsetning, Kattarkenningin, 2015. 
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11.  Daníel Perez Eðvarðsson, ljósmynd, Flæðamál, 2015. 
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13.  Daníel Perez Eðvarðsson, innsetning, Á lóðrétta vegu, 2015. 
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14.  Daníel Perez Eðvarðsson, innsetning, Á lárétta vegu, 2015. 
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15.  Daníel Perez Eðvarðsson, innsetning, I have lived my whole life in high intensity, 

2015. 

 

 
16.  Daido Moriyama, svarthvít ljósmynd, ártal óuppgefið. 
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17.  Wolfgang Tillmans, frá sýningu í David Zwirner galleríi, 2015. 


