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Að snerta  

ljósmynd 

 

 

 

Þrjú augu standa á eigin fæti í rýminu, leitandi sýna þau okkur aðeins hringlaga hluta 

af ljósmynd. Hver mynd er ekki stór, u.þ.b. 5 cm á hæð og breidd. Nálægðin stækkar 

myndefnið þegar áhorfandi hallar sér að linsunni. Heildarmyndin verður óskýrari á 

meðan smáatriðin skýrast. Til að halda áfram 

rannsókn okkar þurfum við stöðugt að horfa í 

gegnum ósýnilegt efni. Við notum 

stækkunargler eða smásjá og sjónauka til að 

nema birtu sem er of smá eða fjarlæg fyrir 

mennskt augað. Innsetningin er saman sett með 

orðið gegnsæi að leiðarljósi og því eru engar 

snúrur faldar né tamdar. Stórir hvítir klunnalegir skjávarparnir verða hluti af verkinu 

og þar sem fjarlægðin er góð frá veggnum er hægt að kíkja á bakvið vörpunina og 

skoða hvernig ljósið fellur á linsurnar. Sú vera sem talið er að hafi verið fyrstar til að 

nema ljós á plánetunni Jörð er marglyttan, sem útskýrir það vægi sem henni er gefið í 

verkinu.  

Lengst til vinstri sýnir linsan okkur vídjó hendi kryfja polaroid ljósmynd, taka 

einstaka hluta efnisgerðar hennar í sundur, undir vatni. Hreyfimynd sem skjávarpinn 

varpar í gegnum matt gler. Teygjanlegt hvítt gelatínið er togað í sundur af ljósnæmu 

efninu sem hangir þó saman og skilur eftir sig fljótandi gegnsæja mynd í vatninu. 

Næsta linsa sýnir okkur landslag af framandi plánetu, myndavélaaugað leitar 

rannsakandi að vísbendingum í 

svarthvítri ljósmyndinni. Fylgst er með 

leitinni sem endurtekur sig á rúmum 

tveggja mínútna fresti. Í þriðju linsunni 

er kafað enn dýpra ofaní ljósmyndina, 

þar sem dregnir eru fram litlir ferningar 

af mismunandi grátónum.  

(Berglind Hreiðarsdóttir, Að snerta ljósmynd I, II, III, Stillur úr  myndskeiði, 2018) 

(Berglind Hreiðaarsdóttir, Að snerta Ljósmynd, Vídjó, 2018) 

(Berglind Hreiðaarsdóttir, Að snerta Ljósmynd II, Vídjó, 2018) 
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Í gömlum viðarramma situr 

svarthvít ljósmynd, hún er óræð en full 

áferðar og kornótt. Við nánari ígrundun 

má sjá tvær marglyttur umkringdar sandi 

og vatni. Grátónarnir gefa okkur þá 

vísbendingu að þær séu af mismunandi 

tegund. Skyldir þú kannast við þær 

myndir þú eflaust geta sagt mér að sú 

smærri sé blá og stingi fastar en sú sem 

er stærri. Marglyttan verður hluti af endurtekningunni og leiðarstefi verksins. 

Myndefnið úr fyrstu linsunni minnir okkur  á marglyttunna. Sett upp í ramma á vegg 

er hún tákn fyrir þær myndir sem eru okkur mikilvægar, minningum sem við komum 

alltaf aftur að þegar við rifjum upp fortíðinna. 

Hjálpa ljósmyndir okkur að muna eða týnist fleira 

í hvert sinn sem við endurvekjum sömu 

andartök?.  

 

 

  

 

(Berglind Hreiðarsdóttir, Ljósnæm, Silfur gelatín prent, 2018) 
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Ritgerð þessi er 4 eininga lokaritgerð til BA-gráðu í myndlist við 
Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með 
leyfi höfundar. 



 

 

 

Útdráttur 

 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er hvernig ég hef nýtt ferli ljósmyndarinnar og 

ljósmyndina sem hlut til að fjalla um inntak hennar í námi mínu við Listaháskólann. 

Með því að komast í nánd við ferlið myndast samband milli mín og listhlutarins í 

sköpunarferlinu. Vatnið og vökvarnir sem eitt sinn höfðu stóru hlutverki að gegna í 

ljósmyndinni tengir viðfangsefni mín við sögu ljósmyndarinnar. Ég snerti á rýminu 

innan ljósmyndavélarinnar og skoða í sambandi við Myrkurhús (e. Camera Obscura). 

Ég staðset einnig viðfang ljósmyndarinnar í fjarlægð frá okkar raunveruleika líkt og 

hafið sem við sjáum aðeins sem utanaðkomandi áhorfendur. Tengingar í ferli hjá Lisu 

Tan, Pia Arke, Önnu Líndal, Lina Selander, Tacitu Dean og Roni Horn. Mismunandi 

aðferðir þeirra þræða til fjalla um ljósmyndina sem miðil textann saman. 

 

  



 

 

 

Abstract 

 

By getting close to the process of creating an image a bond is made between the 

object and the maker. How does the resistance of water alter the perception? I try and 

make the process visible to an audience by bringing in elements connected to the 

history of an object. Intimacy of the author to its subject-matter and the object is made 

relevant to the process of art making. The water or the wet process of the analogue  

becomes an important key to looking at an image. In the thesis I introduce you to the 

space within the camera and relate it to camera obscura. Through artists such as Lisa 

Tan, Tacita Dean, Anna Líndal, Pia Arke, Lina Selander and Roni Horn, I explore the 

ways of looking at the film process, the camera and the image. By using archival 

images or analogue processes I seek an alternative way of discussing the Now. I also 

position the image world in distance from our reality in context to the ocean as 

outsiders looking inside. 
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Inngangur 
 

Í kvikmynd sinni The Kingdom of Shadows (2000) fjallar Fiona Tan um viðhorf okkar 

til ljósmynda. Hún fjallar um fjóra safnara sem hafa sankað að sér myndefni með 

mismunandi áherslur.1 ,,Í fjarlægð við nostalgíska þrá, eru þeir fjórir virkir 

þátttakendur að fjalla um inntak myndanna í núinu.” 2 (þýð.höf.).  Kvikmyndin er 

tekin í svarthvítu og lit og nær að fjalla um ljósmyndir á breiðum skala. Það sem 

verður útgangspunkturinn í myndinni er einfaldlega að horfa og sjá þennan myndheim 

opnast sem tekur sífellt meira pláss.3  

  Með eigin verkum tekur ferli ljósmyndarinnar pláss í inntaki myndanna og 

sömuleiðis efnið sem ljósmyndin er prentuð á. Myndefnið, ferlið og hluturinn fléttast 

því saman og skapa niðurstöðu sem fjallar um ljósmyndina og þróun hennar sem talar 

við viðfangsefnið hverju sinni. Við námið í Listaháskólanum kynnist ég viðbrögðum 

pappírs við vatni og geri mér grein fyrir mikilvægi þess í sögu analog 

ljósmyndarinnar. Þegar ég byrja að sjá mótunarmöguleika vatns og afleiðingar 

þurrkunarferlisins fer ég að hugsa um mótun vatns á landið, áhrif þess á líkamann og 

huglægt ástand okkar. Ég fer að sakna vatns í ljósmyndum sem eru prentaðar stafrænt 

á pappír og þorna á innan við 15 sek. Ferlið smækkar og verður minna sýnilegt á 

lokaútkomu verksins. En ég vil að náið samband mitt við ferli ljósmyndarinnar 

endurspeglist við birtingu listhlutar á sýningu. Þess vegna kýs ég að nota filmu því 

hún hefur eiginleika sem skynjun mín tengir meira við raunheimin heldur en stafrænn 

skynjari gerir. Sandkornin sem eru minnsta eining sem mannsaugað sér eru líka á 

stækkaðari ljósmynd í myrkraherberginu. Að vinna beint í efnið með höndunum, 

skapar gegnsæi og skilning á hlutnum sem ljósmyndin er.  

Nálægð við ferlið skapar nálægð við hlutinn en þá vantar nánd við 

viðfangsefnið. Að staðsetja sjálfan mig í verkið sem ábyrgðarmann er nauðsyn þar 

sem hver ljósmynd sem ég vel að sýna varpar ljósi á eigin sýn á heiminum. Það er 

vandmeðfarið því hver mynd verður sjálfsmynd á skynjun mína á ljósmyndinni og 

inntaki hennar. Líkt og safnaranir úr kvikmynd Fionu verður viðfangsefnið saga sem 

fjallar um núið hverju sinni, hvort sem um fundið efni frá liðnum tíma er að ræða eða 
                                                
1 Fiona Tan, The Kingdom of Shadows, Sótt 28. desember 2017 á http://fionatan.nl/project/kingdom-of-
shadows/. 
2 Tan, The Kingdom of Shadows. „Far from a nostalgic reminiscence, all four actively engaged in 
dealing with the meaning of images now.“ 
3 Sjá viðauka 1.	
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ljósmynd sem var tekin í gær. Það að sýna ljósmynd í dag gefur myndefninu gildi 

hvort sem um er að ræða í sögulegu samhengi um þróun ljósmyndarinnar eða vegna 

þess að inntakið hefur eitthvað að segja um samtímann. Ritgerðin mun fjalla um ferlið 

og hvernig það tengist hlutnum með því að fara í uppruna ljósmyndarinnar. Þá mun ég 

fjalla um hvernig nálægð við listhlutinn getur skapað nálægð við viðfangsefnið. 
 

Að kynnast ferli  
Mótunarafl vökvans hefur sterku hlutverki að gegna í sögu ljósmyndarinnar sem 

hlutar. Til að reyna að ná mynd á hlut á fyrri hluta 19. aldar, er notað silfurnitur á 

joðblöndu þaktar koparplötur, á svipuðum tíma var verið að þekja pappír með 

silfurnitur blöndu sem þarf að þorna áður en pappírnum er dýft í kalíum joð blöndu 

sem einnig þarf að þorna fyrir notkun. Eftir myndatöku þarf síðan að skola myndina 

með brómíð eða natríumþíósúlfat blöndu sem gerir það að verkum að myndin festist.4 

Við sjáum oft móta fyrir vökvanum í áferð og hulu yfir ljósmyndum frá þessu 

tímabili. Fyrsti kaflinn í sögu ljósmyndarinnar er blaut og subbuleg, og felur í sér 

nákvæma stjórn  hitastigis og blöndunar efna innan nákvæms tímaramma sem gefur 

henni þessu sterku sérkenni handverksins. 5 Í verkum mínum reyni ég að undirstrika 

mikilvægi þessa ferlis sem ljósmyndin hefur gengið í gegnum með því að leyfa 

líkamlegri efniskennd pappírsins að losna frá stöðluðu formi sínu sem sléttur tvívíður 

spegill eða gluggi til raunveruleikans.  

Á öðru námsári mínu tek ég silvur gelatín pappírinn útúr myrkrinu og hengi 

hann upp blautann til að fylgjast með þurrkunarferli og ljósnæmni pappírsins. Með 

verkinu Næmt efni (2016) voru eftirfarandi silkiprentuð stikkorð á vegg 

sýningarrýmisins sem lýstu ferlinu. E: Process, Light, Wash, Humid, Evaporate, Dry, 

Warp, Conseal. Íslensk þýðing eru eftirfarandi, Ferli, Ljós, Skolun, Raki, Uppgufun, 

Þurrkunn, Verpist, Hylur. Það er einmitt sjálfstæður vilji blautu ljósmyndarinnar sem 

gefur myndefninu efniskennd í stöðugt breytilegum heimi. Pappírinn vann sig inn í 

rýmið með því að verpast í þurrkunarferli sem gerði það að verkum að hann tók ljósið 

mismikið til sín og skuggar mynduðust.6  Nákvæmni og næmni við efnið verður 

mikilvægt og gerir kröfu til sama næmis við val á myndefni. Þess vegna kýs ég að 
                                                
4 Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, (Reykjavík: Þjóðminjasafn Íslands, 
2009), bls. 19. 
5 Kaja Silverman, „Water in the Camera," The Miracle of Analogy: or the History of Photography, 
Stanford California: Stanford University Press, 2015, Loc 1228 of 4519, Kindle útgáfa. 
6 Sjá viðauka 2. 
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nota filmu og framkalla hana sjálf, finnst mikilvægt að geta snert filmuna og leyft 

pappírnum að vinna sig inn í umhverfið.  

Þegar Anna Atkins gaf út bókina e. Photographs of British Algae: Cyanotype 

Impressions, árið 18437 náði hún að sína viðfangsefni sínu næmni. Hún nýtti sér 

bláþrykkisaðferðinna sem gerir það að verkum að prentaðferðin lita myndefnið sitt 

sterkum bláum lit, litur sem flestir frá barnsaldri tengja við hafið þaðan sem þarinn 

kemur.8 Þótt þetta hafi ef til vill ekki verið meðvituð ákvörðun, þá valdi hún 

sérstaklegar þara í þessu bókverki framyfir aðrar plöntur og notaði bláan vökva til 

hleypa prentferlinu af stað. Það er falleg nálgun og virðing fyrir bakgrunn 

viðfangsefnisins sem gefur prentunum næma eiginleika.  

Tilfærsla á rými 
Áður en hægt var að festa ljós og skugga á plötu eða pappír voru sumir meðvitaðir um 

fyrirbæri sem kallast Camera Obscura eða myrkurhús eins og það kallast á íslensku. Í 

myrkurhúsinu er raunveruleikinn að utan speglaður fyrir innan en hann er ennþá 

flæðandi og hverfull með því sem gerist að utan. Það eina sem breytist er í raun að við 

sjáum endurkast af raunveruleikanum á nýjum fleti.9 Pia Arke bjó til Pinhole 

myndavél úr krossvið sem er nægilega stór fyrir hana til að ganga inn í. Gólfflötur 

myndavélarinnar er 165 cm x 140 cm og lofthæðin er 170 cm. Rýmið inni í 

myndavélinni verður að myrkurhúsi þar sem að Pia setur upp filmu til að mynda 

landslagið fyrir utan. Hún lét senda myndavélina til Nuugaarsuk á Grænlandi nálægt 

stað þar sem hún hafði búið sem barn. Húsið var búið að rífa en hún myndaði landslag 

sem hún kannaðist við. Hún sat inní myndavélinni og fylgdist með myndinni birtast á 

veggin andspænis ljósopinu sem var 1,43 mm og var opið í a.m.k. 15 mínútur fyrir 

hverja mynd. Langur tímaramminn  gerði henni kleift að gera tilraunir með eigin 

skugga inni á sumum myndum. Hún tók myndefnið lengra þegar hún setti upp 

myndirnar sem voru framkallaðar í raunstærð og tók myndir af sér fyrir framan 

myndina með kamik, skreytta húfu, á höfðinu. Titill verksins er Put your kamik on 

your head, so everyone can see where you are from (1993), eða settu húfuna á þig svo 

allir sjái hvaðan þú ert.10 Pia benti á að það grænlensk myndlist væri ósjálfrátt sýnd 

                                                
7 Silverman, „Water in the Camera,“ History of analogy, Loc 16888 of 4519. 
8 Sjá viðauka 3. 
9 Silverman, „Water in the Camera," The Miracle of Analogy, Loc 1219 of 4519.  
10 Sjá viðauka 4. 
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með hlutum sem tengjast þjóðháttafræði en verk hennar gagnrýna mikið áhrif 

Danmerkur á menningu og samfélag grænlendinga.11  

Það sem gerist í myrkurhúsi er að við sjáum hvernig sjónin virkar, speglar 

raunveruleikanum á hvolf og við speglum honum aftur í hausnum. Ég bjó mér til 

fiskabúr úr herberginu mínu, ljóðrænt myrkurhús sem átti að standa fyrir sambandi 

okkar við hafið.12 Ég varpaði neðansjávarljósmyndum af kóralrifi með 

slædssýningarvél og tók svarthvíta ljósmynd af fiskabúrinu. Slædurnar fékk ég 

lánaðar frá tengdaforeldrunum sem eru kafarar. Þegar upp er staðið var heimildin af 

sama kóralrifi, nema nýrri myndin sýndi kóralana hvíta, sem táknar að þeir muni 

deyja. Raunveruleikinn að utan eða ofan í sjónum er speglaður inn í öryggi heimilisins 

og vísar í minn eigin loftslagskvíða (bein þýðing á sænska orðinu climat angst). Ég 

vann verkið Intimate Invasion eða Náin Innrás (2017) í Gautaborg þar sem ég fann 

fyrir heimþrá. Ég var ein og vann með eitt viðfangsefni: hafið. Hafið er tákn fyrir 

fjarlægð, þrá og stundum einangrun, fyrir sjálfan mig gefur hafið öryggiskennd. 

Myndlistarmaðurinn Lisa Tan hóf rannsókn á öldum, tilfinningum og birtingu 

þeirra í bókum, málverkum og vísindalegum heimildum. Hún las bókinna Waves eftir 

Virginia Woolf og lýsir áhrifum þeirra skrifa á sig í vídeóverki og hvernig það vakti 

með henni tengingar við samfélagið og tækni. Hún skoðar hvernig það breytir 

kynnum hennar við málverk Gustave Courbet af öldum, að geta skoðað þau á 

leitarvélinni google nálægt hafinu. Hún hugsar um hvernig það er hafsjór af efni á 

netinu líkt og í hafinu og veltir fyrir sér hlýnun hafsins í tengslum við búnað google 

sem gefur frá sér gríðarlegan hita. Sami búnaður og gerir henni kleift að horfa á 

málverkin.13 Hún talar um leit að nánd.14 

Ef til vill er þetta eins og að leggja kuðung að eyra og heyra ekki í innviðum 
skeljarinnar heldur í ómi hafsins. Video-gerðin verður einskonar mælitæki, notað 
til að ná yfir fjarlægðir milli tenginga. Leitin að nánd. Það sem meira er, skynjun 
mín á heimþrá verður til við ferlið að rannsaka hafið, mynda öldur á mismunandi 
stöðum yfir árið, til að reyna að finna  útúr þessu verki. 15 (þýð. höf.) 

                                                
11 Fredrikke Hansen og Tone Olaf Nielsen ritstýrðu, Tupilakosaurus: An Incomplete(able) Survey of 
Pia Arke’s Artistic Work and Research (Copenhagen: Kuratorisk Aktion, 2012) bls. 251. 
12 Sjá viðauka 5.	
13 Lisa Tan, Sunsets, Notes From Underground, Waves (Berlin, Archive Books, 2015), bls. 43, sótt 14. 
janúar 2018 á http://lisatan.net/assets/lisa-tan_document-of-its-own-method_2015.pdf. 
14 Sjá viðauka 6. 
15 Tan, Sunsets, Notes From Underground, Waves, bls. 46. ,,Perhaps it’s like putting a nautilus to one’s 
ear to hear not the inside of a shell, but rather the sound of the sea. Thus, video-making becomes an 
alternative measuring tool used to grasp distances between relations. Searching for intimacy. What’s 
more, my sense of homesickness comes to exist as such, in the process of researching the sea, filming 
waves in different locations over a year, trying to figure this work out.”  
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Annað umhverfi 
Mælitækið sem ég nota verður ljósmyndin, ég nota símann og 35mm filmumyndavél 

til að skissa umhverfið mitt. Til að reyna að komast í nánd við viðfangsefnið sem að 

þessu sinni voru neðansjávar slæds myndir sem mér voru lánaðar, reyndi ég að 

komast í nánd við hafið. Ferli þar sem ég eyði dögum á sjóminjasafninu að skoða 

sæhesta og sjálflýsandi kóralla. Ég ferðast um eyjurnar fyrir utan Saltholmen og fer að 

synda í sjónum. Tek sýni af hafinu og geymi í flöskum til að hafa í glugganum hjá 

mér, þar sem ég er vön að geta séð hafið útum gluggann heima í Hafnarfirði. Ég 

fylgist með sýnunum breyta um lit og þaranum deyja,16 þar sem honum var kippt út úr 

heimkynnum sínum til að dvelja á gluggakistunni minni. Það myndast fjólublá rönd 

þar sem yfirborð vatnsins reynir að gufa upp í lokaðari glerflöskunni. Les skáldsöguna 

Hafbókin og velti fyrir mér afleiðingum þess að kafa stöðugt dýpra til að komast að 

leyndarmálum hafsins á meðan ég fylgist með leiðöngrum NOAA þar sem þeir 

uppgötva hverja veruna á eftir annarri úr djúpinu og birta þær  á Instagram.17 Greinar 

um viðhorf manna til hvalveiða frá mismunandi tímabilum vekja áhuga og þá 

sérstaklega ritgerð Maríu Björk Gunnarsdóttur Eigindleg rannsókn á viðhorfum til 

hvalveiða (2010).18  

Með ljósmyndinni er texti sem lýsir árekstri manns við hval á landi. Haustið 

2016 varð ég vitni að hvalreka fyrir utan Borgarnes, hvalurinn var skotinn af 

mannúðarástæðum en ég velti fyrir mér af hverju, þar sem það lá bein leið út á haf, og 

hvort það hefði skipt máli að hvalurinn væri hrefna, eða eini hvalurinn sem hægt er að 

versla á grillið. Bryndís Snæbjörnsdóttir notar tvenns konar orð til að lýsa kynnum 

okkar við aðrar lífverur, þá annars vegar óvæntur fundur e: encounter og árekstur e: 

confrontation. Árekstur verður  krafa um að horfast í augu við eða að takast á við 

ögrandi aðstæður.19 Hrefnan mætti í bakgarð fólksins á Borgarnesi og flestir tóku á 

móti henni með undrun og forvitni enda ekki á hverjum degi sem slíkur viðburður á 

sér stað og dæmi um óvæntan fund. En eitthvað varð að gera í þessum málum, á 

heimasíðu umhverfisstofnun er að finna verklagsreglur um aðkomu opinberra aðila 

þegar hval rekur á land. Sagan af hvalrekanum var ein leið til að tengja sjálfan mig í 
                                                
16 Sjá viðauka 7. 
17 Sjá viðauka 8. 
18 María Björk Gunnarsdóttir, Eigindleg rannsókn á viðhorfum til hvalveiða, (Reykjavík: Háskóli 
Íslands, 2010) sótt 14. janúar 2018 á 
https://skemman.is/bitstream/1946/4796/3/vidhorf_til_hvalveida.pdf.  
19 Bryndís Snæbjörnsdóttir, Spaces of Encounter: art and revison in human- animal relation, 
Gautaborg: University of Gothenburg, 2009, bls. 41.	
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nánd við viðfangsefnið. Nánd sem eflaust skorti þegar tekin var ákvörðun um að aflífa 

hrefnuna. 

Híbýli var önnur leið, fiskabúrið sem var tímabundið svefnherbergið mitt lýsti 

ákveðni einangrun og fjarlægð sem eflaust flestir finna fyrir á ákveðnum tímapunkti, 

eingrun sem var viðbúin en hefur áhrif engu að síður. Sylvia Plath lýsir einangrun 

ungrar konu í bók sinni The Bell Jar. Titill bókarinnar vísar í myndlíkingu Esther á 

djúpu þunglyndi sem hún verður fyrir þegar hún flytur til New York. Gler búr sem 

festir hana innan í sjálfri sér og aðskilur hana frá upplifunum og restina af heiminum. 

Á sama tíma og hún kennir sjálfri sér um að vera ekki hamingjusöm líður henni eins 

og hún sé liður í tilraun þar sem hula er sett á milli hennar og raunveruleikans.20 Hula 

sem svipar til þess hvar ljósmyndahlutur stendur þegar það er engin meðvitund um 

mörk eða sköpun myndarinnar. Hula sem er brotin þegar myndin er túlkuð útfrá því 

sem hún raunverulega er. Einangrun ljósmyndar sem myndbirting á sannleika 

raunveruleikans brotnar þegar við gerum okkur grein fyrir því að ljósmyndin sem 

heimild veitir aðeins þá sýn sem ljósmyndarinn vill gefa innan tiltekins ramma. 

Persónuleg reynsla eða upplifun í formi hlutar sem veitir innsýn í skynjun einstaklings 

á umhverfi sínu á tilteknu augnabliki. Mikilvægt er að hafa í huga að skynjunin til 

ljósmyndarinnar og augnabliksins sem ljósmyndin vísar í getur einnig breyst með 

tíma til einstaklingsins. Sama gildir um tungumálið og tákn sem þróa merkingu sína í 

stöðugu sambandi við umheiminn.  

Sköpunarferlið býr til hlut sem heimild um ferlið 
Ljósmynd er hlutur í formi bleks eða stöðnunar ljósnæmra agna á pappír eða í formi 

kóða geymdum á minniskubb. Sannleikur gerandans færður til áhorfenda sem bera 

ábyrgð á lestri myndefnisins, meðvitaðir um tilbúinn ásetning listamannsins. 

Ljósmyndin verður steingervingur, heimild um tíma mannsins á jörðinni. Við getum 

samt ekki verið viss um að nokkur muni lesa ljósmyndir þegar tíma mannsins líkur. 

Joanna Zylinska talar um að líta á ljósmyndina eins og jörðina sjálfa sem 

skrásetningar tæki, opið fyrir þá sem leita, líkt og jarðfræðingar gera þegar þeir skoða 

                                                
20 Sylvia Plath, „15. kafli," The Bell Jar (London: HarperCollins e-books, 2015), Loc 3081 of 4119, 
kindle útgáfa. 
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jarðlögin.21 Mannkynið mun skilja eftir sig þykkt lag af hlutum, myndum og táknum,  

öll byggð á eigin túlkun á heiminum sem eign mannsins.  

Leitin að Steingervingnum var sýning sem ég byggði á fyrirlestri Zylinsku 

Photography after Extinction.22 Upphaf sýningarinnar var ljósmynd prentuð á hurð, 

myndefnið sýnir jarðveg þar sem ég var að leita að steingervingum á svæði þar sem 

þeir áttu að vera algengir. Leitin leiddi mig einungis að fótspori manns sem hafði 

eflaust verið að leita að því sama.23 Þessi leit átti sér stað á Grænlandi og sterkar 

andstæður landslagsins höfðu áhrif á mig. Mörg þúsund ára uppþurkaðir árfarvegir, 

þar sem steingervingarnir földu sig á móti jöklinum sem hrynur fyrir framan okkur, 

öskra bæði mótunar mikilvægi vatns í efni. Á sýningunni vísaði ég einnig í upphaf 

heimsins í gegnum rangtúlkun Gustave Courbet á sköpunarsöguna L’origine du 

Monde. 24 Með myndinni steypi ég manninum af þeim stalli sem hann hefur búið sér 

sem upphaf alls og endir. Efnið verður upphaf. Því næst beinir sýningin áhorfendum 

að marglyttunni, marglyttu sem ég snerti næstum því á ljósmyndinni. Með titlinum, 

Hönd teygir sig í marglyttuna, verur á hlut, hlutir sem verur. Stafræn ljósmynd sem 

verður hlutur af veru, reyni ég að beina fólki að því að þetta er stafræn ljósmynd og 

ég hef því ekki snert myndina fyrr en hún er efnisgerð sem listhlutur.25 Sömuleiðis 

tengi ég marglyttuna við ljósmyndina því hún bregst við ljósi. Marglyttan hefur samt 

engan heila til að framkalla umhverfi sitt með. Þá lýsi ég yfir aðdáun minni á henni 

sem er í mótsögn við þá algengu hugmynd að heilinn tákni yfirburði mannsins yfir 

öðrum lífverum.  

Má jeg ekki bara vera til (2017) er heiti á öðru verki en hér kemur textabrot úr 

sýningarskrá tileinkað þeirri ljósmynd.  
Ég kroppaði í sár og blóðið sem lak niður fæturna er óður til þess að ég er ekki einungis rökhugsun í 

heila, ég er hold. Sem útskýrir afbrýðissemi mína gagnvart marglyttuni, hún hefur engan heila, hún 

er bara vera svo fullkomin að hún hefur þann eina tilgang að fjölga sér. (höf.) 

Fyrir neðan ljósmyndina af rennandi blóðinu var ljósmynd af fossi, Uppspretta 

(2017), með eftirfarandi texta.26 „Eitt sinn gekk ég upp á fjall í leit að uppsprettu, að 

læk, sem síðan varð á, svo kom þverhnípi og þá komst ég ekki lengra.“ (höf.)        

                                                
21 Joanna Zylinska, „Photography after extinction.“ Myndband, 1:13:42, sótt 14. janúar 2018 á  
https://youtu.be/PnfV05JCiHg. 
22 Zylinska, Photography after extinction.  
23 Sjá viðauka 9. 
24 Sjá viðauka 10. 
25 Sjá viðauka 11. 
26 Sjá viðauka 12. 
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Með þessum tveimur verkum reyni ég að tengja flæði blóðsins úr líkama mínum beint 

við uppsprettu árinnar og þá er rétt að skilgreina verkin bæði sem sjálfsmynd. Anna 

Líndal notar svipaða tengingu í vídeó verkinu Jaðar (2000). “ Á hlýjum 

síðsumardögum fór ég oft berfætt yfir mýrina og fann hvernig mýrardrullan spratt upp 

á milli tánna. Þessi vísun kemur þaðan, aðferð til að tengjast landinu beint.”27  Hún 

notar eigin líkama til að framkalla tilfinningu sem við könnumst við, drullan snertir 

næmar táslur, við finnum fyrir beinni ásetningu í gegnum fullorðna fæturna með 

fagurrauðar neglurnar, snerting konu og jarðarinnar.28 Hún er ekki einungis að kynna 

sig fyrir mýrinni heldur bregst mýrin við konunni. Þegar við skynjum vídeó verkið 

sjónrænt finnum við það alveg niðrí tær og minningarnar sækja sjálfar í svipaðar 

tengingar.  

Að tengjast landinu beint getur einnig verið vísun í að persónugera landslag 

sem er svipað og Roni Horn gerir þegar hún talar um að íslenskt landslag sé barn 

sem er en að verða að landslagi í verkinu Becoming a Landscape (1999-2001). Þá 

gefur hún landinu eiginleika sem eru yfirleitt einungis tileinkaðir manninum.29 Á 

jarðfræðilegum skala er Ísland mjög ungt land og því skemmtileg samlíking. 30  Að 

því sögðu vil ég einnig ræða hugtakið ,,hvergi”, sem Roni Horn notar til að fjalla 

um stað sem við uppgötvum óvænt í náttúrunni í tengslum við veðrið og óvissu, 

eitthvað sem er afskekkt. Í verki hennar Vatnasafn (2007) þar sem hún skráir 

sýnishorn af jöklum í útrýmingahættu veltir hún fyrir sér hvort ,,hvergi” staðir séu í 

útrýmingahættu.31 Það þarf ekki einungis að vera vegna nýtingu landsins til 

virkjanna og landmerkinga heldur einnig vegna þess að við ljósmyndum alla staði 

sem við komum á og skellum því á Instagram með staðsetningu, óþekktur staður er 

orðin þekktur staður. Þetta „hvergi“ má tengja við óvissu sem inntak mynda á til að 

gefa okkur.   

Óvissa 
Á einkasýningu minni, Sótt í ferli, í tveimur hlutum, (2017), sem haldin var í Rýmd 

ákveð ég að vinna beint með myndefni og pappír í gegnum hugmyndir um vatn og 

                                                
27 Annal Línda, Leiðangur, (Reykjavík: Listasafn Reykjavíkur, 2017) bls. 106. 
28 Sjá viðauka 13.	
29 Sjá viðauka 14. 
30 Fríða Björk Ingvarsdóttir, „Á valdi þess sem er hvergi.“ Í Roni Horn: My Oz, 19-27 (Reykjavík: 
Listasafn Reykjavíkur, 2007), bls. 24. 
31 Fríða Björk Ingvarsdóttir, „Á valdi þess sem er hvergi.“ Í Roni Horn: My Oz, bls. 25. 
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áhrif þess á umhverfið. Ég reyndi að gefa ferli ljósmyndarinnar þrívídd í gegnum sum 

verkanna, og leyfa þannig hlutunum að tala fyrir sjálfa sig. Hajra Waheed orðar það 

svo, „Að leyfa sögu hlutanna að hafa áhrif á hvern annan og leyfa áhorfendum að 

opna skyldar vísbendingar. Að búa til rými fyrir óvissu efnislega og tímanlega séð 

fyrir áhorfendur til að vinna útfrá eigin sjónarmiðum og sögu.“ (þýð höf.)32 Þetta sást 

vel á Feneyjartvíæringnum í verki hennar Sea Change.33 Þar voru meðal annars ótal 

ónotuð hulstur fyrir slædur sem höfðu að geyma úrklippu af ljósmynd, úrklippurnar 

voru flest fjöll en þau voru svo smá að það ól á óvissu. Þarna tefldi hún saman þessu 

formi sem maður þekkir og bætir við tenginum með úrklippunum. Titillinn sem vísar í 

breytingu ekki bara á hafinu heldur landslaginu sömuleiðis gaf manni aukið hugrekki 

til að stíga uppá koll og rýna betur í fjöllin. Þótt hlutirnir væru smáir og svipaðir í 

fjarlægð kölluðu brotin á mann og maður fór að lesa einhverja línu eða sögu úr 

landslaginu.  

Ég tengi sérstaklega við þessa tíma óvissu sem á sér oft stað í ljósmyndunum 

mínum en vil að lesturinn fari ekki að snúast of mikið um þær spurningar og skrifa því 

tíma og staðsetningu undir titli. Þá átta ég mig á því að benda á tíma og staðsetningu 

mun eflaust leiða fólk í þá átt. Hugsunin var sú að beina fólki frá nostalgíu hugtakinu 

sem virðist vera farið að elta mig, það er fallegt að bera tilfinningalegar kenndir til 

fortíðarinnar líkt og hugtakið segir til um og ég viðurkenni blæti mitt fyrir analogue 

og fortíðarþrá en ljósmyndin sem slík er ávallt vísun í fortíðina. Að taka myndir á 

filmu í dag er ekki vísun í fortíðarþrá heldur einmitt tæki til að benda á nútíman með 

óhefðbundnum aðferðum, hvati til að horfa aftur á það hversdagslega líkt og myndlist 

á til með að gera.  

Tacita Dean klippir filmurnar sínar og vinnur þær með höndunum. Hún er 

sögð vera nostalgísk vegna þess að hún vinni með filmu en þetta segir hún vera 

miskilning á hugtakinu þar sem nostalgía á að arka með mann afturábak til betri tíma 

en hún staðhæfir að allt sem hún er að vinna að, er í nútímanum.34 Lina Selander 

vinnur með stafrænt vídeóformat en fjallar mikið um myndavélina sem hlut og vísar í 

                                                
32 Rebecca Travis, ,,Interview with Hajra Waheed,“ The White review, (febrúar 2017): sótt 11. janúar 
2018 á http://www.thewhitereview.org/feature/interview-hajra-waheed/. „Allowing objects to speak 
for themselves, allowing their histories to infuse one another and viewers to steep in the 
mystery of interconnected clues—creating just enough tenuousness or uncertainty in order 
to leave space for viewers to come to the work from their own perspectives and histories…“ 
33 Sjá viðauka 15.	
34 Tacita Dean, Film, Tate Modern, myndband, 8:50, sótt 26.desember 2017 á 
https://www.youtube.com/watch?v=lefvPUYGvi0&t=172s. 
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rýmið innan í myndavélinni sem einhverskonar grafhýsi, hún leikur sér með þetta 

hugtak og þránna í analogue í verki fyrir sýninguna The Misery of Light .Verkið To 

the Vision Machine (2013) 35 er sýnt á flatskjá á gólfinu þegar gengið er inn í safnið. 

Hendur taka í sundur stafræna myndavél, í leit að rýminu sem filmu myndavélin hefur 

og hjálpar til við að skilja myndavélina, ósýnileiki þess sem skapar myndina. Með 

verkinu er hún einnig að vísa til atómsprengjunnar í Hiroshima sem skildi eftir sig 

vörpun af borginni í rústunum og skilur þá eftir spurningarnar um ósýnilegan hernað á 

tækniöld og fjarlægðina sem hefur myndast.36 

Áhrif vatns á hugmynd okkar um hlutinn 
Á gólfinu liggur vatnskanna og framköllunar fat með ljósmyndapappír og vatni. 

Ljóskastara er beint að vatninu í fatinu, ljósið varpast úr fatinu á vegginn. Þegar vatni 

er hellt í fatið brotnar myndin á veggnum og minnir á  sólargeisla á hafsbotni og það 

þegar ljósmyndastækkanir á pappír fara í gegnum skolunarferlið í myrkraherberginnu, 

rauðar ljós gárur ferðast yfir pappírinn undir vatninu. Titillinn á verkinu er: Ég 

stækkaði myndina af henni í rauðu myrkri. Í ferlinu fer hún úr þurru í blautt, ferlið 

breytti sögunni, hún syndir (2017). Titillinn vísar í þegar ferli ljósmyndar breytir 

skynjun okkar á þeim. Ég reyndi að einblína á þá breytingu sem hefur orðið á 

ljósmyndinni úr blautu yfir í þurrt með því að koma með vatn inní sýningarrýmið og 

leyfa verkunum að þróast í mismikilli nálægð við vatnið. Þurrkun (2017), annað verk 

á sýningunni er svarthvít ljósmynd ofan á niðurfalli í gólfinnu.37 Áhorfandi er settur í 

sömu stellingu og ljósmyndari þegar myndin er tekin beint ofan í hafið við 

bryggjukant. Yfir sýningartímann vökva ég myndina vel með stórri grænni 

garðkönnu. Tákn um umhyggju fyrir hafinu og ljósmyndinni en sömuleiðis inngrip 

mannsins til náttúrunnar sem mun hafa afleiðingar fyrir þennan listhlut. Þegar 

pappírinn þornar yfir sýningartímann myndast gárur á haflöt ljósmyndarinnar. Með 

þessum gjörningi þvinga ég listhlut inn í umhverfið sem við tengjum myndefnið við. 

Bleik afleiðing (2017) var annar hluti á sýningunni Sótt í Ferli, þar voru tvær 

slædssýningarvélar sem vörpuðu myndum á vegginn þar sem áhorfendur gengu inn í 

sýningarrýmið. Þeir stigu því fyrst inní ljósið og vörpuðu skugga á myndirnar sem 

                                                
35 Sjá viðauka 16. 
36 Lina Selander, The Excavation of the Image, Stockholm: Moderna Museet, 2015, bls. 22-43, sótt 28. 
desember 2017 á http://linaselander.com/pdfs/Excavation%20of%20the%20Image.pdf. 	
37 Sjá viðauka 17. 
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huldu heilan vegginn.38 Slædurnar eru úr safni frá uppvaxtar árum móður minnar, þær 

áttu það sameiginlegt að hafa orðið fyrir óhappi sem gerir það að verkum að 

ljósmyndirnar fengu á sig bleika tóna. Afleiðingin veldur því að þær verða fyrir valinu 

og ég fer að velta fyrir mér minningum í tengslum við að líta á fortíðina með 

rósrauðum gleraugum. Fjallgarðar og bátsferðir með fólki og án. Þær bera með sér 

sterkt þema. Jökullinn, fossar og hafið eru allt sterkar birtingarmyndir af breytingar 

afli vatnsins á landið. Myndirnar sem ég kýs leiða í ljós hvernig ég tengi ljósmyndina 

við umhverfið. Ég nota tvo slædsvarpa, hljóðið sem fylgir þessum vélum og 

sömuleiðis bleika litinn, sem veldur því að áhorfendur fara að hugsa til orsakavaldsins 

sem gerði slædurnar bleikar. Það gerði miðillinn sýnilegri og það sem er vitað um 

ferlið fór að taka meira pláss í verkinu. Það er, áhorfendur gleyma ekki miðlinum ef 

þeir reyna sjá afleiðingu af mistökum eða þróun í ferlinu. Ferlið sem síðan 

samtvinnast myndefninu og landinu sem er mótað af vatni.  

Að eiga myndir 
Myndasöfn eða archive eins og þau eru oftast kölluð viljum við meina að setji saman 

raunveruleikann í sýnishornum af honum í gegnum ljósmyndir. Rót orðsins arc  er 

hægt að tengja við örkina hans Nóa sem var í raun arkív þar sem sýnishorn af 

heiminum voru komin fyrir á einn stað. Þetta endurspeglar söfnunaráráttu mannsins 

og vilja hans til að skilja yfir hverju heimurinn býr. Safnarar líkt og þeir sem Fiona 

Tan sýnir í áðurnefndri kvikmynd sinni gera sér þó grein fyrir að með því geyma 

myndirnar og flokka þær munu þeir breyta samhengi þeirra í takt við samtímann.39 

Myndavélin verður leið til að eigna okkur sýnishornin án þess að raska við því sem 

myndin er tekin af, eða hvað? Við búum til okkar sýn á hlut, manneskju og eða stað 

og skrásetjum fótspor okkar með því að skapa nýjan hlut. Með því að mynda hluti 

útfrá okkar sjónarhorni erum við að kynna þeim sem myndina sjá fyrir fyrirbæri útfrá 

okkur sem er villandi. Þeir sem sjá ljósmyndina þurfa ekki að sjá ljósmyndarann. 

Fyrstu ljósmyndararnir voru meðvitaðir um að ljósmyndin væri ekki aðeins að miðla 

ytri veruleika til áhorfenda heldur þeirra eigin huglægu sýn á raunveruleikann það er 

áhorfendur sjá ramman sem ljósmyndarinn setur fyrir framan okkur. Sigrún veltir fyrir 

sér í bók sinni Afturgöngur hvort þessir fyrstu ljósmyndarar gerðu sér grein fyrir þeim 

                                                
38 Sjá viðauka 18.	
39 Tan, The Kingdom of Shadows.	
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afskiptum sem ljósmyndin gæti haft af raunveruleikanum.40 Í skapandi skrifum 

töluðum við um að líkamshlutar okkar séu á okkur en ekki hluti af okkur samkvæmt 

íslensku tungumáli. Dæmi: bringan á mér en ekki bringan mín. Í framhaldi af þessu 

fór ég að hugsa út í ljósmyndina og hvernig við notum svipuð orð í kringum hana. Ef 

ég er inni á myndinni er hún af mér, ef ég tek myndina er hún mín. Ef ég tek mynd af 

konu úti á götu er ljósmyndin af henni en ég á þessa mynd. Þarna myndast hættulegt 

samband í tungumálinu því þessi ljósmynd hefur sama vægi og líkamshluti en hann er 

af konuni, án þess að tilheyra henni. Svona get ég eignað mér hana að einhverju leiti 

án hennar samþykkis.  Ég kynni ef til vill myndavélina fyrir konunni en núna á ég 

mynd af henni sem sýnir hana á máta sem hún þekkir ekki. Þetta lýsir því hvernig ég 

horfi á einstakling og eigna mér hann, en áhorfandinn horfir hins vegar bara á hvernig 

konan bregst við myndavélinni. Ég forðast því að vinna beint með fólk sem myndefni 

í mínum verkum en tel að það sé fast í hugmyndum okkar um list að það sé leið til að 

skoða okkur og sjá aftur það sem við höfum þegar séð í gegnum aðrar manneskjur. 

Því þarf ekki að skipta máli hvaðan ljósmynd er og hvenær hún var tekin, svo lengi 

sem hún gefur þær færi að mynda tengsl við eigin minningar. Ég vil ljúka skrifunum á 

þessum nótum því ljósmyndahluturinn er tekin sem sjálfsagður, myndheimurinn er 

orðinn svo stór að við erum hætt að sjá hann sem annan heim.  

Lokaorð 
 
Með því að vinna með hluti sem eru eins hversdagslegir og ljósmyndir, í gegnum ferli 

sem við könnumst við eða er gegnsætt, geri ég áhorfendum kleift að setja sig í spor 

mín og túlka myndir og hluti í rýminu gegnum eigin reynslu og skynjanir. Við setjum 

fram sjónarhorn sem skipta okkur máli, endurtökum það sem við vitum. Við getum 

litið á hafið sem spegil eða fylgst með því í gegnum glugga, en þetta er annar heimur 

líkt og myndheimurinn. Ljósmyndin kynnir sjóninni einungis fyrir skipulagðri 

blekkingu sem vekur með okkur eigin hugrenningatengsl og minnir okkur á eigin 

líkamlegu reynslur. Með líkamlegum minningum á ég við þær sem snúa ekki að 

sjóninni heldur ná saman við snertingu líkamans við efni. Þetta hef ég reynt að gera 

með því að kafa ofan í efni ljósmyndarinnar með tilliti til sögu hennar og viðbrögðum 

við vatn, bæði á huglægan og efniskenndan máta.  

                                                
40	Sigrún Sigurðardóttir, Afturgöngur: og afskipti af sannleikanum, bls. 159.	
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