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Útdráttur 

Yuriko Saito hefur fjallað sérstaklega um fagurfræði veðursins í rannsóknum sínum á 

fagurfræði hversdagsleikans. Hún segir að veðrið sé eitt af því síðasta sem mannfólkið 

hefur ekki náð tökum á að stjórna og sé því góð og stöðug áminning til okkar að við höfum 

ekki stjórn á öllu í lífinu. Í stað þess að finna til vanmáttar gagnvart náttúrunni þurfum við 

að gefa þeirri staðreynd fagurferðilegt gildi og finna til auðmýktar.  

Óafturkræfar breytingar hafa orðið á jörðinni vegna umgengni mannkynsins og 

meðal annars loftslagsbreytingar sem ekki er séð fyrir endann á og enn er verið að afneita  

þeirri staðreynd. Hver upplifun er einstök, augnablikið er einstakt og það kemur aldrei 

aftur eins og ljósmynd sem smellt er af. Við ákveðum rammann sjálf. Við veljum hverju 

við tökum eftir. 

 Verkefnið mitt er listrannsókn, þar sem ég tók ljósmyndir og viðtöl við 

veðurathugunarfólk á átta stöðum á landinu. Verkið Dálítill sjór er sýnt í Þjóðminjasafni 

Íslands í maí 2016. Í verkefni þessu skoða ég fagurfræði hversdagsleikans, set listrannsókn 

mína á veðri í samhengi við hana og dreypi á umhverfislæsi og beini þar með sjónum að 

möguleikum listmenntunar í umhverfismennt. Með þessu verkefni vil ég benda á 

mikilvægi þess að vera læs á umhverfi sitt og að það sé markviss kennt í skólakerfinu og 

þá ekki síst í gegnum listir sem getur svo stuðlað að auknu næmi fyrir umhverfi og náttúru.  
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Abstract 

In her researches on everyday aesthetics, Yuriko Saito has written especially about the 

weather. According to her, the weather is one of the last frontiers of human manipulation 

and control and serves as a reminder that not everything around us is subject to our control. 

Rather than lamenting and feeling frustrated with our impotence before the force of nature, 

it can be a source of aesthetic pleasure, if we learn to humble ourselves. Inversible changes 

have been effecting the planet because of human behavior, including climate changes. 

Each experience is unique, every moment happens only once, like snapping a photo. We 

decide the frame, we decide what we give importance.  

My work is an artistic research, consisting of photographing, writing and 

interviewing. The result is the exhibition Slight Sea in the National Museum of Iceland in 

May 2016. In this project I examine everyday aesthetics and connect my artistic research 

on weather to it, touching on environmental literacy and possibilities of art in 

environmental education. My goal is to emphasize the importance of environmental 

literacy for everyone. My believe is that art education can can increase empathy for the 

environment and nature. 
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Formáli 

Meistaraverkefni þetta sem metið er til 10 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands 

vann ég undir handleiðslu leiðbeinanda míns Gunndísar Ýrar Finnbogadóttur og vil ég 

þakka henni sérstaklega fyrir hjálpina og stuðninginn í gegnum allt ferlið.  

Bestu þakkir fær fólkið á þessum átta veðurathugunarstöðvum, sem bauð mér inn á 

heimili sín og gaf mér af tíma sínum og fróðleik um veðrið. 

Systir mín Svanhildur Bogadóttir fær þakkir fyrir ómetanlega aðstoð og eiginmaður 

minn Emmanuel Bodinaud fyrir þolinmæðina. Ríkharður H. Friðriksson fær þakkir fyrir 

yfirlestur. Ég þakka Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur fyrir góðar ábendingar.  
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Inngangur  

Að horfa er ekki það sama og að sjá. Oscar Wilde sagði um hina kolabrúnu Lundúnaþoku 

að hún hafi ekki verið til fyrr en impressionistarnir hafi málað hana (Wilde, 1905). Þannig 

hafi listin gefið henni gildi. Með því að taka vel eftir umhverfinu í hversdagsleikanum, 

hvað og hvernig við sjáum getur skapað nýja merkingu og dýpkað upplifanir á lífinu. Listir 

geta stuðlað að auknu næmi fyrir umhverfinu eins og þegar Jóhannes Kjarval vakti 

tilfinningu Íslendinga fyrir fegurðinni í hrauni og mosa með málverkum sínum. Hann dró 

fram hrjúfleikann, litbrigðin og formin og umbreytti þessum fyrirbærum í hugum okkar og 

hafði djúpstæð áhrif á skynjun okkar og skilning (Einar Garibaldi Eiríksson, 2006). 

Myndlist hefur heillað mig frá því að ég var barn og áhugi minn á ljósmyndun er 

sprottinn úr myndlist. Í menntaskóla fór ég að taka ljósmyndir og ákvað að það vildi ég 

læra, ljósmyndin væri minn miðill. Á námstímanum fór gríðarlegur tími í að ná tökum á 

allri tækninni og þegar ég horfi til baka, stundum á kostnað innihaldsins. Ég hef nú starfað 

lengi sem ljósmyndari en starfsumhverfið hefur breyst mjög mikið frá því að ég lærði.  

Um síðustu aldamót varð stafræna byltingin sem að vissu leyti frelsaði ljósmyndun 

undan flókinni tækni og bugandi tækjabúnaði. Það er einfaldara að mynda á 21. öldinni og 

hefur gert það að verkum að ljósmyndarar geta einbeitt sér mun meira að hugmyndum og 

inntaki sem hefur leitt til mikillar grósku. Ljósmyndun er ekki list en hún getur verið það, í 

eðli sínu nokkuð einföld tækni sem er hægt að nota á margan máta og hefur snertiflöt við 

margar aðrar greinar.  

Ég hef kennt ljósmyndun í framhaldsskóla í rúm tíu ár og í kennslu minni brýnt fyrir 

nemendum mínum að það er ekki það sama að horfa og sjá. Það er ekki nauðsynlegt að 

leita langt yfir skammt heldur er hægt að finna viðfangsefni til að rannsaka í 

hversdagsleikanum og hinu daglegu lífi.  

Á Íslandi er náttúran og landslagið svo alltumlykjandi og stór hluti af tilverunni að 

ljósmyndarar komast varla hjá því að vilja gera landslaginu skil á einhvern máta. Ég hef þó 

einhvern veginn aldrei fundið þörf fyrir að mynda landslag og sérstaklega ekki á þann 

hefðbundna hátt sem lengi tíðkaðist hér á landi; þekkt fjall, segjum Eystrahorn, myndað 

með víðri linsu á góðum degi, blár himinn og græn gróðursæld í forgrunni, hefur ekki 

heillað mig sem myndefni. Sú fagurfræði sem felst í slíkum myndum er ef til vill hluti af 

þjóðerniskennd Íslendinga sem enn má sjá í bæklingum fyrir ferðamenn þar sem alltaf er 
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sól og sumar, náttúran hrein og óspillt. Tálsýn sem er ekki hættulaus á tímum þar sem 

stöðugt er gengið meira á náttúruna.  

Þessi sýn á landið er nú að breytast í nálgun samtímaljósmyndara eins og sjá má í 

Ásfjalli (2008), verki Péturs Thomsen sem fjallar um hvernig vinsælt útivistarsvæði var 

tekið undir nýtt hverfi. Í auglýsingum 66°N er vont veður markvisst notað á áhrifamikinn 

hátt sem er skemmtilega breytt afstaða. Á hinn bóginn flæða myndir um allt af landinu þar 

sem búið er að ýkja með myndvinnslu. Sjónarhorn eru vandlega valin þar sem ekki sjást 

nein merki um til dæmis byggingar, vegi eða rafmagnslínur sem eru þó augljóslega hluti af 

nútímaumhverfi en passa ekki inn í myndina sem við viljum hafa af landinu sem hreinu og 

óspilltu.  

Ég hef alltaf horft á Ísland sem endalaus tilbrigði af litum og veðrabrigðum og 

mannvirki og leifar af sögunni vekja líka áhuga minn. Nú er ég byrjuð að finna mig í að 

mynda landið á minn máta. Ég hef líka áhuga á íslensku og hvernig við notum tungumálið 

og tengsl þess við land og menningu.  

Þegar þarf að mynda og skila af sér verkefnum á réttum tíma í vinnu við ljósmyndun, 

þá getur veður og færð skipt miklu máli. Það er því hluti af tilveru ljósmyndara að vera 

vakandi fyrir veðurspám- og fréttum þegar mikið er í húfi.  

Verkefni mitt er listrannsókn og er það tvíþætt; annars vegar þessi skrif og hins vegar 

er um verk að ræða sem sýnt verður á Þjóðminjasafninu í maí 2016 og heimildir um þau 

fylgja þessum skrifum. Ég heimsótti átta mannaðar veðurstöðvar þar sem enn er 

veðurathugunarfólk sem les af mælum og metur sjólagið og skýjafarið. Ég hóf athuganir 

mínar hér í mínu nærumhverfi í Laugarnesinu þar sem ég tók eftir endalausum litbrigðum 

og breytingum á sjónum. Ég komst að því að sjólagið sem er nokkurs konar veðurástand 

eða færð á sjónum er enn metið af fólki en ekki bara tækjum á átta stöðum á landinu. Það 

heillaði mig og leiddi til rannsóknar minnar á veðurstöðvum og sjólagi.  

Mér lék forvitni á að skoða þessa staði sem margir hverjir eru utan alfaraleiða og fór 

ég því í ferðalag til þess. Ég tók ljósmyndir af sjónum, sjóndeildarhringnum þar sem hafið 

mætir himninum á þeirri stundu sem veðurathugunarfólkið var að meta sjólagið. Einnig tók 

ég portrettmyndir og viðtöl við þau þar sem ég spurði út í veðrið og hvað þeim þykir 

fallegast við það, því mig langaði að skoða þeirra fagurferðilegu upplifun á veðrinu og gefa 

reynslu þeirra gildi.  

Í ensku er orðið aesthetic bæði notað til þess að vísa til fræðasviðsins fagurfræði en 

einnig notað sem lýsingarorð til þess að lýsa þeim gildum og upplifunum sem fagurfræði 



 

3 

 

fjallar um (aesthetic value, aesthetic experience). Orðið fagurfræðilegt nær ekki að fanga 

þennan mun vegna þess að þau gildi og upplifanir sem vísað er til með orðinu aesthetic 

value eru ekki endilega fræðilegs eðlis. Njörður Sigurjónsson, dósent við Háskólann á 

Bifröst hefur stungið upp á þýðingunum fagurferði og fagurferðilegt gildi til að leysa 

þennan þýðingarvanda (Birna Lárusdóttir, Edda R. H. Waage, Gísli Pálsson, Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2016). Því mun ég hér á eftir tala um fagurferðilegt í stað fagurfræðilegt 

gildi.  

Það er mikilvægt að vera læs á umhverfi sitt enda er læsi í víðri merkingu þess orðs 

eitt af sex grunnþáttum í íslenskri menntun á öllum skólastigum, eins og sést í 

aðalnámsskrám leik- grunn- og framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Það að vera læs snýst ekki einvörðungu um að geta breytt bókstöfum í hljóð og 

notað orð til að búa til málsgreinar heldur verðum við að geta tengt við reynslu og okkar og 

upplifun. „Læsi snýst um samband orðanna við lífið sjálft, það sem við köllum 

raunveruleikann, og flest það sem við tökum okkur fyrir hendur” (Stefán Jökulsson, 2012). 

Við erum umlukin lofti, láði og legi og megum ekki verða blind á umhverfið. Við verðum 

að geta tengt við reynslu okkar, tilfinningar, upplifanir og lífið sjálft til þess að geta skilið 

samfélag okkar og menningu, borið umhyggju fyrir umhverfi og náttúru og þroskað getu 

og vilja til að hafa áhrif til þróunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Í verkefni þessu skoða ég fagurfræði hversdagsleikans og set listrannsókn mína á 

veðri í samhengi við hana. Ég fjalla um hermilíkingu Baudrillard, beina reynslu af veðrinu 

og skynjun og tungumálið og menningu tengda veðrinu. Ég dreypi síðan á umhverfislæsi 

og beini þar með sjónum að möguleikum listmenntunar í umhverfismennt. Mig langar að 

benda á mikilvægi þess að vera læs á umhverfi sitt og að það sé markvisst kennt í 

skólakerfinu og þá ekki síst í gegnum listir sem getur svo stuðlað að auknu næmi fyrir 

umhverfi og náttúru.  

Ritgerðinni er skipt í fjóra meginkafla. Fyrst mun ég fjalla um fagurfræði og skynjun 

í sögu fagurfræðinnar. Svo mun ég segja frá fagurfræði hversdagsleikans og hvernig hún 

varð til út frá umhverfisfagurfræði. Í því skyni skoða ég sérstaklega skrif japanska 

heimspekingsins Yuriko Saito og rýni í kenningar hennar. Þá mun ég skoða listamenn sem 

að mínu mati takast á við fagurfræði hversdagsleikans. Að því loknu mun ég fjalla um mitt 

eigið verk Dálítill sjór, lýsa vinnuferlinu og skoða mig í samhengi við verk listamanna sem 

ég samsama mig við og kenningarnar í fagurfræði hversdagsleikans.  
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1. Fagurfræði og náttúruskynjun 

Heimspekingar hafa fjallað um fegurð síðan á fornöld. Fagurfræði (e. aesthetics) er komið 

úr forngrísku og merkir upphaflega skynjun eða skilningur. Í Grikklandi hinu forna var 

fegurð hlutbundin og talin felast í samræmi mælanlegra eiginleika svo sem gullinsniðinu 

(Arnór Hannibalsson, 2002). 

Alexander Baumgarten, þýskur heimspekingur notaði orðið fagurfræði fyrst sem 

hugtak í byrjun átjándu aldar, þá sem greiningaraðferð í heimspeki á listum og 

náttúrufegurð. Honum fannst nauðsynlegt að breyta hinni viðteknu staðhæfingu um að list 

líki eftir náttúrunni og sagði að listamenn notuðu tilfinningar sínar til að spegla veruleikann 

(Britannica, 2016). 

Átjánda öldin var öld upplýsingarinnar og hugmyndin um listasöfn fyrir almenning 

varð til. Safnhús voru byggð og hlutverk þeirra varð að fræða og mennta almenning og 

upplýsa um hin fagurfræðilegu viðmið (Ólafur Gíslason, 2003). Skotinn David Hume kom 

fram með efahyggjuna og dró manninn niður af guðlegum stalli sínum og skilgreindi hann 

sem hluta af náttúrunni. Hann lagði áherslu á að skynjunin væri grundvöllur allrar okkar 

þekkingar og að öll okkar vitneskja byggðist á upplifunum okkar ekki síður en hugsunum. 

Hann skipti skynjuninni í tvennt, frumskynjun og svo nokkurs konar endurvarp hennar sem 

er hugmyndin um tilfinninguna (Henry Alexander Henrysson, 2012). Hann skrifaði 

ritgerðina Um mælikvarðann á smekk (On the standard of taste) sem kom út árið 1757 og 

reyndi að skilgreina fegurðina og lýsir hvað reynslan skipti miklu máli. Það sé reynslan og 

tilfinningaleg afstaða hvers og eins sem móti smekk svo að hann geti orðið mælikvarði. 

Þannig sé fegurð huglæg og vísi til tilfinninga áhorfandans (Gunnar Harðarson, 2012). 

Þannig færði hann áhersluna frá hinu hlutlæga yfir á hið huglæga.  

Árið 1790 varð vendipunktur í evrópskri fagurfræði þegar bók Immanuels Kant, 

Gagnrýni dómgreindarinnar (Kritik der Urteilskraft,1790) kom út, því í henni er 

tilfinningum og fegurð gert hátt undir höfði ásamt því að ímyndunaraflið hlaut sinn sess í 

ríki listanna (Þröstur Helgason, 1997). Kant (1790) fjallaði mikið um fegurð og leit svo á 

að hlutlægur og huglægur veruleiki væru algjörlega aðskildir. Maðurinn byggi til sína eigin 

mynd af heiminum með skynjun sinni en gæti ekki séð hann eins og hann væri í raun og 

veru. Ímyndunin er grunnþáttur í skynjun mannsins á heiminum. Við skerum úr um fegurð 
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hlutanna með ímyndunaraflinu sem vekur hjá okkur ýmist vellíðan eða vanlíðan (Kant, 

1790). 

Smekkur okkar lýtur ekki rökum heldur er fagurfræðilegur og því huglægur. Kant setti 

fram kenningar um hið háleita eða ægifegurð en hafnaði hinsvegar fyrri skýringum. Hið 

háleita ætti ekki bara við um hlutveruleikann heldur um það hugarástand sem fólk kemst í 

frammi fyrir einhverju mikilfenglegu, til dæmis náttúrufyrirbærum. Það væri togstreita eða 

núningur sem skapaðist milli hins hlutlæga og huglæga. Þannig færir Kant hugtakið yfir á 

hugveruna sjálfa sem upplifir heiminn (Þröstur Helgason, 1997).  

Kant og samtíðarmenn hans fjölluðu jafnt um upplifanir af náttúru og listum en á 

seinni tímum varð náttúran vanrækt sem umfjöllunarefni. Á tuttugustu öldinni fór áhuginn 

að beinast í auknum mæli að umhverfisvernd, þegar umhverfisvandamál fóru að hrannast 

upp vegna umgengni mannsins. Það skapaðist þörf fyrir nýja hugsun og sjónarhorn og það 

var út frá þeirri þörf sem umhverfis- og náttúruheimspekin varð til (Guðbjörg R. 

Jóhannesdóttir, 2011). Árið 1966 skrifaði skoski heimspekingurinn Ronald Hepburn 

greinina “Contemporary Aesthetics and the Neglect of Natural Beauty”. Í greininni lýsir 

Hepburn því hvernig áherslan á fagurfræði listarinnar hefði orðið til þess að náttúran væri 

vanrækt sem fagurferðilegt fyrirbæri og taldi hann þörf á að víkka út hina hefðbundnu 

fagurfræði til að styrkja hana. Náttúran væri svo mikilvæg að með því að vanrækja hana 

væru fagurfræðingar að missa af svo mikilvægum þætti í fagurferðilegri reynslu (Hepburn, 

1966).  

Fagurferðileg upplifun getur falið í sér margar víddir: skynjun, hugsun, tilfinningar, 

ímyndunarafl og þekkingu. Hepburn vakti athygli fólks á náttúrunni sem verðugu 

viðfangsefni fagurfræðinnar og spurði meðal annars hvort það þyrfti ólíkar 

fagurfræðikenningar til að útskýra upplifun af annars vegar list og hins vegar náttúru 

(Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2010). Náttúruna sé hægt að upplifa á jafn tilfinningalegan 

og hugrænan hátt og listir (Hepburn, 1966). Hann vildi endurvekja umræðu um náttúruna í 

fagurfræði og stuðlaði þannig að þróun í umhverfisfagurfræði (e. environmental aestetics) 

og fagurfræði hversdagsleikans (e. everyday aesthetics) (Carlson, A. og Berleant, A., 

2004). Þetta varð til þess að fræðasviðið fór að lifna við.  

Á 20. öldinni varð svo mikil breyting á listum og segja má að hún sé farin út fyrir 

rammann. Myndlist er ekki bara málverk heldur getur verið ljósmyndir og texti, skúlptúrar 

eru ekki styttur og í tónlist er notast við allskyns hljóð en ekki eingöngu tóna og svo mætti 

lengi telja. Enn er til staðar skipting milli áhorfanda og listaverks sem er ekki í náttúrunni, 

þ.e. að við erum algerlega inni í henni eða erum hluti af henni. Á þessum árum voru ýmsir 
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listamenn sem einmitt tókust á við þetta í verkum sínum og gerðu tilraunir til þess að 

breyta þessari skiptingu áhorfenda og listaverka. Hugsanlega hefur það því verið tímabært 

að skoða listir og náttúru í samhengi.  

Í listum er reynsla og líf listamannsins oft aðskilið frá upplifun á verkinu þótt að 

margar hliðar á lífi listamannsins skipti máli og séu nauðsynlegar til að skilja verkið (Saito, 

2001). Í náttúrunni rennur saman hlutverk áhorfandans og listaverksins. Við erum hluti af 

náttúrunni og hún umlykur okkur (Hepburn, 1966). Ári eftir að Hepburn kom fram með 

kenningar sínar um náttúruna sem verðugt viðfangsefni fagurfræðinnar hóf Richard Long, 

þá í myndlistarnámi einmitt náttúrugöngur sínar og gerði verkið A Line Made By Walking 

(1967) svo einhverjar breytingar hafa legið í loftinu á þessum árum. Í verkinu gekk hann 

alltaf sömu slóðina í grasengi nálægt heimili sínu í Bristol þar til tröð hafði myndast og þá 

tók hann ljósmyndir af því. Hann hefur gengið í gegnum feril sinn og notast við náttúruleg 

efni í verkum sínum og fjallar um staði, tíma, rými, fjarlægðir og mælingar út frá honum 

sjálfum (Long, e.d.). Verk hans eru í náttúrunni og oft forgengileg. Stuttu seinna gerði 

Robert Smithson Spiral Jetty (1970) grjótspíral út í vatnið „The Great Salt Lake“ í Utah í 

Bandaríkjunum þar sem áhorfandinn getur gengið eftir grjótspíralnum út í vatnið 

(Smithson, e.d.).  

Arnold Berleant (1932), bandarískur rithöfundur og fræðimaður í heimspeki og tónlist 

hefur skrifað mikið um fagurfræði og umhverfisfagurfræði. Hann bendir á í umfjöllun sinni 

að tengslin á milli listar og umhverfisins eru óljós. Við getum ekki hlutgert umhverfið. 

Hvar eru mörkin milli okkar og umhverfisins? Við öndum að okkur loftinu úr umhverfinu 

sem nærir líkamann með súrefni, borðum mat úr umhverfinu og við búum í umhverfinu. 

Það er ekki lengur hægt að skipta heiminum í inni og úti eða við og hin. Hugurinn og 

líkaminn er eitt. Við erum umhverfið. Bæði í listum og umhverfinu getum við ekki staðið 

eins og utanaðkomandi (Berleant, 2002). Tvíhyggjan þarf að leysast upp.   
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2. Fagurfræði hversdagsleikans 

Heimspekileg fagurfræði hefur verið of listmiðuð og það er takmarkandi í umræðunni því 

þannig er okkar daglega líf skilið útundan frá fagurferðilegri reynslu. Læsi á listir er 

skilgreint út frá listasögu, tónlistarsögu og listfagurfræði en upplifun okkar á list er ekki í 

tengslum við daglegt líf okkar segir Yuriko Saito í upphafi greinar sinnar um fagurfræði 

veðursins (Saito, 2005). Við vitum sjálf hvenær við upplifum eitthvað fagurferðilega. Það 

er hægt að upplifa allt fagurferðilega, segir fagurfræðingurinn Arnold Berleant. Reynslan 

er kjarninn í fagurfræði, bæði innihald og merking (Berleant, 2010). Fagurferðileg reynsla 

inniheldur undrun á fegurð náttúrunnar og fegurð lista sem nær djúpt í tilfinningalíf okkar. 

Við verðum einfaldlega að taka eftir upplifun okkar. 

Fagurferðileg upplifun getur gert okkur meðvituð um dásemdir daglegs lífs sem fanga 

athygli okkar í augnablik eins og sólargeisli. Máttur fagurfræðinnar liggur í getu til 

ákveðinnar skynrænnar reynslu (Berleant, 2010). 

List hefur ákveðin mörk eða ramma, t.d. hvernig söfn eru byggð upp, svarta boxið í 

leikhúsinu og hvernig tónleikar eru settir fram. Þar er okkur oftast stýrt að því sem við 

eigum að horfa á eða hlusta. Listheimurinn er miðaður við útvalda en hversdagsleikinn er 

okkar allra. Í náttúrunni skynjum við og veljum sjálf sjónarhornið og rammann. Því má 

líkja við hvernig við tökum ljósmyndir, veljum sjónarhorn og ramma og smellum af.  

En er það nóg? Getur listin ekki einmitt staðið með náttúrunni? Hún getur það vegna 

þess einmitt að í listum og sköpun er það hugmynd listamannsins sem getur stýrt 

áhorfandanum að ákveðinni upplifun eða til að taka eftir í umhverfinu og 

hversdagsleikanum. Ekki veitir af því þar sem þegar hafa verið gerðar óafturkræfar 

breytingar á náttúrunni. Við erum bæði í náttúrunni og hluti af henni. Bæði þátttakendur, 

áhorfendur og áhrifavaldar. Náttúran umlykur okkur en er ekki sköpuð af okkur og hefur 

enga ætlaða merkingu. Það er okkar að gefa henni merkingu. 

Yuriko Saito sem er japanskur heimspekingur og prófessor við Rhode Island 

listaháskólann, hefur skrifað mikið um fagurfræði og segir að uppruni hennar sjálfrar hafi 

áhrif á hana og hugsi hún fagurfræði út frá umhverfisfagurfræði og einnig japanskri 

fagurfræði sem sé mjög tengd fagurfræði hversdagsleikans. Hún segir að viðhorf til 

landslags sé enn litað af formalisma, það sé metið út frá lit, áferð, línu, jafnvægi, spennu og 

symmetríu eins og hvert annað landslagsmálverk eða dæmigerð ljósmynd ef út í það er 
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farið. Undir það tekur annar fagurfræðingur Allen Carlson sem talar um hvað mæliaðferðir 

verkfræðinga í framkvæmdum við mat á náttúrunni séu einmitt lituð af formalisma (Saito, 

2008). 

Saito segir að það sé ekki nóg og þetta viðhorf taki ekki með í reikninginn hvernig 

náttúran talar við okkur með til dæmis blómailmi og lækjarklið. Allt sé hægt að upplifa 

fagurferðilega, hvort sem það er ímyndun eða hugmynd. Þar að auki þá verði þetta viðhorf 

til þess að áherslan sé á glæsilega náttúru en hafni náttúru sem þyki óspennandi og mætti 

þar taka sem dæmi íslenska meli, mýrar eða gróðurlitlar heiðar. Þetta getur skapað vanda 

þegar er verið að meta náttúruna, þá er meiri tilhneiging til að vernda staði með 

stórbrotinni náttúrufegurð, í anda hins háleita sem Kant talar um, heldur en þá sem búa yfir 

lágstemmdari fegurð og nefni ég aftur íslenska meli sem dæmi; grábrúna auðn sem getur 

verið svo falleg og flókin. Saito nefnir sem dæmi Everglades í Flórída, stórmerkilegt 

fenjasvæði sem stjórnmálamaður sagði að þar væri ekkert merkilegt né fallegt sem minnir 

óneitanlega á Valgerði Sverrisdóttur fyrrverandi iðnaðarráðherra sem taldi landslagið í 

kringum Kárahnjúka alls ekki fallegt og því einskis virði (Saito, 2008 & Vísir, 2006). 

Það er enginn skortur á fagurfræði í daglegu lífi okkar heldur er hverdagsleikinn þvert 

á móti uppfullur af fagurferðilegum upplifunum. Að áliti Saito eru öll okkar viðbrögð 

fagurferðileg, ekki bara jákvæð heldur líka það sem okkur þykir ógeðfellt og hryllilegt, 

jafnvel viðbragð við ómerkilegum vegg sé fagurferðileg upplifun (Saito, 2007).  

Saito segir ástæðuna fyrir því hvað fagurfræði einblínir á listir hafa mikið með 

vestræna menningu að gera og Berleant er á sama máli (Saito, 2001; Berleant, 1992). 

Listin þurfi ekki að vera kjarninn í fagurferðilegri upplifun. Í hversdagsleikanum séum við 

stöðugt í fagurferðilegri upplifun. Í Japan sé hversdagsleikinn álitinn hafa fagurfræðilega 

eiginleika sem takmarkist ekki við listir heldur sé japönsk fagurferðileg upplifun frekar 

tengd hverfulleikanum eins og þokumistri sem gufar upp og hverfur. Í vestrænni 

fagurfræðihefð er áherslan á fagurferðilegum upplifunum af stöðugum, aðskildum hlutum 

– að halda t.d. listaverkum í óbreytanlegu varanlegu ástandi inni á safni og að þar njótum 

við fagurferðilegra upplifana á meðan japanska hefðin leggur áherslu á fagurferðilega 

upplifun af hverfulleika og breytingu í hversdagsleikanum. Til dæmis kræklótt 

kirsuberjatré sem allt í einu springur út og skartar bleikum blómum í stuttan tíma. Í 

mörgum öðrum menningarheimum sé listsköpun heldur ekki aðskilin frá daglegu lífi fólks. 

Til dæmis segir fólk á Bali að þau geri bara allt eins vel og þau geta og svipað megi segja 

um Inuíta. Japanir leggi líka mikla áherslu á að taka vel eftir og gefa hversdagslegum 
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upplifunum gildi. Bæði Saito og Berleant leggja áherslu á að það eru ekki bara sjónrænir 

eiginleikar sem skipta máli í fagurfræðilegri upplifun (Saito, 2005; Berleant, 1992).  

Það að listsköpun sé aðskilin frá umhverfinu er auðvitað viss einföldun hjá bæði Saito 

og Berleant og með því eru þau að vísa í hefðina og sögu fagurfræðinnar í vestræna 

heiminum til að hnykkja á kenningum sínum. Hún snérist um aðskilda hluti en gerir það 

ekki lengur. Fagurfræðin hefur þróast með listinni og mikið af myndlist byggist á samtali 

við umhverfið og hversdagsleikann, t.a.m. listform sem byggja á þátttöku, gjörningum og 

fleiru. Berleant talar líka um það í bók sinni og nefnir listamenn sem hafa teygt sig út í 

umhverfið eins og Richard Long sem var fjallað um hér að ofan (Berleant, 1992). Það má 

til dæmis nefna líka verk Söru Riel Fjöður (2013) veggmynd sem hún málaði á gafl 

fjölbýlishúss í Breiðholti. Veggmyndin Fjöður er samsett úr fjörutíu og þremur fuglum af 

tuttugu og þremur tegundum sem skapa eina heild og vísa í umhverfið þar sem ólíkir 

einstaklingar skapa alþjóðlegt samfélag í hverfinu (Reykjavíkurborg, 2014). Þannig talar 

verkið við íbúa hverfisins og staðsetning þess er hugsanlega valdeflandi fyrir fólkið í 

hverfinu sem er að stórum hluta aðflutt frá öðrum löndum. 

Ólafur Elíasson hefur hinsvegar bæði farið með listina út úr safninu og náttúruna inn á 

safnið í mörgum sínum verkum og gefur fagurfræði hversdagleikans mikinn gaum í 

mörgum verka sinna. Verk hans New York City Waterfalls (2008) var sett upp í New York 

borg og afhjúpar stærðarhlutföllin í borgarlandslaginu. Fossarnir voru fjórir og staðsettir 

við East River. Ólafur sagði m.a. um fossana að þeir afhjúpi „margræð tengsl við tímann 

og almenningsrýmið í gegnum líkama þess sem horfir. Í þeim skilningi hvetja þeir okkur til 

skilnings á umhverfi okkar og samfélagi” (Morgunblaðið, 2008). Fossana upplifði fólk 

ekki eingöngu á sjónrænan máta heldur köfnuðu umhverfishljóð nálægt þeim í drununum 

en séð úr fjarlægð var líkt og þeir væru staddir í sinni eigin hljóðu kvikmynd (Smith, 

2008). Verkið má líka skilja sem ábendingu um að ef við höldum áfram að ganga á 

náttúruna með óafturkræfum breytingum á henni þá munum við ekki lengur upplifa fossa í 

náttúrunni heldur bara sem manngerðar eftirlíkingar. Það sjáum við nú þegar hér á landi 

þar sem nýr foss myndaðist við gerð Kárahnjúkastíflu; Kárahnjúkafoss svokallaður sem er 

manngerður foss. Í skýrslu Landsvirkjunar er þó viðurkennt að fyrir suma verði hann tákn 

umhverfisspjalla en hjá öðrum tákn afls og áræðis (Pétur Ingólfsson, Gerður Jónsdóttir, 

2008).  

Annað verk Ólafs og nýrra er verkið Riverbed (2014) á sýningu í Louisiana Museum 

of Modern Art í Danmörku en þar endurskapaði Ólafur íslenskan læk með 180 tonnum af 

steinum. Gestirnir á sýningunni gátu gengið um í grjótinu og börn hlaupið um og leikið sér. 
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Í viðtali segir hann að ferð á safn sé fyrir marga eitthvað fyrir elítu en þarna séu gestirnir 

þátttakendur (Weirup, 2014; Rhodes, 2014). 

Það eru fagurferðileg viðfangsefni í öllu okkar hversdagslífi. Vald fagurfræðinnar er 

mikið og viðfangsefni hennar eru siðferðileg, pólitísk og efnahagsleg (Saito, 2007). 

Smekkur okkar og athafnir skipta miklu máli fyrir samfélög út um allan heim og náttúruna 

í öllum heiminum. Fagurfræði fellst í smekk og dómum um það sem hreyfir við okkur og 

það er að einhverju leyti lært eða öllu heldur það þarf að þjálfa og upplýsa fólk til að 

fagurferðilegur smekkur fari ekki svona illa með heiminn. Saito talar um í bók sinni (Saito, 

2007) að það þurfi að þroska nýtt fagurferðilegt næmi sem byggi á fræðslu um afleiðingar 

af fagurferðilegum smekk okkar. Við höfum ótal skýrslur og staðreyndir um mikilvægi 

þess að breyta umgengni um heiminn en þó gengur mjög hægt að breyta athöfnum okkar. 

Í Kaliforníuríki hefur draumurinn t.d. lengi verið að hafa græna flöt fyrir framan húsið. 

Við sjáum þetta í mörgum kvikmyndum; maður kemur út úr húsi og beygir sig niður eftir 

dagblaðinu, græn flötin er í forgrunni. Til þess að viðhalda þessum grænu flötum þarf 

öflugt vökvunakerfi þar sem er vökvað tvisvar á sólarhring á svæði þar sem ekki er nóg 

vatn. Með aukinni meðvitund hefur fólk farið að hafna þessum grænu flötum og setur 

plöntur sem þola þurrkinn í staðinn en í rauninni ætti þetta að vera liðin tíð með aukinni 

vitund. Það tekur bara svo óskaplega langan tíma að breyta þótt vitneskjan sé til staðar. 

Margir vísindamenn harma umhverfisleg áhrif fagurfræðinnar þegar almenningur er 

hrifnari af krúttlegum dýrum en hafnar öðrum sem þó eru í þörf fyrir verndun (Saito, 

2001). Hér í vor var hrafnalaupi steypt niður af Háskólabíói af því að húsverðinum þótti 

sóðaskapur af skítnum þótt ætla mætti að rigningin myndi sjá um hann (RÚV, 2016).  

Peter Jäger, þýskur kóngulóasérfræðingur gefur nýuppgötvuðum köngulóm heiti eftir 

frægu fólki til að fólk tengi frekar við þær og árið 2009 nefndi hann nýuppgötvaða stóra, 

appelsínugula og loðna könguló Heteropoda davidbowie því köngulær eru í 

útrýmingarhættu vegna lifnaðarhátta mannkynsins (Telegraph, 7. sept. 2009). Þessar 

tilraunir til fræðslu eru á tilfinningalegum nótum og er ég ekki frá því að vísindamenn ættu 

einmitt að tengja meira við tilfinningar fólks. 

Margir menntunarfræðingar hafa skrifað um mikilvægi reynslunnar og meðal þeirra 

Guðmundur Finnbogason, sálfræðingur og menntafrömuður sem kom heim til Íslands með 

nýjar hugmyndir í byrjun 20. aldar. Hann telur að fyrsta stig allrar reynslu sé að vekja upp 

hugmyndir nemenda með þeirra eigin skynjunum og láta þá byggja á því sem þeir sjálfir 

hafa reynt, heyrt, séð og upplifað. Skilningur sé að geta tengt nýjan fróðleik við forvitni 



 

11 

 

nemandans með þvi að tengja við persónulega reynslu hans (Guðmundur Finnbogason, 

1994).  

Bandaríski menntaspekingurinn David Orr segir í bók sinni The Nature of Design: 

Ecology, Culture and Human Intention (2002) að við bregðumst oftar við, samkvæmari 

sjálfum okkur og innilegar við fegurð í öllum sínum formum, heldur en við rökfræði, 

sértækum beiðnum um skyldur eða jafnvel ótta. Orr vitnar í heimspekinginn Abraham 

Heschel sem segir að mannkynið muni ekki hverfa vegna skorts á upplýsingum heldur 

vegna skorts á þakklæti og vilja til undrunar (Orr, 2002). Orr leggur til að við förum að sjá 

allt okkar daglega líf í samhengi og læra af því, því aukin menntun í heiminum hafi ekki 

leitt til visku og því þurfi að breyta menntun og hugsa upp á nýtt. Öll menntun eigi að vera 

umhverfismenntun. Þekkingu eigi að fylgja ábyrgð (Orr, 1991). Þess vegna er mikilvægt 

að þroska fagurfræðilegt læsi sem kannski hefur verið talið léttvægt, til þess að skapa betri 

heim. Það sem Orr og Guðmundur segja samræmist vel hugmyndum um listmiðaða 

umhverfismennt (e. arts-based environmental education).  

Í grein sinni sinni „Ecology, Environmental Education and Art Teaching“ (1992) 

fjallar Meri-Helga Mantere um möguleika listsköpunar á því að auka næmi fyrir 

umhverfinu. Hún hefur greinina á því að segja að við séum í óumflýjanlegu tímabili 

breytinga á menningu okkar og lífsháttum því umhverfisváin hafi orðið þess valdandi að 

við þurfum að skoða líf okkar og gjörðir í stærra samhengi. Að hennar mati á 

umhverfisfræðsla í stóru samhengi þess orðs að vera kjarninn í allri menntun og telur hún 

listir vera til þess fallnar að vera miðja þessara nýju umhverfismennta (Mantere,1992). 

Mikilvægt er að umhverfismennt snúist ekki eingöngu um að flokka sorp og Mantere tekur 

að vissu leyti undir það, því hún segir að litið sé á umhverfisvænan lífsstíl sem strangan og 

hamlandi. Listir geti stuðlað að jákvæðri ímynd lífsmáta náttúruverndar. Það sé hægt með 

sköpunargleði, stolti og að hvetja neytendur til ábyrgðar í gildismati sínu.  

 Þessi grein var skrifuð 1992 og má kannski segja að kynslóðin sem fædd er um það 

leyti hafi tileinkað sér þetta í einhverjum mæli. Kynslóðin sem er alin upp við 

endurvinnslu, kaupir gömul húsgögn og sleppir því að taka bílpróf. Hún segir að það þurfi 

að gefa reynslunni gildi og listir geti gefið ferska sýn á hvernig við skiljum, lesum og 

túlkum umhverfið og fagurferðilega reynslu. Að mati Mantere hefur margt ungt fólk 

vonleysislegar hugmyndir um framtíðina. Því þarf að breyta með valdeflandi verkefnum í 

skólakerfinu og gefa ungu fólki tækifæri til að skoða líf sitt og umhverfi í samhengi.  
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 2.1 Fagurfræði veðursins 

Yuriko Saito hefur fjallað sérstaklega um fagurfræði veðursins í rannsóknum sínum á 

fagurfræði hversdagsleikans. Þetta er algjörlega tilvalið umfjöllunarefni vegna þess að það 

er eitthvað sem allir í heiminum upplifa, burtséð frá landafræði og menningu (Saito, 2005). 

Fagurferðileg upplifun á veðrinu getur aukið næmi fyrir því og við eigum tilvist okkar á 

jörðinni komna undir veðrinu (Saito, 2005). Það er ekki „hlutur“ eins og t.d. listaverk og 

það er ekki varanlegt eins og hefðbundin listaverk. Það umlykur fólk og hefur margvísleg 

áhrif á okkur, ekki bara sjón og heyrn. Það hefur áhrif á hversdagslegan veruleika fólks og 

það er síbreytilegt, eins og við hér á Íslandi þekkjum mæta vel.   

Í grein sinni „The Aesthetics of Weather“ (2005) ber Saito veðurupplifanir saman við 

hefðbundin myndlistaverk í ramma, þar sem við horfum bara á framhliðina frá ákveðnu 

sjónarhorni og metum á ákveðinn máta. Við útilokum hvernig bakhliðin lítur út og lyktina 

af málningunni. Upplifuninni er stýrt. Það er búið að setja okkur í að útiloka allt annað. 

Það sama gildir um tónlist á tónleikum. Við einbeitum okkur að hlustun á verkinu en 

útilokum eða tökum ekki með hóstakjöltur og skrjáf í fötum eða sælgæti né óþægilegt 

sætið. Við leggjum meira að segja nokkuð mikið á okkur til að reyna þetta og í leikhúsum 

er sælgæti oft tekið úr umbúðunum og sett í hljóðlátari plastpoka til að losna við skrjáf. Í 

leikhúsinu er áhorfendum stillt upp andspænis sviðinu þar sem upplifunin fer fram. Fólk 

sem stundar leikhús getur þó ábyggilega tekið undir með mér að það hefur áhrif á 

upplifunina hvort setið er í rauðu sætunum í Þjóðleikhúsinu undir stuðlaberginu í loftinu 

þar eða hvort setið er á hörðum brakandi bekkjum í til dæmis Norðurpólnum, meðan það 

leikhús var og hét.  

Dæmigert er þegar horft er á veðrið út um glugga á vordegi í Reykjavík og dáðst að 

því, en þegar út er komið, kemur í ljós að það sem virðist svo gott veður út um gluggann 

reynist vera bjart veður og ísköld norðanáttin. Gluggaveður þar sem vantaði að skynja 

vindinn og kuldann sem ekki er hægt að upplifa út um glugga þar sem það er ekki líkamleg 

upplifun heldur eingöngu sjónræn. Kannski má líkja því við að horfa á útsendingu úr 

leikhúsi í sjónvarpinu eða upplifa Louvre safnið á netinu. 

Nú eru þetta auðvitað allt einfaldanir til útskýringa. Leikhús hefur breyst úr kassa í 

hring. Við sjáum leikarana skipta um föt og sjáum kannski á bak við leiktjöldin, áhorfendur 

sitja jafnvel upp á sviðinu. Það sama má segja um myndlist sem gerir oft tilraunir til þess 

að afhjúpa allar hliðar verka. 

Upplifun á verðrinu er alltaf persónuleg. Það er enginn rammi gefinn. Það er enginn 

milliliður eða höfundur að verkinu. Ekki er ólíklegt að sjómanni finnist lognið betra en 
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stormurinn af augljósum ástæðum. Saito vitnar í Immanuel Kant sem sagði að óveður væri 

heillandi ef við værum í öruggu skjóli. Þá gætum við öðlast upplifun af hinu háleita frammi 

fyrir óveðri eða öðrum hættulegum náttúruöflum. Ef við erum ekki örugg, er upplifunin 

ekki fagurferðileg, heldur bara hrein og klár hræðsla (Saito, 2005). 

Í japanskri fagurfræði er það einmitt þannig að hverfulleikinn; rigning, ský, snjór, 

vindur og þoka eru viðfangsefni ljóðskálda og það sem heillar er óstöðugleikinn og 

forgengileikinn. Fyrirbæri eins og regn, snjór, dögg og vindur minnir okkur á að 

manneskjan og náttúran er eitt og lýtur sömu lögmálum, þannig að með því að upplifa 

fagurferðilegan óstöðugleika náttúrunnar verðum við meðvituð um okkar eigin 

forgengileika (Saito, 2005). 

Saito endar grein sína á að segja að veðrið sé eitt af því síðasta sem mannskepnan hafi 

ekki náð tökum á að stjórna og sé því góð og stöðug áminning til okkar um að við höfum 

ekki stjórn á öllu í lífinu. Í stað þess að finna til vanmáttar gagnvart náttúrunni þurfum við 

að gefa þeirri staðreynd fagurferðilegt gildi og finna til auðmýktar (Saito, 2005). 

Óafturkræfar breytingar hafa orðið á jörðinni vegna umgengni mannkynsins og meðal 

annars loftslagsbreytingar sem ekki er séð fyrir endann á og enn er verið að berjast gegn 

afneitun á þeirri staðreynd. Hver upplifun er einstök, augnablikið er einstakt og það kemur 

aldrei aftur eins og ljósmynd sem smellt er af. Við ákveðum rammann sjálf. Við veljum 

hvað við tökum eftir. Við verðum að fara taka eftir veðrinu því það er stóra málið í 

heiminum í dag. Það skyldi þá aldrei vera að fagurfræði hversdagsleikans geti hjálpað 

okkur að sjá og skilja það betur?  

Í næsta kafla mun ég einmitt fjalla um listamenn sem takast á við fagurfræði 

hversdagsleikans í verkum sínum.  
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3. Listamenn hversdagsleikans 

Hér á eftir verður fjallað um verk Ulriku Ferm, Hiroshi Sugimoto og Ine Lamers en þau 

hafa, á ólíkan máta, tekist á við fagurferðilegar upplifanir á hversdagslegum augnarblikum. 

Þau eiga það líka sameiginlegt að vinna mikið með ljósmyndun og ég sjálf tengi þau við 

mitt eigið verk.  

 

3.1 Ulrika Ferm 

Ulrika Ferm (1972) er finnsk myndlistarkona. Það mætti lýsa henni sem rannsóknarkonu 

sem nýtir sér skjalasöfn, myndasöfn og frásagnir og skapar úr þeim efniviði verk sem vekja 

upp minningar um gleymda atburði.  

 Sjálf lýsir hún vinnu sinni sem tengingu milli frásagna og kerfisbundinna skrásetninga 

þar sem er notast við ljósmyndir, efni sem hún finnur á netinu, í fjölmiðlum og 

skjalasöfnum ásamt því að taka viðtöl. Þannig rannsakar hún söguna, félagsleg málefni og 

fyrirbæri úr sögu og menningu sem hafa verið gleymd eða óútskýrð.  

Ferm hefur sérstakan áhuga á veðrinu og hlutverki þess í lífi fólks. Hvernig fólk talar 

um veðrið þegar það veit ekki um hvað það á að tala og notar það jafnvel til að skipta um 

umræðuefni eða breiða yfir eitthvað óþægilegt. Hún hefur áhuga á veðrinu og minningum. 

Hvernig veðrið er notað sem myndhverfing og til að leggja áherslu á tilfinningar, eins og 

þegar við segjum eitthvað hafi verið ótrúlega vel heppnað þrátt fyrir veðrið.  

 

Emergency Weather (2008) er niðurstaða umfangsmikillar rannsóknar Ulriku Ferm á 

ástandi sem skapaðist á Írlandi þar sem veðurfréttir voru bannaðar í seinni 

heimstyrjöldinni. Það var vegna neyðarlaga sem voru sett og höfðu í för með sér 

ýmiskonar ritskoðun. Jafnvel veðurstofa Írlands hafði litlar upplýsingar um þetta tímabil en 

þó voru til skrár yfir þoku á flugvelli (RTÉ, e.d.). Verkið samanstendur af 230 ljósmyndum 

úr ljósmyndasafni, bæði prentaðar sem póstkort með nákvæmum staðsetningum hvar 

myndinar voru teknar og svo ljósmyndum stækkuðum og settar upp á vegg. Með því 

endurgerði Ulrika Ferm veðrið á þessu tímabili og um leið er verkið eins og ferðalag um 

Írland. Þokan skapaði heillandi áru um þetta tímabil og lýsir vel óstöðugleika þess og 

leyndardómsfullu tímabili þegar jafnvel veðrið var ritskoðað. Hluti af verkinu er vídeó þar 
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sem eldra fólk segir sögur frá tímabilinu og reykvél sem skapar þokustemmingu í salnum. Í 

grein sinni um veðrið talar Saito einmitt um hvernig óstöðug veðurfyrirbæri eins og þoka 

og rigning geti minnt okkur á að manneskjan og náttúran lúta sömu lögmálum og með því 

að upplifa fagurferðilegan óstöðugleika náttúrunnar verðum við meðvituð um okkar eigin 

forgengileika (Saito, 2005).  

 

Mynd 1. Ulrika Ferm. Emergency Weather - hluti úr verki. (2008). 

Ferm vinnur nú að rannsókn í Armeníu þar hún safnar minningum með því að taka 

ljósmyndir og skoðar hvort það geti verið satt sem henni hefur verið sagt um að veðrið sé 

ekki eins mikilvægt í Armeníu og öðru fyrrverandi Sovétlýðveldum og í Vestur-Evrópu. 

 

3.2 Hiroshi Sugimoto 

Hiroshi Sugimoto (1948) er japanskur ljósmyndari sem býr í Bandaríkjunum. Hann tekur 

ljósmyndir á stórformat filmur
1
 og nær þannig að sýna hin smæstu atriði á myndum sínum. 

Seascape (1980) er verkefni sem nær yfir þrjátíu ár og eru ljósmyndirnar um 220 talsins. 

Sugimoto hefur ferðast víða um heim og tekið svarthvítar ljósmyndir af 

sjóndeildarhringnum þar sem hann skiptir myndfletinum nákvæmlega í tvennt, sjór og 

himinn sem mætast en eru aldrei eins. Myndirnar heita eftir stöðunum þar sem þær eru 

teknar. Þær eru hugleiðingar um tímann og hvernig allt tekur breytingum með síendurteknu 

myndefninu sem er þó aldrei eins. Eins og augnablikið sem Yuriko Saito talar um í grein 

sinni The Aesthetics of Weather (Saito, 2005). Hún kallar það ichigo ichie sem þýðir einu 

                                                
1 Stór format filmur eru frá 9x13 cm og 20x25 cm. Þær eru notaðar á svokölluðum belgvélum sem krefjast 
hægra og agaðra vinnubragða en að sama skapi er mögulegt að stilla vélarnar þannig að dýptarskerpan er 

endalaus. Þegar myndir eru stækkaðar af svona stórum filmum geta smáatriði sést mjög vel þar sem 

upplausnin á myndunum er mikil. 
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sinni, eitt skipti (e. one time, one meeting), vitund um að allt gerist bara einu sinni og gefur 

augnablikinu mikilvægi. Um leið fer hann alveg að kjarnanum í lífinu; loft og sjór. Lífið 

þróaðist úr sjónum og við getum ekki verið án eilífrar hringrásar lofts og sjávar sem veðrið 

stjórnar.  

 

Mynd 2. Hiroshi Sugimoto. North Atlantic, Cape Breton. (1996). 

 

3.3 Ine Lamers 

Ine Lamers (1954) er hollensk myndlistarkona sem vinnur mest með ljósmyndun en einnig 

myndbandsupptökur. Verk hennar fjalla um tengsl manneskjunnar og umhverfisins. Hún 

leitar að sögum og gröfnum minningum. Hún ferðast til landa þar sem hugmyndafræði er 

greypt inn í arkitektúr og borgarrými. Hún hefur gert mjög áhrifamiklar myndraðir þar sem 

hún tekur ljósmyndir á yfirgefnum stöðum eins og leyniborgum í útópíu fyrrum 

Sovétríkjanna þar sem hrár hversdagsleikinn er yfirþyrmandi í þeirri dystopíu sem eftir 

stendur. Að áliti Saito eru öll okkar viðbrögð fagurferðileg, ekki bara þau jákvæðu heldur 

líka það sem okkur þykir ógeðfellt og jafnvel hryllilegt. Myndirnar hafa yfir sér 

óþægilegan blæ; mannleg nánd er næstum yfirþyrmandi en þó er þar enginn. Það er 

leyndardómsfullur blær yfir myndunum, bæði í litunum og sjónarhorninu sem er oft eins 

og það sé legið á gægjum.  

 Verk hennar Low Lands (2015) er af eilítið öðrum toga. Landslagsmyndir af 

lágstemmdu mýralandslagi með sölnuðu grasi og litlum tjörnum í mismunandi birtu og 

veðri. Myndirnar vekja upp spurningar um landslag og við fyrstu sýn er eins og ekkert 
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merkilegt sé á þeim, en fegurðin er lágstemmd í litum og hjúpuð þokumistri. Er landslag 

bara hið háleita eins og Kant talar um og við hér á Íslandi höfum verið upptekin af allt frá 

tímum rómantísku ljóðskáldanna sem upphófu náttúruna? Eins og áður hefur komið fram 

er Saito tíðrætt um mikilvægi þess að gefa hinu lágstemmda gaum. Hún segir frá í grein 

sinni (Saito, 2001) að vísindamenn hafi áhyggjur af viðhorfum almennings til náttúrunnar 

og skort á skilningi á flóknu samspili náttúrunnar sem þar er.  

 

Mynd 3. Ine Lamers. Banjaard p.m. (2015). 

 

Ulrika Ferm, Ine Lamers og Hiroshi Sugimoto fjalla um tímann, viðkvæmt jafnvægi 

og óstöðugan hverfulleika. Þau eru safnarar hvert á sinn hátt. Sugimoto safnar stöðum og 

láréttar línurnar í verkunum hans hvetja mann til að staldra við, gefa augnablikinu 

mikilvægi og horfa út í sjóndeildarhringinn. Lamers sýnir mjög glöggt hvað manneskjan 

getur farið offari í samskiptum og umhverfinu. Ferm gefur minningunum gildi og rifjar upp 

gleymdar sögur.  
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4. Dálítill sjór 

Í þessum kafla verður greint frá verkinu Dálítill sjór (2016), tildrögum og framkvæmd 

þess. Verkið verður sýnt í Þjóðminjasafni Íslands í maí 2016.  

 

4.1 Veðrið 

 „Framan af ævi minni létu allir viti bornir menn í sveit minni það verða fyrstu  

athöfn sína að lokinni signingu á varinhellunni í morgunsárið að líta til lofts og ráða veður 

daglangt af auðkennum himins” (Þórður Tómasson 2014). 

 

 Þar sem ég stóð í bókabúð og handlék nýendurútgefna bók, þá undurfallegu 

Veðurfræði Eyfellings eftir Þórð Tómasson, safnvörð á Skógum, helltust yfir mig 

minningar. Ég fór í huganum aftur til bernsku minnar þar sem hjá ömmu minni var bæði 

hlustað á veðurfréttir og gáð til veðurs á hverjum morgni út um lítinn glugga sem snéri út 

að sjó. Ég fór að hugsa um og velta fyrir mér hverju hafi verið horft eftir og kunnáttunni 

sem lá þar að baki. Sjórinn, jú en hvað með hann? Hvernig er hægt að lesa í veðrið með því 

að horfa? Mig greip löngun til skoða veðrið á Íslandi í öllum sínum breytileika. Hvernig 

rok lítur út, súld, gráð og allur þessi orðaforði sem ég hef heyrt í veðurspánum allt mitt líf. 

Veðurfréttir í útvarpi eru notalegur hluti af hversdagsleikanum. Eins og ferðalag réttsælis 

hringinn í kringum landið og þegar ég hlusta fer ég alltaf í huganum í ferðalag, hvort sem 

ég sit á rauðu ljósi í umferðinni eða annars 

staðar. Er logn, sól og blár himinn fallegasta 

veðrið eða þurfum við að læra að meta 

fegurðina í litbrigðum veðursins og skynja það 

með öllum skynfærum? 

Ein af kenningum fræðimannsins Jean 

Baudrillards er simulacra eða hermilíking, eins 

og hugtakið er þýtt af Hermanni Stefánssyni í 

bókinni Sjónhverfingar frá árinu 2003. Við 

erum föst í sýndarveruleika, segir hann og við 

skynjum veruleikann í gegnum framsetninguna 
Mynd 4. Hægt að fylgjast með lægðum ganga yfir 
landið í beinni á myndrænan hátt. Skjáskot af visir.is 
4. febrúar 2016. 
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eða eftirgerðina á honum svo að framsetningin verður veruleikinn (Hermann Stefánsson, 

2003). Við fylgjumst með veðrinu í beinni á netinu, horfum á lægðirnar á tölvuskjánum 

skrúfast yfir landið í fallegum litum en gleymum því kannski stundum að fara út og upplifa 

veðrið á okkur sjálfum. Finna hvernig vindurinn rífur í og hvað það getur verið erfitt að ná 

andanum, hlusta á gnauðið og gnýinn, finna kalda rigninguna skella á andlitinu.  

Orr segir að reynsla okkar af heiminum sé fátækleg, gervileg og pökkuð í umbúðir þar 

sem flest okkar hafa ekki reynslu af vinnu út í náttúrunni heldur horfum á náttúruna utan 

frá en ekki eins og þátttakendur (Orr, 2002). Eða eins og Þórður Tómasson segir „[ö]ll 

þessi þekking og aðgát er nú að fjúka út í veður og vind“ (2014). Þórður lýsir í bók sinni 

hvað fólk hér áður fyrr hafði stöðuga aðgát að veðri og jafnvel líkami mannsins var 

nokkurs konar loftvog, þar sem fólk fann veðurbreytingar á líkama sínum og var næmt á 

náttúruna, til dæmis hegðun fugla og annarra dýra (Þórður Tómasson, 2014).  

Ímyndaskeið mannkynssögunnar eru fjögur að mati Jean Baudrillard. Á því fyrsta er 

ímyndin speglun veruleikans. Á næsta skeiði hylur ímyndin og afskræmir veruleikann. Á 

því þriðja hylur ímyndin fjarveru 

veruleikans sem er til grundvallar. 

Á því fjórða stendur ímyndin ekki 

í neinum tengslum við veruleikann 

því hún er orðin hreinræktuð 

hermilíking sjálfrar síns og telur 

Jean Baudrillard okkur vera stödd 

á síðastnefnda skeiðinu. Með 

tilkomu hermilíkingarinnar verði 

gengisfall á frummyndinni eins og 

þegar fólk kvartar yfir að slæm 

veðurspá hafi ekki gengið eftir því 

veðrið hafi ekki verið eins 

ofboðslegt og búið var að spá og 

skrautlegar myndir af lægðunum 

sem hægt er að fylgjast með í 

beinni bentu til. Það mætti líka segja um Kárahnjúkafossinn svokallaða sem er sagt að sé 

síðsumars stærsti foss á Íslandi þótt hann sé ekki foss heldur affall af virkjun (Pétur 

Ingólfsson og Gerður Jensdóttir, 2008; Iceland Review, 2014). Með því að tala um affall 

sem foss, gengisfellum við náttúrulega fossa. 

Mynd 5. Skjáskot af www.visir.is þegar óveður gekk  yfir landið 7. 
desember 2015. 
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 Veðrið er hægt að skoða á ýmsa vegu; út frá tungumálinu og menningunni eins og 

Þórður Tómasson (2014) gerir. Það er hluti af daglegu lífi, endalaus uppspretta spjalls og 

algjör ísbrjótur í mannlegum samskiptum. Það sem er þó svo merkilegt er að umræða um 

veður er talið öruggt umræðuefni, jafnvel við ókunnuga en þegar við tölum um 

loftslagsbreytingar þá er það orðið eldfimt (Strauss & Orlove, 2003).  

Veðrið getur skipt sköpum varðandi uppákomur og ferðalög og getur hreinlega verið 

upp á líf og dauða að fylgjast með því. Veður tengist allskonar hjátrú og gömlum sögum. 

Til dæmis gátu ýmis skordýr spáð fyrir veðri, eins og fiskifluga sem suðaði á glugga í 

deyfutíð, var nefnd þerrifluga (Þórður Tómasson, 2014). Íslenskt mál er mjög ríkt af orðum 

og hugtökum um veður, sem er skiljanlegt í fjölbreyttri veðráttu. Veðurhugtök tengjast 

mjög íslenskunni sem tungumáli því hún er mjög rík í þessum efnum. Í Veðurfræði 

Eyfellings eftir Þórð Tómasson (2014) er mörg slík dæmi að finna, eins og til dæmis 

nokkur orð sem lúta að vondu veðri:  

 

Lasið veður, slæmt veður, leiðindaveður, úfið veður, vonskuveður, rytjuveður, 

ruskuveður, stórritasamt veður, hundaveður, skítaveður, háskaveður, ofsaveður, 

ólátaveður, óðaveður, bráðveður, gerningaveður. Í vitlausu veðri var sagt að allt 

ætlaði um koll að keyra. Skítakuldi á skylt við skítaveður, eða skítið veður. 

 

Í Íslendingasögunum er mikið fjallað um veður og það er gjarnan notað sem 

myndhverfing til að lýsa stemmingu í þeim. Það bendir til þess að á þeim tíma sem 

Íslendingasögurnar voru skrifaðar hafi verið til miklar upplýsingar um veður og að það hafi 

haft menningarlegt mikilvægi (Ogilvie, Astrid E. J og Gísli Pálsson, 2003). Það sama 

sjáum við í myndmáli nútímans, til dæmis í kvikmyndum. 

Veður er upplifun og skynjun og það er áskorun að reyna að ljósmynda það og fanga í 

ramma eins og ég geri í verkefni mínu. Í grein Tim Ingold (2005) The eye of the storm: 

visual perception and the weather segir: 

 

Mikið hefur verið skrifað um skynjun á landslagi en næstum ekkert um skynjun á 

veðri. Það er ótrúlegt að eitthvað sem hefur svona gríðarleg áhrif á virkni fólks, 

skap og framtakssemi hafi verið svona lítið skoðað. Vandamálið er hinsvegar þetta: 

er veður hluti af landslaginu eða ekki? Ef ekki, þyrlast það fyrir ofan landslagið, 

eða umlykur það landslagið, eins og jörðin er umlukin þar sem jörðin er umlukin 
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hjúpi himinsins? Ef veðrið er ekki hluti af landslaginu er þá landslagið hluti af 

veðrinu? (Ingold, 2005)
2
 

 

Mér finnst Ingold í þessu komast að kjarna málsins, hvað er alltaf verið að aðskilja 

okkur og umhverfið, landslagið og veðrið, efnið og andann. Við þurfum á meiri tengingu 

að halda í lífinu.  

 

4.2 Verkið mitt Dálítill sjór 

Ég hóf myndatökurnar í mínu nærumhverfi hér í Laugarnesinu; fór á hverjum degi og 

tók myndir af sjónum í talsverðan tíma. Eftir að hafa myndað ýmiskonar veður í Reykjavík 

í nokkurn tíma langaði mig að vita meira um veðrið og sjóinn og tengja ljósmyndirnar við 

veðurlýsinguna á þeirri stundu sem ég tók myndirnar, því þegar ég bar myndirnar saman sá 

ég hvað sjóinn var ótrúlega fjölbreyttur í útliti. Vefur Veðurstofu Íslands er algjör náma, 

fullur af endalausum upplýsingum um allt sem tengist veðri, en þar fann ég samt ekki svör 

við því sem ég vildi vita. Mig langaði að vita sjólagið hér í Reykjavík svo að ég gæti tengt 

það við myndirnar mínar sem ég tók í Laugarnesinu. 

Eftir samtal við veðurfræðing komst ég að því að það er bara á nokkrum stöðum á 

landinu ennþá veðurathugunarfólk sem fer út og les af mælum, gáir til veðurs á þriggja 

tíma fresti og sendir veðurskeyti með lýsingunni til Veðurstofunnar, og ekki hér í 

Reykjavík. Fólk sem les skýjafarið og vindáttirnar þarf að kunna að lesa í litinn á sjónum, 

lagið og hæðina á öldunum til að geta sagt til um veðrið og lýst því. Lesa lágský, miðský 

og háský. Þarna kom verkefnið til mín og ég vissi hvað ég þyrfti að gera.  

Ég hóf ferðalagið síðasta sumar því mér var mikið í mun að komast á þá staði sem er 

illfært að vetri til, eins og til dæmis Dalatanga þar sem er ófært landleiðina stóran hluta að 

árinu. Veðurstöðvarnar eru átta: Bolungarvík, Litla–Ávík norður á Ströndum, Sauðanesviti 

sem er norðan við Siglufjörð, Mánárbakki út á Tjörnesi, Miðfjarðarnes nálægt Bakkafirði 

fyrir austan, Dalatangi sem er skagi milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar fyrir austan, 

                                                
2 Much has been written on the perception of the landscape; virtually nothing on the perception of the 

weather. It is extraordinary that something that has such a massive impact on people´s activities, moods and 

motivations, indeed on the whole tenor of social life, has been so little considered. The problem, however, is 

this: is weather a part of the landscape or is it not? It it is not, does it swirl around above the landscape, or 

does it actually encompass the landscape, as the earth is encompassed by the great sphere of the sky? If the 

weather is not part of the landscape, is the landscape, then, part of the weather? [Þýtt úr ensku af höfundi 
ritgerðar]. 
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Vatnsskarðshólar á Suðurlandi og Eyrarbakki. Þegar ég undirbjó heimsóknirnar og hringdi 

í veðurstöðvarnar sá ég að veðurathugunarfólkið yrði að fá sinn sess í verkefninu því 

veðurstöðvarnar eru við heimili þeirra og þau eru vakin og sofin yfir því að taka þessar 

mælingar mörgum sinnum á sólarhring.  

Fyrsti viðkomustaður var Sauðanesviti og þar var mér tekið óskaplega vel. Þau Herdís 

Erlendsdóttir og Jón Trausti Traustason gáfu sér tíma til að spjalla við mig á heimili sínu. 

Mér fannst að skynjun þeirra og sýn yrði að fá að 

heyrast og hafði í því sambandi fyrirbærafræðina í 

huga en þar segir að ávallt skuli hefja þekkingarleitina 

á því að skoða beina reynslu okkar af veruleikanum 

(Guðbjörg R. Jóhannesdóttir, 2011). Fyrirbærafræðin 

er sú heimspekigrein sem fæst við að skilgreina 

skynjun mannsins af sjálfum sér og heiminum sem 

hann lifir í (Soffía Bjarnadóttir, 2008) og leggur 

þannig áherslu á að sjónarhorn fyrstu persónu skipti 

máli ef við ætlum að skilja huglæg fyrirbæri (Björn 

Þorsteinsson, 2003). Fyrirbærafræðin hvetur okkur til 

að veita athygli reynslu og því hvernig við skynjum. 

Hún gagnrýnir vísindalega hugsun fyrir að beina ekki athygli að sjálfum grunninum (Björn 

Þorsteinsson, 2008). Hluti af verkefninu varð því verk sem er í bókarformi með 

ljósmyndum af veðurathugunarfólkinu og brotum úr viðtölum við þau. Mig langar til að 

rödd þeirra heyrist og gefi reynslu þeirra vægi. 

Myndröðin sem samanstendur af átta ljósmyndum af stærðinni 64x80 cm er ferðalag 

réttsælis um landið eins og veðurlýsingar eru lesnar upp í veðurfréttunum á RÚV. 

Ljósmyndirnar fjalla um veðrið sem fyrirbæri, skynjun og mikilvægi þess að við töpum 

ekki þeirri kunnáttu að lesa í umhverfið. Að horfa, sjá og hlusta. Þær vekja einnig upp 

spurningar um hvað er fallegt veður. Veðurfréttirnar í útvarpinu eru hluti af íslenski 

menningu. Þær byggjast annars vegar á upplýsingum frá sjálfvirkum veðurstöðvum en 

einnig frá mönnuðum veðurstöðum sem fer þó fækkandi og hver veit nema þær verði 

lagðar niður einn góðan veðurdag og veðurfréttirnar í útvarpinu sömuleiðis.  

Eins og áður sagði þá býr íslenskan yfir fjölbreyttum orðaforða um veður þótt okkur sé 

flestum núorðið tamt að tala bara um sól og logn eða rok og rigningu og það finnst mér líka 

áhugavert að skoða í tengslum við skynjun á veðrinu. Hvað er til dæmis þetta „gráð” sem 

Mynd 6. Kristín Bogadóttir. (2015).  Herdís 
Erlendsdóttir og Jón Trausti Traustason.  
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talað er um í veðurfréttunum? Af hverju er alltaf dálítill sjór? Er ekki mikilvægt að við 

týnum ekki niður þessum fjölbreytta orðaforða og er það ekki tilvalið verkefni fyrir 

kennara? Þar gæti ég séð fyrir mér samþættingu í námi í íslensku og náttúrufræði til að efla 

læsi og tengja það við líf barna og þeirra nærumhverfi.  

Á veðurathugunarstöðvunum tók ég ljósmyndir á sömu stundu og veðurmælingin var 

gerð og heita myndirnar eftir veðurlýsingunni sem lesin var í útvarpinu. Um leið tók ég 

stutt viðtöl við veðurathugunarfólkið á hverjum stað til að forvitnast um hvernig þau meta 

veðrið. Viðtölin voru hljóðrituð og skrifuð upp orðrétt.  

Sjólagið sem er sjóveðrið og skýrist af ölduhæðinni, er metið sjónrænt af 

veðurathugunarfólkinu. Mér finnst ákaflega merkilegt og fallegt að eitthvað sem er svo 

mikilvægt skuli enn metið með því að horfa og lesa sjónrænt, byggt á kunnáttu þess og 

skynjun sem horfir, hlustar og les í náttúruna. Þetta er í anda þeirrar upplýstu 

fagurferðilegu upplifunar sem Saito talar um að okkur vanti og það þurfi að þjálfa þetta 

næmi upp á nýtt. Þórður Tómasson (2014) tekur undir þetta þegar hann segir að þessi 

þekking að lesa í veðrið sé að tapast. Hann spyr til dæmis hversu margir bændur hyggi að 

veðurspá í útliti lofts? 

Veðurathugunarfólkið skoðar himinninn, skýjafarið, horfir á öldurnar og metur hæðina 

á þeim. Skoðar hvort þær eru bylgjur, hvort þær brotna og hvort þær séu hvítar á toppnum. 

Út frá því er sjólagið metið sem er nokkurskonar veðurástand eða færð á sjónum og skiptir 

máli fyrir sjófarendur. Skyggnið er metið eftir því hvort hin ýmsu kennileiti sjást, t.d. er á 

Mánárbakka horft út á Mánáreyjar og á Sauðanesvita er gáð hvort sést í Grímsey. Allt 

myndar þetta eina heild sem þau lesa í.  

Eins og ég hef áður fjallað um, þá sagði David Hume að skynjunin væri grundvöllur 

allrar okkar þekkingar og vitneskja okkar byggist á upplifunum, ekki síður en hugsunum. 

Þannig má segja að veðurathugunarfólk byggi veðurathuganir sínar á fagurferðilegri 

reynslu. Berleant segir að reynslan sé kjarninn í fagurfræði og allt sé hægt að upplifa 

fagurferðilega (Berleant, 2010). Herdís Erlendsdóttir veðurathugunarkona í Sauðanesvita 

segir þetta um reynsluna í veðurathugunum: „Þegar úrkoma er, þá sér maður náttúrlega 

svona klakka og svoleiðis, já skúraklakka, og það er mikilvægt að kunna að lesa úr því 

hvort það er rigning eða skúrir. Það er stundum smá villandi þegar er ekki mikill vindur, þá 

eru skýin lengur að ganga yfir en þegar er hægviðri. Ef það eru skúrir. Ef það er rigning þá 

er það meira samfellt. Já, já þetta er bara svona. Maður lærir líka inn á þetta með tímanum. 

Þetta er svona reynsla. Reynsla sem maður fær þegar maður tekur veðrið lengi.” Herdís 

hefur líka skoðanir á hvað henni finnst besta veðrið og það er líka byggt á reynslu hennar 
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af því að búa á þessum vindasama stað við Sauðanesvita. Hún segir: „Mér er alveg sama 

þótt það snjói, rigni. Bara að það sé svona ekki alveg rok eða stormur.” (Herdís 

Erlendsdóttir, munnleg heimild, 5. nóvember 2015). 

Ljósmyndun er sífelld áminning um tímann. Bandaríski fræðimaðurinn og 

rithöfundurinn Susan Sontag (2005) lýsir því þannig, að allar ljósmyndir séu vitnisburður 

um óstöðvandi straum tímans einmitt vegna þess að þær skera þessa sneið augnabliksins og 

frysta hana. Þannig fannst mér ég vera í kappi við tímann að fara á mönnuðu 

veðurstöðvarnar og mynda þar því það er verið að leggja þær af einni eftir aðra. Í samtali 

mínu við Trausta Jónsson veðurfræðing kom líka fram að ekki sé langt að bíða að 

veðurfréttirnar í útvarpinu leggist af líka sem er miður vegna þess að íslenskar veðurfréttir 

með allri sinni nákvæmni eru algjör menningarfyrirbæri.  

Þetta minnti mig á verk eftir ljósmyndarann Hiroshi Sugimoto sem myndaði gömul 

bandarísk kvikmyndahús og var ferðalag aftur í tíma þar sem ríkti mikil bjartsýni og 

kvikmyndaiðnaðurinn var stolt Bandaríkjamanna. Hann skrásetti þannig menningarlegt 

fyrirbæri í þjóðfélagi á tímamótum, bíómenningin var að deyja og ljósmyndirnar vekja upp 

þá þrá og minningar um fortíðina (Hay, e. d.).  

Í spjalli mínum við veðurathugunarfólkið kom margt áhugavert í ljós. Öll taka þau 

eftir veðrinu og umhverfinu enda þurfa þau að meta veðrið á þriggja tíma fresti. Þau hafa 

skoðanir á hvað er fallegt veður og eru sammála um að lognið sé best enda frekar sjaldgæft 

en að sjórinn sé þó tilkomumikill í vondu veðri.  

 Aðalgeir Egilsson bóndi og veðurathugunar- maður 

hefur búið á Mánárbakka alla sína ævi og séð um 

veðurathuganir í sextíu ár, núna í júní á þessu ári. Hann 

hefur skoðun á því hvernig sjórinn er fallegastur og 

lýsir því svo: „Hann er náttúrulega fallegastur 

spegilsléttur og alveg hvítur af logni finnst mér. Hann 

er líka stórkostlegur þegar er alveg æðislegt brim og 

byltist upp að ströndinni og veður upp á bakka alveg 

hreint brimið. Það er tilkomumikið” (Aðalgeir Egilsson, 

munnleg heimild, 6. nóvember 2015). Upp í hugann kom 

dýrmæt minning sem ég á frá hvalaskoðun á Húnaflóa, á 

svo spegilssléttum sjó að það var eins og brák á sjónum og afabróðir minn, gamall 

sjómaður, kannaðist við og sagði mér að væri kallað rjómalogn. Svona stilltan sjó er varla 

hægt að sjá hér í Reykjavík. 

Mynd 7. Kristín Bogadóttir. (2015). Aðalgeir 
Egilsson. 
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Ólafur Þór Benediktsson er veður-

athugunarmaður í Bolungarvík og sinnir því ásamt 

konu sinni Guðjónu Jóhönnu Guðjónsdóttur. Hann 

lýsir fallegasta sjónum svona: “Hann er svo 

margvíslegur. Náttúrulega gríðarlega fallegur þegar er 

blankalogn þegar speglast í. Það er eiginlega fallegast. 

Svo er hann ofboðslega fallegur í ákveðnum 

litabrigðum þegar hann verður einhvern veginn svona 

grágrænn eða blágrænn. Þegar er vindur og þetta eru 

birtuskilyrði sem hafa áhrif. Jú jú svo er brimið líka 

fallegt” (Ólafur Þór Benediktsson, munnleg heimild, 

14. febrúar 2016). 

Jón Guðbjörn Guðjónsson veðurathugunarmaður í Litlu–Ávík er ekki í neinum vafa 

hvernig sjórinn sé fallegastur og segir: „Sjórinn er 

fallegastur þegar fjöllin speglast í honum og gárast af 

fuglunum í ládauðum sjó.“ Fallega komist að orði og 

lýsingin eins og ljósmynd. Veðurathugarnir eru ekki 

bara vinna hjá honum þótt hann hafi sinnt þeim í yfir 

tuttugu ár heldur hluti af tilverunni. „Ég hef alltaf 

fylgst vel með veðrinu. Það var vani hérna í Litlu–

Ávík að hlusta á veðurspár og fylgjast með veðrinu. 

Pabbi heitinn skrifaði alltaf veðurlýsingar niður í 

dagbók kvölds og morgna. Maður ólst upp við þetta." 

(Jón Guðbjörn Guðjónsson, munnleg heimild, 30. 

október 2015). 

Aðspurð um hvað sé fallegasta veðrið segir Sigríður Ósk Indriðadóttir bóndi og 

veðurathugunarkona í Miðfjarðarnesi um það: „Fallegasta veðrið er í morgunsólinni þegar 

er sléttur sjórinn því sólin kemur svo snemma hérna upp. Það skyggir ekkert á. Ég hef oft 

verið glöð með að ég á mjög árrisul börn og það er alveg kostur í því að drífa mann á fætur 

og sjá birtuna á morgnanna. En svo getur verið fallegt líka þegar sjórinn er úfinn og brjálað 

veður. Nú er sólin til dæmis byrjuð að koma upp. Maður sér alveg bjarmann á morgnanna. 

Það er alveg byrjað í mars og svo auðvitað á sumrin líka þegar hún sest ekki neitt heldur 

hverfur hér á bak við fjallið smá stund og er oft mjög fallegt til dæmis á nóttunni í 

sauðburði og svona. Ef það er þannig veður. Það er auðvitað ekkert sjálfgefið. Maður er 

Mynd 8. Kristín Bogadóttir (2016). Ólafur 
Þór Benediktsson og Guðjóna Jóhanna 
Guðjónsdóttir. 

Mynd 9. Kristín Bogadóttir. (2015). Jón 
Guðbjörn Guðjónsson.   
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alltaf glaður á hverju vori þegar maður fer að sjá 

sólina aftur hérna snemma á morgnanna. Það eru 

margir náttúrlega mjög hrifnir af kvöldsólinni en mér 

finnst morgunsólin ekkert síðri, hér sko. Þannig að 

þetta er eitthvað svona til að gleðjast yfir og taka eftir 

í daglegu lífi. Þótt þetta sé hversdagslegt. Það eru ekki 

allir sem sjá þetta” (Sigríður Ósk Indriðadóttir, 

munnleg heimild, 6. mars 2016). 

Fallegt dæmi um hvað er hægt að njóta 

augnabliksins og upplifa hversdagsleikann á 

fagurferðilegan hátt. Nokkurs konar Ichigo ichie eins 

og Saito talar um í grein sinni (Saito, 2005) að sé mikil meðvitund um í japanskri 

menningu og hversdagslífi en vanti á Vesturlöndum. Augnablikið er einstakt og kemur 

aldrei aftur og það er mikilvægt að vera meðvitaður um það, taka eftir því og safna 

minningum eins og ljósmyndum í hugann eins og Sigríður Ósk gerir í sínum 

hversdagsleika. 

Á Vatnsskarðshólum búa hjónin Margrét Guðmundsdóttir og Þorsteinn Gunnarsson. 

Úr viðtalinu við þau má sjá að þau hafa mikla tilfinningu fyrir náttúrunni og skynja hana 

sterkt. Margrét segir að uppáhalds veðrið sé 

„hægveður og bjart til jöklanna. „Hér er svo mikið 

útsýni. Við erum á svo æðislegum stað hérna og 

sjáum svo vítt og breitt. Á veturna þegar er mikið 

hafrót og brotnar langt hérna úti þá er ofboðslega 

tignarlegt að sjá sjóinn, hrikalegt. Eftir að ég fór að 

taka veðrið þá lærði ég á skýin. Þótt þetta sé 

bindandi þá er voða gaman að spá í veðrið.” 

Þorsteinn segir um veðrið að það sé: 

„[a]fskaplega fjölbreytt hér og það blæs mikið hérna. 

Uppáhaldsveðrið er heiðríkja og logn. Mér líður 

ekkert illa í vondu veðri. Ég er ekkert veðurhræddur eða svoleiðis. Stundum er 

sjávarhljóðið svo þungt hérna að maður finnur titring. Maður getur dálítið lesið út frá 

hljóðinu hvernig það berst frá sjónum með vindstöðuna. Ef hljóðið er í vestri þá veit það á 

vestan átt en ef hljóðið kemur aftur hér þá veit það á austanátt. Uppáhaldssjólagið er alveg 

 

Mynd 11. Kristín Bogadóttir. (2015). Margrét 
Guðmundsdóttir og Þorsteinn Gunnarsson.  

Mynd 10. Kristín Bogadóttir. (2016). Sigríður 
Ósk Indriðadóttir og Krzysztof Krawczyk 
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sléttur sjórinn. Vegna þess að ég er mikill áhugamaður um siglingar og hef átt báta og sótt 

sjóinn hér og farið í fiskiróðra. Fjölbreytileikinn er mikill í hafinu og þegar það er í 

mestum ham þá er það magnað að horfa á það. Þetta eru svo miklir kraftar. Nú er hægt að 

fletta öllu upp á netinu. Menn þurfa ekkert að vera að spá í skýin."  

Margrét: „Það er mjög gaman að geta lesið í skýin." 

Þorsteinn: „Það þarf að vinna með náttúrunni. Mannskepnan er orðin afvegaleidd. Það er 

mikið minna um fugla í bjarginu og við sjáum hér kletta standa upp úr jöklinum sem við 

sáum ekki áður." (Margrét Guðmundsdóttir og Þorsteinn Gunnarsson, munnleg heimild, 

20. apríl 2016). 

 Á þessu viðtölum sést að þau hjónin beita öllum skilningarvitum til að skoða veðrið. 

Þau hlusta og þekkja hljóðin sem vindurinn gefur og kunna að lesa í hljóðin eins og 

Þorsteinn lýsir hér að ofan. Þau fylgjast með skýjafari og þekkja þau og geta spáð fyrir um 

veðrið. Það er greinilegt að loftslagsbreytingar eru orðnar sýnilegar þeim sem horfa í 

kringum sig markvisst eins og Þorsteinn lýsir hér. 

Verkefnið mitt heitir Dálítill sjór því einhvern veginn er alltaf dálítil sjór þegar maður 

hlustar á veðurfréttir. Hver er þá fagurfræði sjólags og veðurs? Þarf að vera mikilfenglegur 

úfinn sjór til að myndin sé falleg? Ég myndaði sjóinn þannig að ég fór á staðinn og tók 

myndir eins og hann var þá stundina. Það var tilviljanakennt hvenær ég var á staðnum. Ég 

var ekki að leitast eftir því að ná honum spegilsléttum eða með stórfenglegu brimi heldur 

eru myndirnar bara eins og hann var þá stundina þegar ég var á staðnum. Í anda fagurfræði 

hversdagsleikans gef ég gaum því lágstemmda, t.d. á Mánárbakka þar sem var sjólítið og 

skýjað, sjórinn eins og silfraður þar sem það var skýjað og himininn speglast í sjónum og 

gefur honum lit og það glittir í Mánáreyjar við sjóndeildarhringinn. Myndirnar eru þannig í 

andstöðu við þjóðernislega fagurfræði sem ljósmyndun hefur verið föst í. Það er lítið um 

bláan himin og stórfenglegar öldur. Það er oftast bara dálítill sjór, eins og Aðalgeir 

Egilsson veðurathugunarmaður á Mánárbakka komst að orði (Aðalgeir Egilsson, munnleg 

heimild, 6. nóvember 2015). 

Ég tengi verk mitt við Inu Lamers, Ulriku Ferm og Hiroshi Sugimoto af því að verk 

þeirra og mitt eru ferðalög á staði, þótt tilgangurinn sé misjafn. Ferm og Lamers hafa báðar 

vakið upp sögur með því að nýta sér skjöl, upplýsingar og ljósmyndun til að segja þær. 

Mér finnst veðurathugunarstöðvarnar vera svipaðar. Þær eru þarna. Við hlustum á nöfn 

þeirra lesin upp allt árið en með því að fara og mynda sjóinn þar og fólkið á bak við 

veðurathuganirnar vek ég þær upp og gef þeim gildi. Hiroshi Sugimoto er búinn að safna 
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sjó í langan tíma, svolítið eins og ég er búin að safna saman sjólagi á 

veðurathugunarstöðum. Hann myndar sjóinn á svipaðan máta, hann er ekki að leitast við að 

taka myndir af miklu brimi eða stórsjó, heldur þvert á móti hefur hann sléttan. Hann safnar 

sjó víða um heim. Alls staðar er sjór og allsstaðar er fólk. Öll þurfum við að hafa sjóinn til 

að komast af.  

Verkefnið mitt Dálítill sjór verður sýnt nú í maí á Veggnum, sýningarrými í 

Þjóðminjasafninu. Staðsetningin er vel við hæfi þar sem veðurfréttir, tungutak þeirra og 

veðurlýsingar eru hluti af íslenskri menningu og hafið svo mikilvægt fyrir Íslendinga. 

Ljósmyndirnar eru átta talsins. Þær verða rammaðar inn í hvíta tréramma. Nöfnin á 

myndunum sem ég lít á sem mikilvægan hluta af verkinu, verða fræst í trérammana, því 

það er mikilvægt að nöfnin fylgi alltaf verkunum, ekki einungis á sýningunni. Nöfn 

myndanna eru veðurlýsingarnar á þeirri stundu sem þær voru teknar. Ljósmyndirnar átta 

heita:  

Bolungarvík, austnorðaustan 7, skýjað, dálítill sjór, hiti við frostmark,  

Litla–Ávík, austan 4, alskýjað, sjólítið, hiti 5 stig,  

Sauðanesviti, austnorðaustan 12, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig,  

Mánárbakki, austnorðaustan 8, alskýjað, sjólítið, hiti 7 stig,  

Miðfjarðarnes, suðvestan 8, skýjað, sjólítið, hiti 1 stig,  

Dalatangi, norðaustan 3, alskýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig,  

Vatnsskarðshólar, vestan 12, skúr á síðustu klukkustund, allmikill sjór, hiti 7 stig,  

Eyrarbakki, austnorðaustan 5, skýjað, sjólítið, hiti 11 stig. 

Rammarnir minna á glugga og passa við minninguna sem ég lýsti hér í upphafi, þegar 

gáð var til veðurs út um gluggann. Stærðin á hverri mynd er 83 cm á breiddina og 64 cm á 

hæðina. Það verður spennandi að fá viðbrögð áhorfenda, hvort að hugmyndir mínar skili 

sér til þeirra þegar ég legg verk mitt undir fagurfræðilegan dóm þeirra. Myndirnar eru mjög 

hefðbundnar að uppbyggingu. Neðri hluta myndarinnar er sjórinn og sjóndeildarhringurinn 

er staðsettur nákvæmlega á sama stað á öllum myndunum. Myndfletinum er skipt eftir 

þriðjungareglunni svokölluðu, sem gengur út á að skipta myndfletinum í þrennt, lárétt og 

lóðrétt og setja aðalviðfangsefni myndarinnar á þessar línur eða á punktana þar sem þær 

skarast. Þriðjungareglan er stundum eins og lögmál í ljósmyndun og því leikur af minni 

hálfu að færa myndirnar í þann stranga búning. Þessi tilraun mín til að taka myndir af 
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veðrinu sem ljósmyndarar eru svo oft að hamast við að láta ekki sjást á myndum. Skilar 

það sér að taka myndir af veðrinu eins og það er en ekki bíða eftir stórbrotnu veðri og 

birtu? Skilar þessi fagurfræði hversdagsleikans sér í myndunum? Heyrir áhorfandinn í 

huganum veðurfræðinginn lesa hana í útvarpinu þegar hann les textann á rammanum?  
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Niðurlag   

Með því að taka vel eftir umhverfinu í hversdagsleikanum, hvernig og hvað við sjáum, er 

hægt að skapa nýja merkingu og dýpka upplifanir á lífinu. Það er skoðun mín og trú að 

listir geti stuðlað að auknu næmi og samkennd með umhverfinu. 

 Verkefni þetta var ferðalag um fagurfræði hversdagsleikans með listrannsókn þessari. 

Niðurstaðan er verkið Dálítill sjór eins og lýst hefur verið hér að ofan og viðtöl við 

veðurathugunarfólk. Von mín er að viðtölin við þau gefi innsýn í þeirra fagurferðilegu 

upplifun af veðrinu. Með því vil ég benda á mikilvægi þess að vera læs á umhverfi sitt og 

tengja við reynslu okkar og upplifun. Reynslan er kjarninn í fagurfræði, bæði innihald og 

merking (Berleant, 2010). 

Ég lagði af stað í ferðalagið til að læra að lesa í sjóinn og veðrið. Hugleiðingar mínar 

og skrif um fagurfræði hversdagsleikann hafa svo styrkt verkefnið og mig um leið í 

ljósmyndun, fræðimennsku og kennslu. Þetta ferðalag (í víðri merkingu þess orðs) hefur 

styrkt mig sem ljósmyndara og mun hjálpa mér að skapa mín eigin verkefni í framtíðinni 

og fylgja þeim eftir.  

 Verkefnið staðfestir hugmyndir mínar um listrannsóknir sem sterka aðferð til 

sköpunar á þekkingu. Aðferð sem er full ástæða til að nýta betur í kennslu í ljósmyndun og 

öðrum skapandi greinum.  

 Það er von mín að hugleiðingar mínar um fagurfræði hversdagsleikans geti verið 

hvatning fyrir alla og ekki síst foreldra og kennara til að líta upp. Horfa út í 

sjóndeildarhringinn og sjá stóru myndina. Eins og Yuriko Saito segir þá höfum við ekki 

stjórn á öllu í lífinu. Við þurfum að gefa þeirri staðreynd fagurferðilegt gildi og finna til 

auðmýktar og samkenndar með náttúrunni.  

 

 Ég fór í gönguferð út á Álftanes. Ég er ættuð þaðan og oft er gott að leita í upprunann. 

Á göngunni hugsaði ég um eitt og annað. T.d. höfum við frænkurnar ekki látið verða af því 

að ganga frá Álftanesi og inn í Hafnarfjörð en þangað gekk amma mín reglulega til að 

kaupa inn og svo heim aftur með poka og pinkla því engar voru samgöngurnar. Hollt og 

gott að hugsa um það þegar maður þrammar í dúnúlpu og sérhönnuðum gönguskóm með 

bílinn í næsta nágrenni.  
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Á göngunni fór ég meðfram sjónum, tók svolítið af myndum og endaði í fjörunni 

sunnan megin. Það er fjara sem ég lék mér í sem barn og svo synir mínir líka og þá fór ég 

að hugsa svo mikið um fortíð og framtíð. Verður þessi fjara þarna í framtíðinni? Það er 

orðið lítið um fjörur í kringum höfuðborgarsvæðið. Það er hægt að kenna börnum mikið 

með því að fara með þau í fjöruferð. Kenna þeim að taka inn náttúruna, anda henni að sér í 

takt við soghljóðin úr sjónum. Skoða sandinn, marflærnar og gróðurinn.  

Mannskepnan er versta skepnan á jörðinni og allsstaðar skiljum við eftir okkur spor. Í 

lítilli fjöru eru áldósir, sígarettupakkar og plastdrasl. Við verðum að koma böndum á 

umgengni og þar verðum við að byrja í nærumhverfinu. Það verður að kenna þetta í 

skólunum, byrja nógu snemma. Umhverfismennt er því gríðarmikilvæg.  

Ég fór að fylgjast með veðrinu og hugsa um breytingar á veðurfari og hversu mikil 

áhrif það á eftir að hafa á okkur og komandi kynslóðir. Hlýnun og kólnun, breytingar á 

straumum. Flóttamenn sem flýja lönd sem verða óbyggileg. Ísland getur orðið það líka. 

Hvernig myndi okkur líða í þeirri aðstöðu? Þar sem ég stóð og horfði út á sjó á sama stað 

og forfeður mínir hafa líklega oft horft út á sjó fór að þykkna upp. Mikið sjónarspil fór af 

stað og ég tók myndir af þessum veðrabrigðum. „Veður eru válynd” segir í Völuspá og það 

er upphafið að ragnarökum eða heimsenda sem þannig er lýst, en sem má heimfæra á 

ástandið í umhverfis- og loftslagsmálum og það finnst mér vera stóra málið í dag. Við 

erum á ögurstund, hvarfpunkti þar sem við verðum að bregðast við.  
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