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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er unnin til BA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Með rannsókninni er 

leitast við að finna, staðsetja og skilja betur birtingarmynd flóttamannsins í 

samtímaljósmyndun í listasögulegu, pólitísku og ljósmyndafræðilegu samhengi. 

Námskeiðið Ljósmyndin sem samfélagssáttmáli sem ég sótti vorið 2018 kveikti áhuga 

minn á málefnum flóttamanna og stöðu þeirra utan samfélagssáttmálans með tillit til 

myndrænnar framsetningar þeirra í ljósmyndun. Þar af leiðandi er hugtakið 

samfélagssáttmáli eitt af grunnhugtökum ritgerðarinnar. 

Í ritgerðinni eru mismunandi ljósmyndir teknar til myndgreiningar og 

umfjöllunar. Ljósmyndirnar eru allar gerðar af atvinnuljósmyndurum, hvort sem þeir 

kalla sig fréttaljósmyndara, listamenn eða einfaldlega ljósmyndara. Þar sem 

flóttamannavandinn er flókinn og marglaga og býður upp á ótal mismunandi sjónarhorn 

út frá hversdagslegum og persónulegum skala sem og opinberum og alþjóðlegum 

mælikvarða. Er litið til margra ljósmyndara og enn fleiri verka svo að upphafning og 

umfjöllun einstakra ljósmyndara og starfsferla þeirra myndi ekki láta stöðu 

flóttamannsins falla í skugga á þeirri umræðu. 

Að lokum eru niðurstöðurnar dregnar saman með tilliti til 

flóttamannaljósmyndarinnar og tengslum hennar við áhorfendur, ljósmyndarana sjálfa og 

viðfanga hennar. Birtingarmynd flóttamannsins fyrirfinnst hvað helst í tveim miðlum, 

fjölmiðlum og hægmiðla umgjörðum. Rannsóknir ljósmyndara í myndlist reynast vera 

siðferðislegri og endurspegla reynslu og aðstæður flóttamanna á mannúðlegri og 

yfirgripsmeiri máta en þær sem fyrirfinnast í meginstraums fjölmiðlum.   
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Inngangur 

Spurningin sem þessari ritgerð er ætlað að svara snýr að birtingarmynd flóttamannsins í 

samtímaljósmyndun. Annarsvegar tilfinningalegum og siðferðislegum tengslum hennar 

við áhorfendur, viðföng hennar og ljósmyndarana sem taka þær. Hinsvegar staðsetningu 

og mismunandi framsetningu hennar innan ljósmyndafræðanna þá sérstaklega tengsl 

hennar við fréttaljósmyndun og ljósmyndun í myndlist. Þróunin verður rakin sem hefur 

átt sér stað innan ljósmyndunar á síðustu áratugum og mismunandi nálganir ljósmyndara 

og listamanna í myndrænni framsetningu flóttamannavandans rannsakaðar. Það er að 

segja einstaklinga sem lifa í óvissu og við ómannúðlegar aðstæður á flótta. Í þeirri von 

um að komast betur að og skilgreina nánar uppsprettu þessara hörmunga, skilja betur 

stöðu flóttamannsins í samtímasamfélagi og vald ljósmynda til að skapa 

samfélagssáttmála í hugum fólks. Enn fremur hvaða samfélagssáttmála sé um að ræða 

þegar það kemur að ímynd flóttamannsins og staðsetningu flóttamannsins utan hans.  

Þar að auki verður áhersla lögð á hlutverk ljósmyndarinnar sem þekkingarfræðilegt 

orðræðusköpunartól (e. rhetorical device). Í þeim tilgangi að fletta ofan af þeirri orðræðu 

sem hefur verið ríkjandi í umfjöllunum um sársauka og þjáningar annarra í gegnum 

aldirnar. Í því sambandi verður tekið mið af eldri ljósmyndafræðikenningum þeirra John 

Tagg (f. 1949), Abigail Solomon-Godeau (f. 1948) og Susan Sontag (f. 1933 - 2004). Þá 

verður einnig vísað til túlkunar Alfredo Jaar (f. 1956), Tanya Sheehan (f. 1970) og Mette 

Sandbye (f. 1964), en þau fjalla öll um myndræna framsetningu á sársauka og missi 

annarra í ljósmyndafræðilegu samhengi.    

Skipan ritgerðarinnar er af tiltölulega einföldu sniði þar sem tekið er fyrir tiltekna 

grein innan ljósmyndunar í hverjum kafla, þar sem er að finna myndræna framsetningu á 

flóttamannavandanum. Fyrst er staða flóttamannaljósmyndarinnar í meginstraums 

fjölmiðlum skoðuð. Einnig afleiðingar hennar á ímynd flóttamannsins í hugum áhorfenda 

og borið saman við fyrirrennara hennar, stríðsljósmyndina frá 20. öldinni. Sá kafli er 

tileinkaður fréttaljósmyndinni. Þar á eftir verður litið til fréttaljósmyndunar með tilliti til 

þeirrar togstreitu sem myndaðist innan hennar sem greinar um seinustu aldamót og þar af 

leiðandi skoðað þær áherslubreytingar sem ljósmyndarar gerðu í kjölfarið. Þá sem komið 

er mun ljósmyndin í myndlist vera megin myndgreiningar efnið. Í þriðja kafla er í þessu 

samhengi eftirkastaljósmyndun (e. aftermath photography) innan myndlistar skoðuð og 

fyrirheit hennar til jákvæðrar ímyndasköpunar flóttamannsins með þvermiðla nálgun 
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ljósmyndara og listamanna á flóttamannavandanum. Í þeim kafla er eftirkastaljósmyndun 

útgangspunkturinn.  

Að lokum eru niðurstöðurnar dregnar saman með tilliti til 

flóttamannaljósmyndarinnar og tengslum hennar við áhorfendur, ljósmyndarana sjálfa og 

viðfanga hennar. Birtingarmynd flóttamannsins fyrirfinnst hvað helst í tveim miðlum, 

fjölmiðlum og hægmiðla umgjörðum. Rannsóknir ljósmyndara í myndlist reynast vera 

siðferðislegri og endurspegla reynslu og aðstæður flóttamanna á mannúðlegri og 

yfirgripsmeiri máta en þær sem fyrirfinnast í meginstraums fjölmiðlum.   

Eins og við er að búast af rannsóknarefninu þá munu spurningar um siðferði, 

tilfinningar og óréttlæti vera fastur liður í ritgerðinni. Þar sem ljósmyndir af þessu tagi 

hafa verið gagnrýndar fyrir skort á nærgætni og að vera siðferðilega rangar gagnvart 

viðföngum sínum.  Einnig verður litið á andstæður sem mynduðust innan ljósmyndunar 

á seinustu öld, ljósmyndun í myndlist og fréttaljósmyndun, og vankanta þessarar 

aðgreiningar fyrir viðföng ljósmyndanna, staðnað sjónarhorn sem býður upp á grunna 

frásögn sem skýrir ekki innbyrðis tengslin á milli til dæmis stríðsljósmyndunar, 

flóttamannaljósmyndunar og eftirkastaljósmyndunar. Aðlögunarhæfni ljósmyndarans og 

ljósmyndarinnar verður til umræðu og hennar hverfula eðli.  

Þar af leiðandi má skilgreina þessa ritgerð innan listfræðinnar með 

ljósmyndafræðilegri og marxískri aðferðafræði að leiðarljósi sem og heimspekilegu og 

sálfræðilegu ívafi, sem byggð er á traustum grunni og tengslum við listfræðina.  

 

1 Fræðileg orðræða 

Áður en farið verður í yfirgripsmiklar myndgreiningar á mismunandi birtingarmyndum 

flóttamannavandans innan samtímaljósmyndunar mun vera skilgreint til hlítar þær 

grunnstoðir sem ritgerðin byggist á. Það er að segja fræðileg umræða í kringum 

ljósmyndun verður rakin, staða flóttamannsins í samtímasamfélagi verður skilgreind með 

opinberar upplýsingar að leiðarljósi og fjallað verður um ljósmyndina sem 

þekkingarfræðilegt og hugmyndafræðilegt fyrirbæri þar sem áhersla er lögð á hverful 

tengsl hennar við raunveruleikann. Þegar að þessum atriðum hefur verið hugað að þá 

hefur fræðileg orðræða verið lögð niður sem er mikilvæg fyrir skilning á stærra samhengi 

og sem lesendum ber að hafa í huga við lestur ritgerðarinnar.  
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1.1 Ljósmyndafræðin 

Í þessari ritgerð munu ljósmyndir ýmissa fagmanna, fréttaljósmyndara, ljósmyndara og 

listamanna, vera teknar til myndgreiningar. Ljósmyndirnar eru flestar fréttaljósmyndir og 

þær sem skilgreinast ekki sem svo eiga samt sem áður upptök sín að einhverju leiti í 

fréttaljósmyndun eða að minnsta kosti heimilda (e. documentary) hefðinni. Til að útskýra 

nánar hvað er átt við með því þarf að reifa þá umræðu sem hófst á 20. öldinni og heldur 

áfram í dag í listfræði og ljósmyndafræðum.   

Þegar litið er til baka á þá umræðu sem hefur verið í kringum ljósmyndina allt frá 

uppfinningu ljósmyndatækninnar þá sést að yfirgripsmikil og gagnrýnin fræðileg umræða 

hófst ekki fyrr en í lok 20. aldarinnar. Hér er aðallega átt við þær ljósmyndir sem stóðu 

alfarið utan myndlistar og listfræðilegra rannsókna. Í um 150 ár var litið sem svo á að 

ljósmyndun væri af tiltölulega einföldu og lítilvægu sniði. Gjörð sem var tekin af 

ljósmyndara með myndavél sem að lokum yrði miðlað til áhorfenda. Fræðileg umfjöllun 

samanstóð aðallega af rannsóknum á listamönnum og verkum þeirra.  Listasöguleg 

nálgun var yfirfærð á ljósmyndarann, sem listamann, og ljósmyndina, sem listaverk. 

Hugsað var um ljósmyndun með skýran og afmarkaðan tilgang og óvéfengjanlega tilvist. 

Einfaldlega, að það væri um að ræða tækni sem framkallar myndir sem eru skapaðar af 

tilteknum einstaklingi. Þangað til, höfðu fræðimenn ekki tileinkað sér gagnrýnið 

sjónarhorn á hlutverk og kraft ljósmynda í sjónrænum og myndrænum hefðum í 

myndrænni framsetningu í gegnum söguna.1 

Á þessu tímabili stóðu ljósmyndir sem voru skilgreindar og flokkaðar sem 

skrásetningar einingar í arkífum alveg utan listfræðilegrar umræðu á ljósmyndun. Þegar 

heimildavinna og skrásetning voru forsendur ljósmyndunar, hvort sem fyrir fréttaveitur 

eða fræðistofnanir, þá var hvorki um að ræða ýtarlegar myndgreiningar eða rannsóknir á 

þeim sem syrpum né einstakar ljósmyndir með ljósmyndafræðilegri nálgun. Þegar að 

ljósmyndaarkíf (e. photographic archive); spítala, fangelsa, ríkisyfirvalda og 

fjölskyldunnar, voru tekin til rannsókna fóru ljósmyndafræðin að taka á sig greinilegra 

form og ör útþensla á hugmyndafræði og aðferðafræði hennar hafin. Þessar rannsóknir 

sem urðu til í skugga listfræðinnar, gjörbreyttu fræðilegri umræðu og nálgun fræðimanna 

og listamanna á ljósmyndum.2  

                                                
1 Ariella Azoulay, “Photography: The ontological question,” í Mafte’akh, 2. útg, 2011, 67-68. 
2 Ariella Azoulay, “Photography: The ontological question,” 67. 
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Það var þá frá síðustu áratugum 20. aldarinnar fram til dagsins í dag sem 

fréttaljósmyndin varð gagnrýnd harkalega innan þeirra fræðiheima sem láta sig varða 

ljósmyndina. Siðferðileg togstreita fréttaljósmyndara gagnvart viðföngum sínum, 

sérstaklega í stríðsljósmyndun, var eitt af megináhyggjuefnum fræðimanna. 

Flóttamannaljósmyndin og sú umræða sem umlykur hana í dag mætti kalla samtíma 

hliðstæðu stríðsljósmyndarinnar frá 20. öldinni. Fræðimenn, eins og Tanya Sheehan og 

Ariella Azoulay (f. 1962), fjalla nú um flóttamannaljósmyndun með svipuðu móti. Í 

skrifum samtímafræðinga má finna ýmsa snertifleti með eldri kenningum. Þó eru 

nýstárlegri aðferðir og ólíkar áherslur þar sem að áframhaldandi þróun er að finna í 

umræðunni og tekur hún skjótari breytingum en var vaninn þá. Í dag, þegar kemur að 

hinni hefðbundnu myndrænu framsetningu flóttamannsins, er hún sögð reiða sig á 

þröngsýnar myndrænar framsetningaraðferðir til þess að gera flóttamannaleikann (e. 

refugeeness) sýnilegan. Fjölmiðlar eru einnig fordæmdir fyrir að kostgæfilega velja 

ákveðnar flóttamannaljósmyndir sem falast eftir sterkum tilfinningalegum viðbrögðum 

áhorfenda sem móta sig eftir, í flestum tilfellum, vestrænum sjónrænum hefðum.3 

Susan Sontag var einn helsti forsprakki þessarar fræðilegu umræðu og tók það á sig 

að fjalla ýtarlega um áhrif ljósmynda á áhorfendur og afleiðingar þessara kynna fyrir 

viðföng ljósmyndanna. Bók Sontag Um sársauka annarra, nánast heilög ritning þegar 

kemur að umfjöllun á ljósmyndun fórnarlamba stríðs og þjáningum annarra, var gefin út 

árið 2003 sem gefur til kynna að það er eilítið fyrir þá gríðarlegu umræðu varðandi 

flóttamenn sem tíðkast í dag. Í bókinni fjallar hún aðallega um stríðsljósmyndun, með 

öðrum orðum, ljósmyndir þar sem fórnarlömb stríðs eru aðalviðfangsefnið. Eigi að síður 

á þessi bók alveg jafn sterkt tilkall til núverandi umræðna varðandi flóttamanninn og þá 

enn fremur myndrænnar framsetningar hans í samtímaljósmyndun.  

Þegar talað er um orsakir og afleiðingar þá mætti segja að stríðsljósmyndun 20. 

aldarinnar sýni forvera þess vanda sem flóttamannaljósmyndun 21. aldarinnar sýnir. Þrátt 

fyrir listfræðilega aðgreiningu þá hafa þessar greinar ljósmyndunar órjúfanleg tengsl 

innbyrðis eins og er staðhæft hér að ofan. 20. öldin hefur verið kölluð blóðugasta öld 

mannkynssögunnar, þar sem dánartölur ruku upp úr öllu valdi vegna átaka sem drifin voru 

af hagsmunabaráttu og alþjóðlegri pólitík.4 Nú á fyrri hluta 21. aldarinnar er illvægasta 

dánarorsökin sú sem stafar af flótta fólks og er eitt mest áríðandi áhyggjuefni samtímans.   

                                                
3 Tanya Sheehan, “Photography and Migration,” í Fotomuseum Winterhurs, skrifað frá mars til apríl, 2017,  
4 Jason Francisco, “War photography in the Twenieth century: A Short Critical History,” sótt 20. apríl, 

2019. 
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Þessi aukna siðferðislega og ljósmyndafræðilega umræða og útþensla á 

hugmyndafræði og verufræði (e. ontology) ljósmyndunar leiddi af sér öra fjölgun 

listrænna nálganna og annarskonar (e. alternative) ljósmyndunar á áhyggjuefnum 

samtímans. Nú eru til staðar mun fjölbreyttari myndrænar framsetningar á flóttamönnum 

en þær sem stóðu til boða á 20. öldinni við myndræna framsetningu fórnarlamba stríðs. 

Eins og við er að búast þá helst alltaf fræðileg umræða tiltekins sviðs í hendur við 

raunverulega framkvæmd þess sviðs. Í þessu tilfelli gagnkvæm áhrif milli 

ljósmyndafræðanna og samtímaljósmyndunar. Þar af leiðandi hefur á síðustu árum verið 

gróskumikil umræða og breyttir áherslupunktar innan ljósmyndafræðanna þegar kemur 

að umfjöllun á samtímaljósmyndun sem hefur flóttamannin sem viðfang. Í ritgerðinni 

verða þessar mismunandi nálganir og fjölbreytt framsetning í ljósmyndun 

flóttamannavandans skoðaðar nánar. Í þeirri von um að greina betur birtingarmynd 

flóttamannsins í samtímaljósmyndun og komast að siðferðilega réttlátum myndrænum 

framsetningum. 

Danski listfræðingurinn, eða öllu heldur ljósmyndafræðingurinn, Mette Sandbye 

hefur fjallað um þessi stakkaskipti í fræðiheiminum. Þar sem skrif Sontag, Tagg og 

Solomon-Godeau eru skilgreind sem eldri fræðikenningar, frá níunda áratuginum, sem 

fjalla aðallega um pólitík myndrænnar framsetningar (e. politics of representation) þá 

mætti segja að nú sé um að ræða fræðilega umræðu sem sé ekki alveg jafn svartsýn og 

jaðri ekki jafn mikið við íkónóklasma (e. iconoclasm), myndrænnar framsetningar 

samtíma áhyggjuefna.5 Sú umræða snýr að marglaga innbyrðis tengingum mismunandi 

þátttakenda innan ljósmyndunar. Þar sem þátttaka ljósmyndarans og myndavélarinnar er 

rannsökuð jafn mikið og þátttaka viðfangsins og ljósmyndarinnar. Aukin vitund um alla 

þessa lykilþátttakendur í ljósmyndinni. Þar er haft alla þessa þáttakendur ljósmyndarinnar 

í huga við greiningu og lestur ljósmynda, einnig er mikil áhersla lögð á áhrif og samtal 

þeirra við áhorfendur. 6 Fjallað er um samtímaverk sem takast á við áhyggjuefni 

samtímans, þar á meðal flóttamannavandann, af meiri nærgætni sem miðlar til áhorfenda 

yfirgripsmeiri upplýsingum um þessi málefni.  

Sandbye hefur til dæmis fjallað um kosti þess að nýta sér umgjarðir sem hægja á 

upplýsinganeyslu og þar með túlkun áhorfenda til þess að stækka umhugsunarrými þeirra 

                                                
5 Mette Sandbye, “New Mixtures : Migration, war and cultural differences in contemporary art-

documentary photography, ” í Photographies 11, nr. 2-3, 2018, 267. 
6 Ariella Azoulay, “What is a photograph? What is photography?” Philosophy of Photography, 1. Bindi, 

nr. 1, 2010, 10-11.  
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og gera þeim kleift að mynda sínar eigin upplýstu og persónulegu skoðanir á vandanum. 

Þessar umgjarðir hefur hún nefnt hægmiðla (e. slow media) og á hún til dæmis við um 

sýningarformið eða bókverkið. 7 Í þessum hægmiðla umgjörðum eru áhorfendur líklegri 

til að mynda sér skoðanir sem eru ekki á fordómum og fáfræði byggðar. Umræðan leiðir 

af sér jákvæðari ímyndasköpun á flóttamannavandanum og staðsetur hann þar með innan 

þess samfélagssáttmála sem flestir áhorfendur lifa innan, í stað þess að halda honum utan 

hans.  

Hugtakið samfélagssáttmáli er einnig grunnhugtak í þessari ritgerð og ber því að 

skilgreina það betur með tillit til rannsóknarspurningarinnar. Alþjóðlegir borgarar sem 

eru skilgreindir sem flóttamenn standa utan samfélagssáttmálans í alþjóðlegu samfélagi. 

Ljósmyndir sem endurgera þá einstaklinga, kringumstæður þeirra og líf sanna brot á 

samfélagssáttmálanum og tilvist einstaklinga eða samborgara utan hans. Hugtakið sjálft 

hefur verið til umræðu í aldanna rás allt frá tímum Platons.  

Orðið er notað til að lýsa siðfræði og stjórnspekikenningum sem fela í sér að réttindi 

manna og skyldur byggist á einhvers konar samkomulagi, nánar tiltekið þegjandi 

samkomulagi.8 Ef einstaklingar brjóta samfélagssáttmálann þá mega þeir búast við því að 

standa utan hans og njóta ekki lengur því öryggi sem fylgir að vera innan hans. Hlutverk 

ljósmynda í sambandi við samfélagssáttmálann er tvíþætt. Hins vegar, geta ljósmyndir átt 

hlut í því að mynda þennan þegjandi sáttmála á milli fólks og viðhalda honum. 

Annarsvegar, sanna þær oft á tíðum tilvist fólks utan hans sem á ekki að vera þar 

samkvæmt leikreglum sáttmálans, í stuttu máli skrásetja þær brot á sáttmálanum. Í dag 

hafa flóttamannaljósmyndir verið kveikjan að þeirri miklu umræðu um þetta brot á 

samfélagssáttmálanum og óréttlátri ímyndarsköpun samtímaljósmyndunar sem viðheldur 

flóttamanninum utan hans og hylmir þeirri staðreynd að þeir standa utan hans ekki vegna 

sinna eigin gjörða. Eða eins og Ariella Azoulay orðaði svo vel, þá spila þessa ljósmyndir 

inn í langa hefð fyrir því að líta á hörmungar sem henda aðra sem óviðbjargandi pólitíska 

eiginleika fórnarlamba þeirra.9   

Til rökstuðnings er hægt að líta til þeirrar umfjöllunar á myndrænni framsetningu 

flóttamannavandans sem er í einu elsta og virtasta ljósmyndatímariti Evrópu. The British 

Journal of Photography (st. 1854) hefur það að markmiði sínu að bjóða upp á alþjóðlegt 

                                                
7 Mette Sandbye, “New Mixtures,” 284. 
8 Atli Harðarsson, „Hvað er átt við með samfélagssáttmála?” Vísindavefurinn, 10. febrúar, 2006. 
9 Ariella Azoulay, “What is a photograph? What is photography?”, 11. 
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sjónarhorn á samtíma ljósmyndun, bæði á sviði myndlistar og heimildaljósmyndunar.10 

Tiltölulega nýlega, nánar tiltekið árið 2016, tileinkaði ljósmyndatímaritið útgáfu eins 

tölublaðs flóttamannavandanum, á móðurmálinu hét það „The Migrant Issue”. Þar er að 

finna ótal margar umfjallanir um samtímaljósmyndara og sést skýrt að ljósmyndarar sem 

vinna að heimildaljósmyndun út frá listrænum forsendum eru afar meðvitaðir um þær 

aðferðir sem þeir tileinka sér við ljósmyndun flóttamannsins. Tilraunir til þess að staðsetja 

flóttamenn innan sáttmálans í stað þess að viðhalda stöðu þeirra utan hans. Í umfjöllunum 

má lesa síendurteknar staðhæfingar ljósmyndara um hvernig þeim er ofboðið af þeirri 

meginstraums framsetningu flóttamannsins sem vestrænir fjölmiðlar hafa upp á að 

bjóða.11 Hér að neðan má lesa eina af þessum staðhæfingum sem endurspeglar restina úr 

þessu tiltekna tölublaði. 

 

„ Áhyggjufullur vegna umfjöllunar fjölmiðla á flóttamannavanda Evrópu, sem hefur 

mistekist við að sýna stærra samhengið, gerði Alessandro Penso það að markmiði sínu 

að nýta ýtarlegu fréttaljósmyndunaraðferð sína og fara í ferðalag til þess að reyna að 

grípa almenning með sér. (…) Hann hefur stigmagnandi áhyggjur af aðferðum 

samstarfsfélaga sinna innan fréttaljósmyndunar sem einblína á öldur fólksins sem er 

skolað upp á strendur evrópskra landa. ”12 

 

Ljósmyndirnar sem fylgja greinunum sýna fram á fjölbreyttar tilraunir til þess að skapa 

annarskonar myndrænar framsetningar af flóttamönnum með það að leiðarljósi að 

manngera eða af-fórnarlamba-gera (e. devictimise) flóttafólk. Enn fremur staðfesta 

réttmætt tilkall þeirra til alþjóðlegs samfélags og rétt þeirra á því að vera innan 

samfélagssáttmálans.  

En áður en rannsóknin á og leitin að túlkunum sem gefa flóttamanninum 

réttlætanlegri og siðferðislega myndræna framsetningu og sýna margfeldi tilvistar hans 

og þeirrar krísu sem hann lifir við þá mun staða flóttamannsins verða skilgreind nánar og 

fjallað verður um hverful en víðtæk áhrif ljósmyndarinnar í samtímasamfélagi.  

 

                                                
10 The British Journal of Photography, “About British Journal of Photography,” sótt 1. apríl 2019. 
11 Diane Smith, ritstj., “The Migrant Issue,” The British Journal of Photography 7851, nr. 163, (september 

2016), 32-61. 
12 Laurence Butet-Roch, “The European dream,” í The British Journal of Photography 7851, nr. 163 (2016), 

32. (þýð.höf) 
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1.2 Staða flóttamannsins 

Í dag stöndum við frammi fyrir einni mestu flóttamannakrísu sem hefur átt sér stað allt 

frá þeirri sem seinni heimstyrjöldin orsakaði.13 Hún er sú stærsta sem lifir í minnum 

manna hingað til.14 Krísan, eins og fólk kýs að kalla hana, er hvorki einföld né 

auðskiljanleg og er ekki sprottin af sjálfu sér heldur er hún afleiðing margþættra orsaka. 

Það ber að nefna að opinbera skilgreiningin á flóttamanninum sem var skrifuð í 

eftirmálum seinni heimstyrjaldarinnar og þau lög sem yfir tímann hafa verið meitluð í 

stein ná hvorki yfir allan þann fjölda sem er á flótta né flækjurnar sem fylgja því að vera 

flóttamaður í dag. Skilgreining Genfarsáttmálans, frá árinu 1951, er sú sama og 

Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna (e. The United Nations’ Refugee Agency) 

reiðir sig á í dag. Hún er íslenskuð sem eftirfarandi skilgreining: 

 

„ Flóttamaður er hver sá sem að hefur verið þvingaður til að flýja sitt eigið land 

vegna ofsókna, stríðs eða ofbeldis. Flóttamaðurinn hefur vel grundvallaðan ótta um 

ofsóknir vegna kynþáttar, trúar, þjóðernis, stjórnmálaskoðana eða félagsaðild í 

ákveðnum samfélagshópi ” 15 

 

Mikilvægt er að hafa í huga að þeir einstaklingar sem eru á flótta í dag, flýja ekki 

aðeins vegna ofsókna. Heldur flýr fólk einnig vegna loftslagsbreytinga sem hafa svo 

gífurleg áhrif á nærumhverfi þeirra að ekki er annað í stöðunni en að flýja og reyna að 

finna betri samastað.  Framtíðarspár greina til um að árið 2050 ættu í kringum tvö hundruð 

og fimmtíu milljónir til milljarður einstaklinga að vera á flótta, frá suðri til norðurs, og á 

gríðarstór meirihluti þeirra eftir að skilgreinast sem loftslagsflóttamenn (e. climate 

refugees).16 Sem dæmi má skilgreina þá Palestínumenn sem eru á flótta bæði eftir 

Genfarsáttmálanum sem flóttamenn vegna ofsókna og sem flóttamenn vegna 

loftslagsbreytinga, með öðrum orðum loftslagsflóttamenn. Þar af leiðandi eru orsakir hins 

gríðarmikla flóttamannavanda í dag ekki aðeins vegna stríðs, ofbeldis eða ofsókna heldur 

einnig vegna loftslagsbreytinga. Að auki, má greina innbyrðis tengsl og gagnverkun á 

milli loftslagsbreytinga og stríðs sem háð eru vegna auðlinda- og hagsmunabaráttu. Það 

                                                
13 T. J. Demos. “The visual politics of climate refugees,” í Photography & Migration, ritsj. Tanya Sheehan, 

(London: Routledge, 2018), 165. 
14 Tanya Sheehan, “Photography and Migration,” 2017. 
15 “What is a Refugee?” Flóttamannastofnun sameinuðu þjóðanna, sótt 10. febrúar 2019, (þýð. höf.) 
16 T. J. Demos, “The visual politics of climate refugees”, 166. 
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má segja að megin orsakir flóttamannavandans megi rekja allt aftur til nýlendutímans. 

Þar sem hægt er að lesa þaðan og til dagsins í dag stóra keðjuverkun sem stafar aðallega 

af manngerðum völdum af hálfu vestrænna ríkja og alþjóðlegra viðskiptarisa.17  

  Hingað sem komið er liggur það í augum uppi að við erum komin á slóðir 

eftirlendufræða (e. postcolonialism) þar sem orðræðan „við og hinir” er ávallt höfð á bak 

við eyrað. Í stuttu máli lýsir hugtakið þeirri víðteknu aðgreiningu á milli austurs og vesturs 

sem hefur verið tekin sem sjálfgefin í skrifum fræðimanna í gegnum árin og fyrirfinnst 

enn þann dag í dag. Það má líta þannig á að hugtakið „við” stendur fyrir íbúa vestræns 

heims, sem ríkjandi menning, og „hinir” eru manneskjur utan hins vestræna heims, þeir 

sem verða undir. „Hinir” eru skilgreindir út frá forsendum þeirra sem falla undir „við”, 

það er að segja að „hinir” eru það sem að „við” erum ekki. „Hinir” eru framandi og 

undirstrika yfirburði vesturlandabúanna, „við”, yfir þeim sem standa utan vestræns 

heims.18 Þessi aðgreining og kenningar hafa einnig verið gagnrýndar fyrir tvíhyggju svo 

eitthvað sé nefnt. En vert er að hafa að þessi hugtök í huga, þegar lengra er haldið. 

Gagnrýni á ljósmyndun fórnarlamba stríðs og flóttamanna er að einhverju leyti byggð á 

eða hefur að minnsta kosti orðið fyrir áhrifum eftirlendufræðanna.  

 

1.3 Ljósmyndin  

Í dag hefur straumur ljósmynda og útbreiðsla þeirra aldrei verið jafnmikil og gegnsýrir 

ofgnótt þeirra raunveruleika okkar á hversdagslegan og persónulegan máta. Bæði á 

opinberum og alþjóðlegum mælikvarða. Það mætti segja að þær fylla smæstu sprungur 

tilverunnar eins og við þekkjum hana alveg sama hvar við erum stödd eða í hvaða 

aðstæðum við erum í.  

Ljósmyndin hefur allt frá upphafi verið gædd rótgrónu sannleiksgildi. 

Sannleiksgildi sem þegar öllu er á botninn hvolft á brauðfótum byggt. Þetta rótgróna 

sannleiksgildi gefur ljósmyndinni tækifæri til tilkalls á raunveruleikanum, frekar en 

augnablikanna sem hann samanstendur af. Þegar í raun og veru þá er það sem myndavélin 

skapar ekki raunveruleikinn sjálfur. Heldur er ljósmyndin eitthvað sem á upptök sín í 

raunveruleikanum, gjörðin við að taka myndir, en útkoman er eitthvað allt annað. Hún er 

ljósmynd sem sýnir á skýran máta eitthvað sem við getum ekki séð skýrt í augnablikinu, 

                                                
17 T. J. Demos, “The visual politics of climate refugees”, 166. 
18 Edward Wadie Saïd, Orientalism (London: Penguin Classics, 2003), 2-3. 
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sýnir ef til vill það sem festir augnablikin saman í raunveruleikanum. Kyrrðina sem er 

ekki skynjanleg á lifandi máta. Þar af leiðandi er hún í grunninn hugmyndafræðileg og 

þekkingafræðileg frekar en raunveruleg og náttúruleg.    

Ástand ljósmyndarinnar í dag með skjótum tilfærslum í venjum okkur við að lesa 

og íhuga myndir hefur þversagnakennt eðli. Ljósmyndir sem birtar eru af fræði- og 

fréttastofnunum munu alltaf vera gæddar þessu, að svo virðist, óvéfengjanlega 

sannleiksgildi. Jafnvel þótt að á síðstu árum, með síauknum hraða á dreifingu ljósmynda 

og upplýsinga, hafi sumir skilgreint ástandið sem tímabil eftirsannleiks (e. post-truth era). 

Þar sem ljósmyndin er oft á tíðum gegnsýrð hlutdrægum upplýsingum. Þar sem fólk á 

erfitt með að greina á milli þess sem er satt og rétt og þess sem er ef til vill af vafasömum 

uppruna komið.19  

Skortur á vitund um upprunalegt samhengi ljósmyndarinnar bætir einungis gráu 

ofan á svart. Aukin tækni samfélagsmiðla til að gera fólki kleift að mynda ný tengsl og í 

sumum tilfellum óheilbrigða meðvirkni með ljósmyndum hefur haft gífurleg áhrif á 

vitund fólks um hverfulleika ljósmynda. Jafnvel veruleikann sjálfan. Á samfélagsmiðlum 

sníðir fólk ómeðvitað upplýsingastreymi sitt að sínum skoðunum og heimsviðhorfum. 

Upplýsingastreymið samanstendur afar sjaldan af ritrýndum greinum frá traustum 

heimildum.  Vald samfélagsmiðla rýkur upp úr öllu valdi þegar því er komið saman við 

áhrifamikinn kraft ljósmynda sem eru stór hluti af miðlunum. Tilfinningar og viðhorf hafa 

verið markaðssettar á tímum síðkapítalisma innan þessara vafra á netinu án þess að fólk 

sé endilega meðvitað um það. 20 

Þess vegna er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að horfa á ljósmyndir með 

gagnrýnu auga og einbeita sér ekki aðeins að því sem er fest á filmuna, því sem sést við 

fyrstu sýn, heldur hafa í huga það sem stendur utan hennar, það sem var skilið út undan 

rammans. Forsendurnar fyrir því að þær voru skotnar og síðast en ekki síst hugarheim 

og tilvist viðfanganna sem þær endurgera. Ef hugað er að þessu er ekki spurning nema 

um væri að ræða yfirgripsmeiri og hnitmiðaðari túlkanir á þeim.21 Með því að véfengja 

inntak ljósmynda er maður leiddur að hugmyndunum sem standa að baki þeirra. Þegar 

þangað er komið á áhorfandinn í fyrsta sinn raunverulegt færi á því að gera sjálfur tilkall 

til raunveruleikans, sem er brotakennt sýndur á filmunni, út frá sínum eigin forsendum. 

                                                
19 Santiago Lyon, “The Purpose of Photography in a Post-Truth Era,” í Time, 26. janúar, 2017,  
20 Marta Zarzycka, “Feelings, Facebook, Forced Migration : Photographs of refugees and affective spaces 

online,” í Photography & Migration, ritstj. Tanya Sheehan (London: Routledge, 2018), 152 - 153. 
21 John Tagg, The burden of Representation : Essays on Photographies and Histories, (London: Macmillan 

Education, 1988), 65.  
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Þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að hugað sé að framsetningu og dreifingu 

afdrifaíkra ljósmynda og að sú borgaralega ábyrgð sem fylgir því að ljósmynda og 

skoða ljósmyndir sé virt. 

2 Flóttamannaljósmyndin sem orðræðusköpunartól 

Útgangspunktur ritgerðarinnar er birtingarmynd flóttamannsins í tengslum við þann 

samfélagssáttmála sem er við lýði í samtímanum í víðu samhengi. Það liggur því beint 

við að myndgreina og fjalla um flóttamannaljósmynd sem endurspeglar almenningsálit 

og skilning einstaklinga á flóttamannavandanum í dag. Á sama hátt, endurómar í þessari 

tilteknu flóttamannaljósmynd einnig fyrri myndrænar framsetningar á þjáningum fólks 

og vísar til þeirrar orðræðu sem hefur verið við lýði. Þeirri sem hefur tekið þátt í 

ímyndasköpun fórnarlamba stríðs og hörmunga í gegnum aldirnar, sem kann að 

afvegaleiða fólk frá kerfisbundnum orsökum flóttamannavandans. Með eldri verk og 

stríðsljósmyndun 20. aldarinnar til samanburðar er flóttamannaljósmyndun staðsett í 

sögulegu samhengi með þessum verkum. Góður grunnur til að byggja yfirgripsmikla 

rannsókn á mismunandi framsetningum flóttamannsins í samtímaljósmyndun þar sem 

hún er sú algengasta og hefur náð sem mestri útbreiðslu. 

 

2.1 Birtingarmynd flóttamannsins 

Eins og kemur fram hjá Thy Phu, samtíma ljósmyndafræðingi, í grein sinni “Refugee 

photography and the subject of human interest” þá eru ljósmyndir af flóttamönnum og 

framköllun þeirra lykilatriði í mótun þess samfélagssáttmála sem snertir þá og hefur 

veruleg áhrif á þverlandafræðilega ímynd flóttamannaleikans í hugum fólks. Á tveimur 

ljósmyndum, úr seríu nokurra mynda, sem tyrkneskur fréttaljósmyndari að nafni Nilufer 

Demir (f.1986) skaut 2. september árið 2015 á vinsælum ferðamanna áfangastað í 

Bodrum, Tyrklandi, má finna hástig alþjóðvæðingar sorgar og vonleysis þegar það kemur 

að myndrænni framsetningu flóttamannavandans sem við stöndum frammi fyrir í dag.22 

Ljósmyndirnar sýna verstu mögulegu afleiðingu þess að vera á flótta. Í forgrunni þeirra 

er lík þriggja ára drengs að nafni Alan Kurdi sem drukknaði við það að sigla yfir hafið til 

Tyrklands á flótta í leit að betri samastað. (Myndir : 1., a. og b., í viðauka)  

                                                
22 Thy Phu, “Refugee photography and the subject of human interest,” í Photography & Migration, ritstj. 

Tanya Sheehan, (London: Routledge, 2018), 135-136. 
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Köld dagsbirtan í ljósmyndunum ýtir undir óvægið heimildahlutverk þeirra. Þó að 

það sjáist ekki til himins á myndunum tveim þá getur maður gert sér í hugarlund 

grámygluleg skýin sem setja kaldan tón á kringumstæðurnar. Í bakgrunni má sjá strönd 

sem er með rusli á víð og dreif. Við sjáum einnig öldurnar sem bera það til lands. Að 

sjálfsögðu er algjör kyrrstæða í myndunum tveim, verandi ljósmyndir, en þær bera samt 

yfirbragð þess að atburðurinn sem þær endurgera hafi hreyfst hægar en venjulegt er í 

rauntíma (e. slowmotion). Ljósmyndirnar virðast óraunverulegar, súrrealískar eða eins og 

stiklur úr bíómynd.23 Þá enn frekar þegar maður les um það hvernig Alan, bróðir hans og 

móðir féllu öll frá í þessari svaðilför yfir hafið á flótta í leit að betri lifnaðarumhverfi. 

Faðir hans var sá eini í fjölskyldunni sem komst lífs af.24  

Við það að bera þessar myndir augum skýjar yfir brjósti áhorfandans, þrungið og 

harmsprengt andrúmsloft ljósmyndanna fyllir umhugsunarrými hans algerlega. Vegna 

hins smágerða og líflausa líkama sem liggur í forgrunni í fjöruborðinu. Ljósmyndirnar 

sýna tyrkneskan lögregluþjón ganga að og varlega færa lík Alan Kurdi af ströndinni. Alan 

er klæddur rauðum bol, dökkbláum stuttbuxum og svörtum skóm. Litirnir endurspeglast 

í lögregluvesti tyrkneska lögregluþjónsins og undirstrika harmsöguna sem á sér stað í 

þessum skotum. Ungur drengur og fullvaxta karlmaður, litirnir tengja þá og sýna enn 

fremur þá framtíð sem mun ævinlega vera glötuð fyrir Alan.  

Þessar ljósmyndir, allt frá og með deginum sem þær voru birtar, skóku fréttamiðla 

jafnt sem samfélagsmiðla. Útbreiðsla þeirra um víðan heim átti sér stað á minna en 

sólarhringi. Myllumerkið „KiyiyaVuranInsanlik”, þýtt frá tyrknesku yfir á íslensku sem 

„mannúð skolað á land“, varð það mest notaða á samfélagsmiðlinum Twitter. Aðeins 

nokkrum klukkustundum eftir viðburðarásina, hafði þessum ljósmyndum verið deilt yfir 

þúsund sinnum á sama samskiptamiðli.25 Þegar hömlulaus dreifing og greið útbreiðsla 

þessara ljósmynda er borin saman við þau hægu og háskafullu ferðalög flóttamanna til að 

finna öruggari heimili er andstæðan yfirþyrmandi alvarleg.   

Það ber að hafa í huga að þessi útbreiðsla og dreifing sem og endurbirting og sífell 

endurómun þessara mynda, og ljósmynda af sama meiði, hefur án efa afleiðingar á það 

hvernig við hugsum um ljósmyndir af flóttamönnum og flóttamennina sjálfa.26 Þar sem 

                                                
23 Susan Sontag, Um Sársauka Annarra, þýð. Uggi Jónsson og Hjálmar Sveinsson, (Reykjavík: Hið íslenska 

Bókmenntafélag, 2006), 42. 
24 Bryan Walsh, “Alan Kurdi’s Story: Behind The Most Heartbreaking Photo of 2015,” Time, 29. desember, 

2015. 
25 Daren Butler og Ece Toksaba, “Troubling image of drowned boy captivates, horrifies. 2. september 

2015.” Reuters, 2. september, 2015. 
26 Marta Zarzycka, “Feelings, Facebook, Forced Migration,” 153. 
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að vestrænn almenningur sér aðeins ljósmyndir af flóttamönnum, endurgerðir á tvívíðum 

fleti, sem eru sérstaklega valdar af fjölmiðlum til að vekja tilfinningaleg viðbrögð og oftar 

en ekki mála aðstæðurnar sem vonlausar. Í stað þess að almenningur sjái flóttamennina 

sjálfa á þeirra eigin forsendum og þar með gæti hann skilið til fulls þær aðstæður sem þeir 

lifa og oft á tíðum deyja við.   

Enn fremur ber að hafa varann á og vera meðvitaður um stærra samhengið sem 

þessar myndir spila inn í, hið ljósmyndafræðilega, listasögulega jafnt sem hið pólitíska 

samhengi. Að vera meðvitaður um þær orðræðuvenjur sem hafa verið í gangi í aldannarás 

innan vestræns heims. Líkt og John Tagg sagði um eðli ljósmyndarinnar:  

 

„Gagnsæi ljósmyndarinnar er valdamesti eiginleiki hennar sem orðræðu[sköpunar] tól. 

En þessi orðræða á sér einnig sögu (...).”27 

 

Það er almennt þetta svokallaða gagnsæi ljósmyndarinnar sem hindrar fólk frá því 

að skilgreina ljósmyndir sem hlutdrægar frásagnir og tengja þær við eldri myndrænar 

framsetningar sem voru einnig skapaðar á forsendum tiltekinnar ímyndunarsköpunar. 

Ljósmyndin er tekin sem svo sjálfsögðum hlut að það leiðir af sér að ferlið og gjörðin við 

það að ljósmynda virðast falla í skugga á hinum meintu eðlilegu og náttúrulegu 

eiginleikum hennar. Það er nánast eins og hún hafi sprottið af sjálfu sér og tilvist hennar 

sé óvéfengjanleg. Með öðrum orðum er ferli þessarar umbreytingar á daglegu lífi, þar 

sem lokaafurðin er í formi ljósmyndar, ekki veitt nægileg eftirtekt. En eins og málarinn 

eða rithöfundurinn þá skiptir ljósmyndarinn og forsendur þess að hann taki myndir, ætlun 

verkefnis hans, gríðarlega miklu máli fyrir útkomu þess sem birtist á myndinni og hvernig 

það er framsett og túlkað af áhorfendum.  Það er ekki að ástæðulausu að Susan Sontag 

talaði um slátt kristinnar helgimyndahefðar sem viðvarandi í ljósmyndun sem hefur 

hörmungar, stríð og sársauka annarra að viðfangsefni.28  

Þessi sláttur kristinnar helgimyndarhefðar fyrirfinnst í ótal mörgum 

fréttaljósmyndum sem falast eftir sterkum tilfinningalegum viðbrögðum áhorfenda. 

Slátturinn er með öðrum orðum fundinn í þessum ljósmyndum sem að móta sig að 

vestrænum sjónrænum hefðum.29 Ef við berum saman endurreisnarverk frá 16. öldinni 

(Mynd: 2 í viðauka) við ljósmyndirnar af Alan Kurdi og tyrkneska lögregluþjóninum, 

                                                
27 John Tagg, The burden of Representation : Essays on Photographies and Histories, 35. (þýð. höf.) 
28 Susan Sontag, Um Sársauka Annarra, 106. 
29 Tanya Sheehan, Photography and Migration, 2017.  
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sérstaklega annarri þeirra (Mynd: 1.b. í viðauka), frá 21. öldinni. Má komast að því hvað 

sé meint með þessari staðhæfingu.. Að sjálfsögðu eru myndbyggingin afar ólík á milli 

myndanna og miðillinn líka, annars vegar olía á striga, hinsvegar stafræn ljósmyndun. 

Það er einnig vitað mál að á þessari tæknivæddu samfélagsmiðlaöld kveikja ljósmyndir 

af fórnarlömbum hörmunga mun sterkari tilfinningaleg viðbrögð hjá áhorfendum heldur 

en málverk gera.30 En þegar litið er framhjá þessum atriðum þá má koma auga á 

orðræðusköpunartólin sem Tagg talaði um. Einnig þá sögu sem þessi tiltekna orðræða 

hefur, hér í listasögulegum skilningi. Ekki nóg með það, þá sjáum við til dæmis að María 

mey og tyrkneski lögreglumaðurinn deila sama andlitssvip næstum upp á hár þar sem þau 

líta bæði frá hinum látna í virðingarskyni eða öllu heldur vegna þeirrar yfirþyrmandi 

aðstöðu sem þau eru í. Það kann að hafa verið ómeðvitað af hálfu ljósmyndarans að taka 

þessa ljósmynd sem endurspeglar listasöguna svo skýrt. Eitt er þó víst, hvort sem 

ljósmyndin var tekin ómeðvitað eða meðvitað frá þessu sjónarhorni, þá er það ekki af 

tilviljun.  

 

2.2 Sláttur listasögulegra stílbragða 

Nú við árdaga 21. aldarinnar er það flóttamannavandinn sem er eitt af megin 

áhyggjuefnum samtímans. Ljósmyndir á borð við þær af Alan Kurdi streyma um heiminn 

og gefa málstað flóttamanna athygli á alþjóðlegum mælikvarða. Það má draga upp 

hliðstæður á milli endurreisnar málverka og mynda sem þeirra til þess að sýna fram á þá 

orðræðusköpun sem lengi hefur verið við lýði. Sú sem vekur meðaumkun (e. pathos) innra 

með áhorfendum til þess að sjá og þar af leiðandi að trúa því sem er á myndunum, hvort 

sem það er út frá veraldlegum eða trúarlegum forsendum. 

Það eru einnig nýlegri dæmi sem mætti draga í umræðuna til dæmis frá síðari hluta 

20. aldarinnar til þess að sýna fram á þessa orðræðu og mynstur í framsetningu sem hefur 

myndast þvert yfir miðla, tímabil og málefni. Frá þeim tíma má finna aðrar ljósmyndir 

sem vekja upp sömu viðbrögð og draga sömu aðstæður upp af fólki í krísu. Vitnisburður 

þeirra hörmunga sem standa yfir í heiminum. Óneitanlega eru fleiri ljósmyndir af þessu 

tagi frá 20. öldinni, skilgreindar sem stríðsljósmyndir. Ein alkunnasta og áhrifamesta 

ljósmynd frá síðari hluta 20. aldar er mynd eftir víetnamska fréttaljósmyndarann Nick Ut 

                                                
30 Abigail Solomon-Godeau, “On Beautiful Suffering,” 11 - 12. 
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(Huynh Cong Ut, f. 1951) sem hefur oft verið kölluð Napalm stúlkan á íslensku.31 

Ljósmyndin var tekin eftir napalmsprengjuhríð í nágreni við Saigon í alræmda Víetnam 

stríðinu (Mynd : 3. í viðauka).  

Í ljósmyndinni Napalm stúlkan eru það aðstæður og hörmuleg lífsreynsla níu ára 

gamallar stúlku að nafni Phan Thi Kim Phuc sem eru ljósmyndaðar. Á þeim tíma sem 

hún fór í dreifingu, markaði þessi ljósmynd ákveðin þáttaskil í fréttaljósmyndun. Um var 

að ræða nýja sýndarnánd við dauða og eyðileggingu fyrir neytendum þeirra.32  Það er að 

segja að ljósmyndir af hremmingum annars staðar voru farnar að ná skjótri útbreiðslu 

víðsvegar í frétttamiðlum Evrópu og Bandaríkjanna eftir að hræðilegir atburðir voru 

ljósmyndaðir. Ljósmyndir af napalmsprengjuhríðinni fóru í dreifingu nær samdægurs í 

hinum ýmsu fréttaveitum heims og nokkrum dögur síðar höfðu öll helstu stórblöð Evrópu 

og Bandaríkjanna birt ljósmyndina Napalm stúlkan.33  

Óneitanlega minnir þetta á dreifingu og útbreiðslu ljósmyndarinnar af Alan Kurdi 

þótt að sú hafi verið mun skjótari og víðtækari vegna samfélagsmiðla á netinu og birt 

tæplega hálfri öld síðar. Það ber einnig að hafa í huga að ljósmyndir sem hafa öðlast stöðu 

merkingarþungs myndtákns, sem jaðrar við stöðu fornra dýrlingamynda (e. icon), er nú 

af vafasamari eðli en áður fyrr. Breyttar forsendur fyrir því að ljósmyndir ná þessari stöðu 

í alþjóðlegri menningu og samfélagi. Þar sem ljósmyndirnar ná þessari mikilvægu og 

áhrifamiklu stöðu ekki lengur vegna hversu viðvarandi þær eru í sameiginlegu minni (e. 

collective memory) fólks heldur öðlast þær þýðingarmikla merkingu í dag vegna þess 

hversu margir sjá þær á stuttum tíma. 34 Engu að síður hvort sem um er að ræða þá eða í 

dag þá kremur ljósmyndin hjarta áhorfandans og það er meginástæða þess að Napalm 

stúlkan má telja sem hástigi stríðsljósmyndunar á 20. öldinni.  

Líkt og í samanburðinum að ofan þá eru ljósmyndirnar (Myndir : 1 og 3 í viðauka) 

afar frábrugðnar hvor annarri en þó sýna þær fram á ákveðna orðræðu. Sláttur kristinnar 

helgimyndahefðar er einnig greinilegur í þessari ljósmynd. Eins og Æsa Sigurjónsdóttir 

benti á í grein sinni „Hver er áhrifamesta ljósmynd sögunnar?” þá er um að ræða sterka 

vísun til krossfestingar krists.35 Sem er eins og piétan, það er að segja hin hefðbundna 

mynd af Maríu mey með líflausan líkama Krists í fanginu, hástig myndrænnar 

framsetningar á vonleysi og sorg í kristinni táknmyndafræði. Þar að auki eru börn viðfang 

                                                
31 Æsa Sigurjónsdóttir, „Hver er áhrifamesta ljósmynd sögunnar?” Vísindavefurinn, 8. júní, 2018. 
32 Susan Sontag, Um Sársauka Annarra, 42. 
33 Æsa Sigurjónsdóttir, „Hver er áhrifamesta ljósmynd sögunnar?” 2018. 
34 Santiago Lyon, “The Purpose of Photography in a Post-Truth Era,” 2017.  
35 Æsa Sigurjónsdóttir, „Hver er áhrifamesta ljósmynd sögunnar?” 2018. 
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beggja ljósmynda sem er tiltekið orðræðusköpunartól. Oft á krísu tímum eru börn nýtt 

sem viðfang ljósmynda til þess að hafa meðaumkunar áhrif á áhorfendur. Mynstur í því 

hvernig hörmungar annarra eru myndrænt framsettar og dregnar fram í sviðsljósið af 

fjölmiðlum og nú til dags, einnig á samfélagsmiðlum. Þær eiga það sameiginlegt að sýna 

og sanna tilvist þeirra hörmunga sem eru að eiga sér stað út frá tilfinningalegum 

forsendum þar sem þekkt viðföng eru dregin upp í því samhengi. Þrátt fyrir hræðileg og 

sorgleg viðfangsefni má lofsama þessar ljósmyndir fyrir það að draga athygli að 

vandanum sem þessar ljósmyndir sýna, þó aðeins á brotakenndan hátt.  

Sumir segja að okkur ber að vera þakklát fyrir þann eiginleika ljósmyndanna að 

geta verið vitni að þjáningum annarra. Því enn betra ef samfélagsmiðlar geta aukið 

umræðuna.36  En hvert hefur það leitt okkur og hvaða áhrif hafa þessi tilfinningaþrungnu 

kynni áhorfenda við þessar myndir haft? Hvaða tilgangi þjóna þær öðrum en að sanna og 

sýna? Hvort sem það er flóttamannaljósmyndun, stríðsljósmyndun eða hversdagsleg 

ljósmyndun þá fylgir því að vera viðfang ljósmynda ávallt ákveðið varnarleysi og 

berskjöldun sem lýtur ekki valdi viðfanganna. Þó að þau veiti leyfi fyrir myndatökunni 

þá lúta túlkanir áhorfendanna sem lesa síðar ljósmyndirnar engan veginn valdi 

viðfanganna. Þegar svona viðburðaríkar ljósmyndir eru birtar og ná talsverðri útbreiðslu 

þá eru þær ekki aðeins viðburðaríkar í þeim skilningi að það sem þær sýna hafi verið 

afdrifaríkur og, í okkar tilfelli, hræðilegur viðburður heldur einnig er það afdrifaríkt 

hvernig þær hafa haft bein áhrif á áhorfendur.  

Þessar ljósmyndir virðast vera sjálfgefnar sem traustar heimildir þegar þær hafa 

verið nógu lengi í dreifingu. Hinsvegar, þá sýna þær okkur það sem gerist einhverstaðar 

annarsstaðar án þess að sýna okkur af hverju það átti sér stað. Þær geta ekki talist 

sjálfstæðar frásagnir sem sýna til hlítar stærra samhengi eða orsakir þess sem er á 

myndunum, þær eru bara einrása eins og málverk. Dreifing þeirra og sífelld neysla á þeim 

forsendum að þær séu sannleikur þess sem gerðist, leiðir af sér að við hættum að spyrja 

okkur hverjar orsakirnar eru í raun og veru. Við sækjumst ekki eftir rökunum fyrir því 

afhverju það sem er á ljósmyndinni gerðist vegna þess að orsakirnar eru hvergi sýnilegar 

á þessum ljósmyndum. Þar af leiðandi í vestrænu vonleysi heyrum við ekki raddirnar sem 

tala í kringum myndirnar, innan ljósmyndanna. Við horfum á ljósmyndina en við finnum 

hana ekki horfa til baka á dæmandi hátt á okkur. Ljósmyndin er dauður hlutur sem sýnir 

                                                
36 Robert Hariman, “Why Photographs Don’t Stop the War,” Reading the Pictures (blogg), 19. desember, 

2016. 
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okkur líflausar endurgerðir af fórnarlömbum, meira að segja þótt viðföngin séu á lífi á 

þeim tíma sem ljósmyndirnar voru teknar. Meira að segja þótt að viðföngin komist lífs af 

úr ljósmyndatökunni.  

Eins og Susan Sontag skrifaði í bók sinni, Um sársauka annarra,  gegn 

grunnhygginni samúðarsköpun stríðsljósmyndunar og raunverulegri gagnsemi hennar: 

  

„Að vísa á bug samúð í garð þeirra, sem eru hrjáðir af stríði og banvænni stefnu 

stjórnmála, og íhuga í staðinn hvernig forréttindi okkar eru staðsett á sama landakortinu 

og þjáningar þeirra og hvernig þau (...) tengjast hugsanlega þjáningum þeirra, þar eð 

auður sumra getur haft örbrigð annarra að forsendu, er slíkt átak að hinar 

þjáningarþrungnu og sláandi myndir geta aðeins verið frumkveikja þess. ”37 

  

Ef litið er aftur til ljósmyndanna af Alan Kurdi og tyrkneska lögregluþjóninum með þetta 

í huga þá sjáum við meira en það sem við sáum við fyrstu sýn. Nú skjóta upp kollinum 

ótal spurningar. Hvaða hlutverki gegnir ljósmyndin? Á hvaða forsendum var hún birt? 

Fundur látins stráks fest á filmu að eilífu, að eilífu fordómum fallin og í augum þess sem 

að eilífu kýs að líta undan vegna hins sorglega.38   

Ljósmyndin á einstakt samband við dauðann á bæði hugmyndafræðilegan og 

efnislegan hátt.  Á hinn boginn á hún nokkuð fjarrænt samband við líkamleika manneskja 

og streymi tilverunnar, tímann. Á einkennilegan og óhugnanlegan máta vísa ljósmyndir 

af fólki alltaf til dauðans. Þar sem þær segja alltaf á einn eða annan hátt „hann er látinn” 

eða “hann mun einn daginn deyja” um einstaklingana sem má finna í þeim. 39 Að því 

sögðu, þegar það kemur að ljósmyndun látinna einstaklinga sem dóu fyrir aldur fram 

vegna óviðráðanlegra aðstæðna sem þau voru í, þá er ekki einungis um að ræða 

hugmyndafræðilegar eða efnislegar spurningar.  

Öllu heldur koma upp spurningar um gagnsemi birtingu ljósmyndanna og hvort það 

sé í raun siðferðilega rétt að standa að baki útbreiðslu þeirra. Sérstaklega þegar við berum 

saman þann mikla straum ljósmynda af „hinum” sem eru látnir og síðan af „okkur”. Það 

virðist sem að þegar fólkið er skemmra undan, „okkur”, er til þess ætlað að ljósmyndarinn 

sé tillitsamari eða öllu jafna hvergi að finna.40 Það ber að nefna að meira að segja 

                                                
37 Susan Sontag, Um Sársauka Annarra, 130. 
38 Susan Sontag, Um Sársauka Annarra, 85. 
39 Hong Zeng, The Semiotics of Exile in Literature, (New York: Palgrave Macmillan, 2010), 11 og 20. 
40 Susan Sontag, Um Sársauka Annarra, 86. 
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ljósmyndir af líkkistum fallinna bandarískra hermanna eru mjög ritskoðaðar og oftast ekki 

birtar.41 Þegar myndin af Alan Kurdi, eins og minnst var á hér að ofan, var deilt meira en 

þúsund sinnum á samfélagsmiðlum á minna en nokkrum klukkustundum.  Á meðan að 

ljósmyndir af föllnum talíbana hermönnum sem fundnir eru í skurðum eru skotnar með 

bestu háskerpu myndavélum sem völ er á og svo stækkaðar upp í nánast ruddalega stórar 

víddir (Mynd: 4 í viðauka).   

Ljósmyndin sem var vísað í rétt í þessu er tekin af listamanninum Luc Delahaye (f. 

1962) eins og hann kýs að skilgreina sig. Talíban hermaður er mest endurframkallaða 

ljósmyndin og mögulega sú alræmdasta sem hann hefur skotið og stækkað upp á feril 

sínum.42 Hvað varðar Delahaye þá er hann einkum sérvitur ljósmyndari og hreykir sér af 

hlutleysi og vísvitandi tilfinningalegu áhugaleysi sínu á viðföngum sínum. Hann hefur 

verið lofsamaður fyrir hreinskilið viðhorf gagnvart ljósmyndun þar sem hann lætur enga 

uppgerð varða fjarlægð hans við hið raunverulega. Hann leggur áherslu á hlutverk sitt 

sem milligöngulið.43 Milli viðfangs og áhorfanda eða raunveruleikans og 

myndavélarinnar? Það er ekki svo skýrt. Í það minnsta segir hann sjálfur: 

 

„ Það er eitthvað sem kallast höfnun stílbrigða og höfnun óhóflegrar tilfinningasemi, 

jafnt sem og ósk um skýrleika, og svo er það mæling þeirrar fjarlægðar sem aðgreinir 

mig sjálfan frá því sem ég sé.”44 

 

Farið verður dýpra í umfjöllun á ljósmyndurum sem leika ýmist undir tveim 

formerkjum eða láta sig ekkert með þau hafa, annars vegar heimilda fréttaljósmyndunar 

og hinsvegar listar. Því segjum við skilið við þá fréttaljósmyndun sem var til umræðu í 

þessum kafla sem má finna hvað helst í dreifingu á meginstraums fjöl- og 

samfélagsmiðlum. En það er fyrir víst að ljósmyndir eins og þær af Alan Kurdi halda 

áhorfendum í ákveðinni dáleiðslu, þar sem augun fylgja stíft viðföngum ljósmyndanna 

um stund á meðan tilfinningarnar bera þá ofurliði og þá líta þeir oftast undan án þess að 

spurt sé um kerfisbundnar orsakir þess sem áhorfendur voru svo gagnteknir af fyrir rétt 

um augnabliki, sem leiðir af sér að orsakirnar halda áfram að vera ósýnilegar.45 

                                                
41 Abigail Solomon-Godeau, “On Beautiful Suffering”, 22. 
42 Lucy Soutter, Why Art Photography?, 2. útg., (London: Routledge, 2018), 65. 
43 Fatima Naqvi, The Literary and Cultural Rhetoric of Victimhood : Western Europe, 1970 – 2005, ( New 

York: Palgrave Macmillan, 2007), 69.  
44 Ossian Ward, “Luc Delahaye”, Photo Art: Photography in the 21st Century, ritstj. Uta Grosenick, Thomas 

Seelig og Paolo Bianchi, (New York: Aperture, 2007), 118. (þýð.höf) 
45 T. J. Demos, “The visual politics of climate refugees,” 168. 
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3 Á milli fréttaljósmyndunar og listar 

Hér hafa verið skoðuð tengsl hefðbundinnar flóttamannaljósmyndar við eldri myndrænar 

framsetningarhefðir á þjáningum fólks. Því ber að skoða þær breytingar á tækni og 

fjölmiðlum um seinustu aldamót sem leiddi til viðhorfsbreytinga ljósmyndara og aukinnar 

sjálfsrýni samtímaljósmyndara þegar það kemur að ljósmyndun á áhyggjuefnum 

samtímans.  Það hafði einnig mikil áhrif á viðhorf og siðferðisvitund ljósmyndara að 

listmarkaðurinn var tilbúinn að gefa fréttaljósmyndun stað í listrýminu sem þar af leiðandi 

breytti nálgunum ljósmyndara og forsendum verkefna þeirra.   

Þar af leiðandi, verða reifaðir starfsferlar og ljósmyndunaraðferðir tveggja 

ljósmyndara sem eiga mjög ólíkar sögur að baki sér þó svo að þeir starfi eða hafa starfað 

báðir að einhverju leiti innan fréttaljósmyndunar og myndlistar. Með samanburði á 

þessum tveim ljósmyndurum er flett ofan af ósamræmi í megináherslum þeirra þó svo að 

um sama viðfang sé að ræða. Birtingarmynd flóttamannsins kemur við sögu í nálgunum 

þeirra beggja. Í samanburðinum er komist að annars konar flóttamannaljósmyndun. Þeirri 

sem býður upp á jákvæðari ímyndasköpun fyrir flóttamanninn og gengur gegn 

meðaumkunar orðræðu sem á það til að mynda fremur gjá á milli áhorfenda og 

flóttamanna.    

 

3.1 Krísa fréttaljósmyndunar um seinustu aldamót 

Áður en haldið er lengra er mikilvægt að skoða þá krísu sem myndaðist um aldamótin í 

þeirri grein sem fréttaljósmyndun er. Hafa skal í huga þau áhrif sem fræðileg umræða í 

kringum stríðsljósmyndun frá 20. öldinni hafði á siðferðisvitund, og öllu heldur sjálfsrýni, 

ljósmyndara sem var fjallað um hér að ofan. Með tilkomu aukinnar tölvutækni og þar af 

leiðandi ótal samfélags- og samskiptamiðlum jafnt sem og vefsíðuyfirfærslu fjölda 

fréttamiðla breyttust forsendur og kringumstæður verkefna og þar af leiðandi 

starfsviðhorf fréttaljósmyndara. Ekki nóg með það þá hafði einnig aukin áhersla á og 

dreifing myndbanda innan fréttaheimsins mikil áhrif á hnignun mikilvægis 

fréttaljósmyndarinnar sem yfirvald við að bera umheiminum vitnisburð af skelfilegum 

atvikum.46  

                                                
46 Erina Duganne, “Photography after the fact,” í sýningaskrá Beautiful Suffering: Photography and the 

traffic in pain, ritstj. Mark Reinhardt, Holly Edwards og Erina Duganne, (Bandaríkin: WCMA, 
2007), 57. 
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Enn fremur benda breytingar og stakkaskipti listheimsins og fréttaljósmyndunar til 

fjárhagslegra og markaðslegra orsaka fyrir því að margir fréttaljósmyndarar leituðu til 

listarinnar í ríkari mæli á þesum tíma. Sökum þess að á svipuðum tíma og að verulegur 

skortur á verkefnum, af sama mælikvarða og hafði þekkst fyrir fréttaljósmyndara áður 

fyrr, var gróskumikill markaður fyrir takmarkaðar útgáfur (e. special-edition) 

ljósmyndaraða að hefjast í galleríum og söfnum innan listaheimsins.47 Það má rekja rætur 

þessa gróskumikla markaðs á ljósmyndum allt aftur til fimmta áratugarins sem leiddi til 

útþenslu listheimanna og markaðsins, sem rak ýmis gallerí í leit að auðseljanlegum 

listaverkum, þá helst á tvívíðum fleti, þegar gjörningurinn og hugtakalist var ríkjandi afl 

í listsköpun og þangað til var ekki orðin auðveldlega „seljanleg”.  

Þó að það lægi ekki í augum uppi á þessum tíma þá hafði byrjað að myndast ákveðin 

tenging á milli heimildaljósmyndunar, þar með talið fréttaljósmyndunar, og listheimsins. 

Upp að þessu hafði skýr aðgreining verið milli listar og ljósmyndunar, sem gerð var út 

frá skrásetningar tilgangi. Allt frá upphafi stofnanavæðingar og sögumyndunar (e. 

historicization) ljósmyndarinnar á fyrri hluta 20. aldarinnar hafði list og vísindum verið 

haldið í skynsamlegri fjarlægð hvort frá öðru.48 Þessi nýi hlekkur, sem var að byrja að 

myndast, gerði fréttaljósmyndurum, og komandi kynslóðum ljósmyndara, kleift að iðka 

dýpri sjálfsrýni og rannsaka betur kringumstæður og forsendur verkefna þeirra jafnt sem 

og auka siðferðisvitund þeirra út frá listrænum forsendum.  

Þar sem blaðaljósmyndun tengist óneitanlega útgáfu tímarita eða blaða, hvort sem 

er á vefnum eða í prenti, og þar sem hún lýtur undir ritskoðun þá gefur það ekki 

ljósmyndurum jafn mikið færi á sjálfsrýni og aðfinnslusömu hlutleysi. Listamenn á hinn 

boginn vegna meints sjálfstæðis þeirra og þeirrar miklu fjarlægðar sem verk þeirra eru 

staðsett frá raunveruleikanum. Geta hugsað um eðli myndrænnar framsetningar 

viðfangsefna þeirra og ferlinu sem fylgir því, það er að segja umbreyting viðfangsins í 

verkinu, og tengsl þessa eðlis við raunveruleikann á óbeinari og þar af leiðandi íhugli 

máta.49 

Með öðrum orðum mætti segja að með því að skilgreina ljósmyndir sínar sem list 

má ekki aðeins búast við því að neytendur verkanna séu ekki þeir sömu heldur einnig 

ganga þeir ekki til móts við þau af sömu forsendum, og þegar þær eru skilgreindar sem 

meginstraums sjónmenning, sem finna má í fjölmiðlum. Auk heldur gengur 

                                                
47 Lucy Soutter, Why Art Photography?, 65. 
48 Mette Sandbye, “New Mixtures,” 267. 
49 Erina Duganne, “Photography after the fact,” 59. 
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ljósmyndarinn að umönnun viðfanga sinna og myndrænni framsetningu þeirra út frá 

öðrum forsendum þar sem umhugsunarrými hans við þessa umbreytingu er yfirgripsmeira 

og sú útkoma sem hann vill miðla er reynt á hnitmiðari og varkárri máta að komast 

vandlega til skila. Útþennsla siðferðisvitundar fréttaljósmyndarans og aukin tillitssemi 

gagnvart viðföngum sínum þegar hann ljósmyndar út frá sínum eigin forsendum frekar 

en af eftirspurn fjölmiðlastofnanna.  

 

3.2 Aðlögunarhæfni ljósmyndarans 

Vert er að fjalla um samband Luc Delahaye, sem var minnst á hér að ofan, við list og 

fréttaljósmyndun þar sem hann á sérstaka sögu á báðum sviðum og gæti kallast 

fyrirrennari þeirra ljósmyndara sem iðka þessa sjálfsrýni í listrænu samhengi í dag. Hann 

starfaði sem fréttaljósmyndari á níunda og tíunda áratug síðustu aldar meðal annars fyrir 

fréttamiðilinn Newsweek (st. 1933).  Einnig, var hann meðlimur í hinu hávirta 

ljósmyndunarsamvinnufélagi Magnum, sem var stofnað árið 1947 af nokkrum 

velþekktum og rómuðum ljósmyndurum eins og Henri Cartier-Bresson (f. 1908 - 2004) 

og Robert Capa (f. 1913 - 1953).  

Í þessu starfi vann hann sér inn ágætt orðspor sem fréttaljósmyndari sem miðlaði 

beint til neytenda raunveruleika stríðs og afleiðinga þess.50 Síðan skyndilega, eins og 

eldingu væri lostið niður, sneri hann baki við þessum starfsframa og sagði skilið við 

Newsweek og Magnum. Það var þá sem að Delahaye skipti um áherslur í 

ljósmyndunarnálgun sinni og sneri sér að annarskonar ljósmyndun. Það er sagt hafa stafað 

af því að fáar fjölmiðlastofnanir höfðu enn áhuga á því að styðja við vönduð langtíma 

ljósmyndunarverkefni beint frá vettvangi átaka eða hörmunga.51  Um var að ræða 

skerðingu á hugsjón ljósmyndaranna sjálfra, eiginleika þeirra til að segja sögu í myndum 

og aukinni eftirspurn eftir stökum ljósmyndum sem kalla fram ákveðnar tilfinningar hjá 

áhorfendum. Sumir fréttaljósmyndarar aðlöguðust að breytingunum á meðan aðrir héldu 

til streitu. Í seinasta lagi syrgðu sumir glatað gullskeið fréttaljósmyndarans og bölvuðu 

fjölmiðlum fyrir að lofsama ljósmyndun einstakra atvika frekar en áríðandi málefna til að 

gefa yfirgripsmeiri sýn á áhyggjuefni samtímans hverju sinni.52 

                                                
50 Jan Mieszkowski, Watching War, (California, Stanford university Press, 2012), 127. 
51 Peter Lennon, “The Big Picture,” The Guardian, 31. janúar, 2004. 
52 Roy Greenslade, “Photojournalism is dead – picture agency boss laments passing of an era,” Guardian, 

2. ágúst, 2010. 
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Það var árið 2003 sem hann tilkynnti opinberlega, sumir segja kaldhæðnislega,  að 

hann væri orðinn listamaður og væri hættur að vera fréttaljósmyndari. 53 Ljósmyndin, 

Talíban hermaður, er frá árinu 2001, úr ljósmyndaseríu sem kallast Sagan (e. History). 

Delahaye skilgreinir þá seríu sem þáttaskil í ljósmyndunarferli sínu, þar að auki upphaf 

ferils síns sem listamaður.  Serían einkennist að miklu leyti af þeim tilraunum Delahaye 

við að aðgreina sig frá fyrrum starfstitli sem fréttaljósmyndari. Til þess nýtti hann sér 

þekktar formgerðir úr listasögunni.  

Sem dæmi leikur hann sér að landslags formgerð sem á sterkar rætur að rekja til 

gullaldar hollenskrar málaralistar. Þar sem sjóndeildarhringurinn sker myndflötinn 

fremur neðarlega, í víðu yfirlitsskoti (e. panoramic). Það leiðir til þess að athygli 

áhorfandans er dregin frá landslaginu, sem oftast er manngert hjá Delahaye, í forgrunni. 

Athyglin er trufluð af himni sem þekur nánast helming rammans, eða í þessu tilfelli 

skotsins (Mynd: 5. í viðauka). Þar að auki, sér maður einnig skýra vísun til listrænnar 

hefðar piétunnar (Mynd: 2 í viðauka) í fyrrnefndu verki hans, Talíban hermaður. Líkamar 

þeirra beggja bugðóttir (e. serpentine) á sama máta þrátt fyrir að hermaðurinn liggi í ýktari 

þjáningarstöðu en Jesús. Í verki Delahaye eykur það harmleikinn að viðfangið er 

einsamalt og það eina sem faðmar hermanninn að sér er manngerð skotgröf sem gengur í 

stað Maríu í verki Giovanni Bellini (f. 1430).  

Delahaye hefur einnig lagt gríðarlega mikla áherslu á mikilvægi þess að hann hafi 

skipt um myndavél í ferli sínu við að skjóta ljósmyndir. Á blómaskeiði hans sem 

fréttaljósmyndari notaði hann einkum þrjátíu og fimm millimetra filmumyndavél sem 

haldið er á og skýtur nákvæmar myndir af miklum hraða, létt vél sem hægt er að flygsast 

með um víðan völl. Staðlað tól í byrjendakassa hvers og eins fréttaljósmyndara.  

Þegar það kom að gerð syrpunnar Sögu þá skipti hann yfir í fyrirferðameiri og 

hægari vél. Linhof myndavélina sem skýtur víð sjónarhorn í mikilli háskerpu, en hefur 

mun lengri lýsingartíma (e. exposure time). Líkt og Talíban hermaður og 

Flóttamannabúðir í Jenin úr seríunni (Myndir: 4. og 5. í viðauka). Þessi myndavélaskipti 

Delahaye hafa verið túlkuð sem tilraun til þess að fjarlægja sig frá fréttaljósmyndinni. Þau 

eru einnig sögð stækka umhugsunarrými hans í gjörðinni við að ljósmynda, þar sem að 

fleiri tækniatriðum þarf að huga að við það að skjóta myndir. Þar af leiðandi fjarlægi það 

enn fremur Delahaye frá viðföngum sínum á tilfinningalegan og hugmyndafræðilegan 

                                                
53 Ossian Ward, “Luc Delahaye”, 118.  
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hátt sem gerir honum kleift að vera hlutlausari en áður.54 Með þrjátíu og fimm millimetra 

vélinni hafi tengsl hans við viðföng sín verið svo ósjálfráð og milliliðalaus að hann á að 

hafa séð þau og tekið myndir af þeim á mun hlutdrægari veg.  

Það hljómar eins og um ofmat sé að ræða en það gæti líka orsakast af breyttum 

tímum, vert er að hafa í huga að umræðan var allt önnur þegar það kom að ljósmyndun 

og list fyrir 2008.55 Delahaye tókst samt ágætlega að fjarlægja sig frá fyrrum starfstitli og 

heimildamiðaðri hugmyndafræði fréttaljósmyndunar, þeirri sem byggist á snöggri 

framfærslu upplýsinga sem spila inn á tilfinningalegar móttökur neytenda í einu skoti, 

með því að leika inn á hefðir myndlistar með þekktum listasögulegum stílbrögðum (e. 

art-historical devices).56 

Tilgangur þess að rannsaka þessi þáttaskil í starfsferli Luc Delahaye og breytingu á 

áherslum hans í ljósmyndunarnálgun sinni, á milli fréttaljósmyndunar og myndlistar, 

gagnast við það að skoða nánar það sem átti sér stað innan ákveðins kima ljósmyndunar 

í framhaldinu. En nú verður litið til talsvert yngri ljósmyndara en Delahaye. Hann iðkar 

einmitt mikla sjálfrýni og hefur ljósmyndað flóttafólk í hversdagslegum aðstæðum frekar 

en óraunverulegum krísu augnablikum sem geta leitt af sér gjá á milli áhorfenda og 

flóttamanna vegna áhrifa þeirra sem eru eins og úr bíómynd. Ef til vill til þess að reyna 

að brúa bilið á milli áhorfenda og viðfanganna á forsendum hins einfalda og óstórbrotna 

í lífum fólks þar sem að dræmar aðstæður læðast að áhorfendunum frekar en æða til 

„okkar”. 

 

3.3 Aukin sjálfsrýni samtímaljósmyndara 

Samuel Gratacap (f.1982), er franskur ljósmyndari sem hefur helgað sig alfarið 

ljósmyndun flóttamannavandans frá um 2007.57 Hann hefur starfað við fréttaljósmyndun 

sem verktaki fyrir ýmis tímarit og dagblöð eins og fjölmiðlarisana Le Monde (st. 1944) 

og New York Times (st. 1861).  Árið 2007 sótti hann enn nám við Listaháskóla Marseilles 

í Frakklandi (fr. L’école supérieure des beaux-arts de Marseille). Þá vann hann að 

lokaverkefni sínu úr skólanum sem tók á tilvist og veruleika flóttamanna innan 

                                                
54 Erina Duganne, “Photography after the fact,” 58. 
55 Mette Sandbye, “New Mixtures,” 267. 
56 Jan Mieszkowski, Watching War, 133. 
57 Niall Flynn, “The people stuck in a transit camp in Tunisia,” Dazed, 16. maí, 2017. 
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borgarinnar. Síðan þá hefur hann gert það að markmiði sínu að rannsaka þann 

raunveruleika sem stendur að baki opinberum upplýsingum um flóttamenn.58  

Verandi úr yngri kynslóð ljósmyndara er áberandi í samanburði við Delahaye að 

Gratacap tileinkar sér afar sjálfsrýnið sjónarhorn þegar það kemur að verkefnum sínum. 

Hann talar opinskátt um þau nálgunarferli sem hann nýtir sér við rannsóknir sínar og er 

afar meðvitaður um stöðu sína sem hvítur evrópskur maður sem hefur allt það frelsi sem 

hann kýs til að ferðast um, koma og fara frá flóttamannabúðunum sem hann hefur unnið 

að ljósmyndunarrannsóknum sínum.59  Aðspurður hvort hann sjái sig sem listamann jafnt 

sem fréttaljósmyndara segir hann:  

 

“Ég er ljósmyndari. Meginástæðan fyrir því að ég finn mig knúinn til að láta mig meira 

og meira varða þetta málefni er mikilvægi fjölmiðla í myndrænni framsetningu 

flóttamannavandans. Fjölmiðlar ættu að vera meðvitaðir um að gera þau flóknu 

vandamál sem tengjast flóttamanna krísunni sýnileg, í stað þess að takmarka sig við það 

að skapa svokallaðar fréttir.”60 

 

Að því sögðu, er Gratacap ekki svo upptekinn að því að tala um sig út frá ákveðnum 

venjum eða siðum hann vill bara nýta sér öll þau tækifæri sem honum býðst til að fjalla 

um og enn fremur sýna fram á margfeldi þess vanda sem tilvera flóttamannsins saman 

stendur af í raun og veru.  

Hann heldur listasýningar á verkum sínum, starfar fyrir fjölmiðla og hefur einnig 

gert ljósmyndabækur. Allt í þeim tilgangi að sniðganga þá hefðbundnu ímynd sem er 

hengt á flóttamenn í vestrænum fjölmiðlum og koma á framfæri annars konar sýn sem er 

sjaldgæfari en þó á sama tíma mannúðlegri. Sem sagt gegn þeirri ljósmyndun sem er af 

sama meiði og var til myndgreiningar fyrst í ritgerðinni. Hann lætur sig hvorki varða eldri 

formgerðir myndlistarsögunnar né leggur hann aukið vægi á þá myndavél sem hann notar. 

Meira að segja sniðgengur hann að vissu leyti þær sjónrænu hefðir sem hafa skapast í 

kringum flóttamannaljósmyndun á 21. öldinni. Eins og þá sem að einblínir af miklu magni 

á stöðu barnsins og konunnar á flótta. Að auki er ekki mikið um einkennismerki 

flóttamannsins sem fyrirfinnst í meginstraums fréttum og færslum. Einkennismerkin eru 

                                                
58 Natalie Thiriez, “Samuel Gratacap,” heimasíða Samuel Gratacap, sótt 10. apríl, 2019. 
59 Niall Flynn, “The people stuck in a transit camp in Tunisia,” 2017.  
60 Brendan Wattenberg, “On the cover: A conversation with Samuel Gratacap,” Aperture 17. Febrúar, 2017. 

(þýð.höf.) 
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meðal annars, rifin föt, sár og ör sem hljótast af svaðilförum.61 Meirihluti verkanna sýna 

menn sem að einhverjum hluta virðast vera í ósamræmi við aðstæður sínar. (Mynd: 6 í 

viðauka)  

Ungur maður sem heldur á tveim farsímum er augljóslega upptekinn við að reyna 

að ná í einhvern með tækinu. Örugglega hefur annar símanna orðið sambandslaus eða 

orðið inneignarlaus svo hann tók til þess ráðs að fá annan síma lánaðan til að halda áfram 

samtalinu. Ekkert óvenjuleg aðstaða í nútímasamfélagi. Flestir hafa lent í þessu á einn 

veg eða annan. Rauði þríhyrndi flöturinn á fótboltatreyjunni sem hann klæðist dregur 

augu okkar inn í ramman. Skálínan leiðir augnaráð okkar upp að símanum í hægri hendi 

hans þar til við finnum hinn símann. Hann er djúptsokkinn í samtalið.  

Þegar athygli áhorfandans dregst frá andlitssvip drengsins er hann leiddur að 

bakgrunni ljósmyndarinnar. Það er á því augnabliki sem áhorfandinn sér svipbrigði 

drengsins breytast fyrir augum sér úr því að virðast leiðast í að vera að hlusta af eftirtekt 

á meðan hann horfir á sandinn alvörugefinn og mögulega eilítið sorgmæddur. Þá áttar 

áhorfandinn sig til fulls á kringumstæðum drengsins og forsendur þess að hann var 

ljósmyndaður á þessu, að svo virðist við fyrstu sýn, ómerkilega augnabliki. Hvað er hann 

að gera þarna umkringdur eyðimörkinni?  Tjald í bakgrunni og enn fleiri lengra í burtu. 

Flóttamannabúðir. Heiðskír himininn og yfirlýstur sandurinn. Kannski er hann að reyna 

að hafa samband við fjölskylduna sína eða ættingja sem ákváðu að vera eftir í Líbíu eða 

héldu aðra leið á flótta. Ljósmyndin vísar til þess hvernig meirihluti þess að vera á flótta, 

í samtímalegum skilningi, felst í því að vera fastur og aðgerðalaus. Einfaldlega felst það 

í því að láta sér leiðast. En ekki er um að ræða sömu gerð leiðinda og fólk sem stendur 

innan samfélagssáttmálan þekkir. Fyrir fólk í flóttamanna búðum er ekkert annað í 

stöðunni en að vera aðgerðalaus því höft hindra þau frá því að vinna sem ólöglegir 

flóttamenn. Öllu gríni sleppt þá deyja margir í þessum leiðindum á endanum vegna 

sálrænna eða líkamlegra kvilla sem þessi bið hefur á einstaklinginn. Þessi einkenni 

flóttans leggur Samuel Gratacap endurtekið áherslu á í ljósmyndun sinni á flóttamönnum.  

Eins og sést á lestri ljósmyndarinnar þá erum við hér komin með annarskonar 

flóttamannaljósmynd sem býður upp á yfirvegaðri og persónulegri kynni við viðföng 

þeirra. „Við” sjáum okkur sjálf í ljósmyndinni ekki vegna þess að þetta hefði getað verið 

ég, bróðir minn eða frændi. Þvert á móti sjáum „við” okkur ekkert sjálf í myndinni. Það 

sem við sjáum er bara ósköp venjulegur strákur sem lifir við hræðilegar aðstæður sem 
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enginn ætti að lifa við þó þau lifa langt í burtu. Drengur sem ætti að standa innan 

samfélagssáttmálans og njóta þess öryggis sem er gætt þar. Þetta er það sem Samuel reynir 

síendurtekið að koma til skila með ljósmyndun sinni, án þess að vekja til æsings eða ganga 

á siðferði, hvorki annars fólks né síns eigins.  

Það rann upp fyrir honum, mjög snemma á ferli sínum, að margar flækjur og 

vandamál fylgja því að ljósmynda flóttamenn í skammtímaverkefnum fyrir fjölmiðla.62 

Venjur og siðir þess háttar verkefna gera ljósmyndurum ekki kleift að skapa sjónarhorn 

sem sýna flóttamenn, aðstæður þeirra í réttmætu ljósi út frá þeirra eigin forsendum. Eins 

og vitnisburður Bright, flóttamanns sem var synjað um hæli af, Flóttamannastofnun 

Sameinuðu þjóðanna, sem Gratacap kynntist, sagði um afskipti fjölmiðla í búðunum.  

 

„(...) Þeir hlusta á sögur okkar áður en þeir taka viðtalið við okkur. (...) Þið 

verðið að skilja okkur áður en þið talið við okkur”63 

 

Hann áttaði sig á því að hann þurfti þolinmæði og lengri dvalartíma til þess að takast 

á við hinn marglaga og flókna veruleika sem má finna í flóttamannabúðum. Þá fyrst gæti 

hann byrjað að skilja betur fólkið þar og síðan ljósmyndað það af varfærni út frá þeirra 

eigin forsendum. Enn fremur til þess að móta andsvar við hinni hefðbundnu ljósmyndun 

sem má finna á meginstraums fréttamiðlum, sem hengja sig á tragískar og átakanlegar 

frásagnir einstaklinga. Þeirri sem leiðir af sér ákveðinn ósýnileika og nafnleysi fólksins á 

myndunum þar sem þau enda sem framandi útlendingar frekar en alþjóðlegir samborgarar 

og náungar.64  

Þekktasta verkefni hans sem hlaut hvað mestar móttökur hlýtur að vera Heimsveldi 

(fr. Empire), en hann hélt sýningu með ljósmyndunum í Le BAL í París. Að auki var gefin 

út sýningarskrá í bókarformi. Í því verkefni eyddi hann rúmum tólf mánuðum í 

flóttamannabúðum, yfir tveggja ára tímabil á milli 2012-2014. Flóttamannabúðirnar 

Coucha eru staðsettar fimm kílómetrum frá landamærum Líbíu innan Túnis og tuttugu 

kílómetrum frá borg að nafni Ben Guerdane. Þær voru stofnaðar í febrúar árið 2011 í 

kjölfar og á meðan að líbíska borgarstríðið og sprengjuárásir Atlandshafsbandalagsins, 

N.A.T.O., stóðu yfir. Þegar sem flestir sóttu búðirnar voru um tvö hundruð þúsund manns 

                                                
62 Samuel Gratacap og Lea Bismúth, Empire : catalogue d’exposition, Filigranes Edition, Paris, 2015. 
63 Samuel Gratacap og Lea Bismúth, Empire, 2015. (þýð.höf.) 
64 Marta Zarzycka, “Feelings, Facebook, Forced Migration,” 151.  
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þar. Vert er að nefna að á þeim tíma sem Gratacap var þar, fækkaði gífurlega í búðunum 

en ekki af þeim ástæðum sem fólk myndi vilja trúa. 65  

Í framangreindri bók sem var gefin út með sýningu Heimsveldi er að finna 

talsverðan texta, á borð við stutta lýsingu sem inniheldur opinberar upplýsingar um 

stofnun Coucha, afar skýran texta frá Samuel um reynslu sína við að ljósmynda fólkið í 

Coucha og fjöldan allan af vitnisburðum frá flóttamönnunum sjálfum, eins og þann frá 

Bright. Bókarformið nýtist vel fyrir markmið Gratacaps að samhæfa opinberar tölur við 

fólkið sem þær standa fyrir. Hann gerir sér enga uppgerð hvað varðar hlutverk sitt sem 

ljósmyndara. Markmið hans er að sýna fólki í ljósmyndum og texta allt fólkið sem stendur 

utan hefðbundinnar umfjöllunar á flóttamönnum í fjölmiðlum sem eru á lífi og þurfa að 

lifa við dræmar aðstæður. Að minna fólk á það að þó að flóttamenn ákveðins staðar sjáist 

ekki lengur í fjölmiðlum þá er það alls ekki horfið. Hann býður upp á þögul og persónuleg 

augnablik fólks sem að treystir honum í stað þess að sýna stórbrotin augnablik með 

ofbeldi, dauða eða háska í sviðsljósinu sem eru dregnar upp af svokölluðu hlutleysi án 

nokkurs fyrirvara á andartaki.  

Maður þarf samt að spyrja sig hvort að gagnsemi þessarar ljósmyndarnálgunar sé 

af betri gerðinni? Með samanburði á ljósmyndum Gratacap (Mynd: 7. a. og b. í viðauka) 

og verki Delahaye, Flóttamannabúðir í Jenin, þá kunna ljósmyndir Gratacap að virðast 

skárri kosturinn af tveim. Heiðarlegri og hógvægari kostur þar sem einstaklingseðli 

ljósmyndarans skyggir ekki á viðföng myndanna og vitnisburði þeirra. Það er að segja 

þar sem viðföngin eru ekki framandi og undirstrika yfirburði ljósmyndarans á einhvern 

hátt. Einnig játar Samuel mikilvægi þess að nýta sér texta og vitnisburði til þess að reyna 

að koma hnitmiðað til skila boðskap og merkingu ljósmynda hans á skilvirkan hátt. Með 

öðrum orðum að þær geti ekki sagt alla sólarsöguna á eigin spýtur. 66 Það verður þó að 

segjast eins og er að Gratacap sem skilgreinir sig sem ljósmyndara, fyrst og fremst, er 

staðsettur í mengi milli heimildafréttaljósmyndunar og myndlistar sem útvegar honum 

sjaldgæft tækifæri á því að fjalla um erfitt málefni á milli hins persónulega og pólitíska á 

nærgætinn og yfirgripsmikinn hátt.67 

Það er spurning hver skilvirkasta og mest siðferðislega rétta leiðin sé til þess að 

fjalla megi best um flóttamannavanda líðandi stundar. Hvort sem það sé í galleríi, í 

                                                
65 Samuel Gratacap og Lea Bismúth, Empire, 2015. 
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fjölmiðlum eða í bókarformi. Susan Sontag hélt samt sem áður mest upp á bókarformið 

og sagði eftirfarandi orð: 

 

„Upp að vissu marki er slagkrafti og alvöruþunga slíkra ljósmynda betur borgið í 

bók, þar sem maður getur skoðað í friði, dvalið við myndirnar, án þess að tala.”68 

 

4 Hægmiðla umgjörð eftirkastaljósmyndarinnar  

Áður en farið verður nánar út í annarskonar tilraunir samtímaljósmyndara og listamanna 

verður skilgreint betur eina gerð ljósmyndunar sem má finna í þessum tilraunum 

samtímalistamanna í nálgunum sínum og aðferðum til að fjalla um flóttamannavandann. 

Nánar tiltekið eftirkastaljósmyndun. Eftir það verður þessi nálgun skoðuð í list Kent Klich 

sem býður aðferðum fréttaljósmyndara byrginn með þvermiðlalegri aðferð sem má finna 

í hægmiðla umgjörðum. Þær sem sýna fram á mannúðlegri, siðferðislegri og nærgætnari 

umfjöllun á flóttamannavandanum í ljósmyndum og list án þess að einblína á líkama og 

ásýnd flóttamannsins. 

 

4.1 Sjónarhóll eftirkastaljósmyndunar 

Eftirkastaljósmyndin tók að mótast um svipað leiti og Delahaye sór sig úr hópi 

fréttaljósmyndara. Ef ljósmynd hans Talíban hermaður væri flokkuð með ljósmyndum 

sem reiða sig á sjónarspil (e. spectacle) hins stórbrotna, nánast leikræna, í þjáningum 

annarra þá má skilgreina eftirkastaljósmyndun frá þeim tíma sem andsvar þessarar gerðar 

af ljósmyndun. Greinina má kalla eftirkastaljósmyndun en merkingarmunur og 

mismunandi túlkanir hafa skotið upp kollinum í skilgreiningu hennar innan 

ljósmyndafræðanna. Þegar eftirkastaljósmyndun snertir stríðsljósmyndun og hefðbundna 

flóttamannaljósmyndun þá leiðir það af sér ekki jafnmiklar deilur og ágreining í 

umræðunni sem hún leiðir af sér. 

Eldri skilgreining eftirkastaljósmyndunar felst í vali á viðfangsefni sem er skotið 

frá tilteknum sjónarhóli. Í henni má finna ljósmyndir sem sýna í minnstu smáatriðum á 

hægfara máta vettvang nýlegra átaka sem oftast hefur verið fjallað um í fréttum.69 
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Áherslumunurinn liggur í þeirri staðreynd að ljósmyndararnir taka þá myndir af vettvangi 

átaka og stríðs eftir að viðburðirnir eiga sér stað. Með þessari nálgun er reynt að 

fjarlægjast ljósmyndun sem sýnir flóttamennina sjálfa og einstaklingsmiðuðum 

umfjöllunum líkt og þeirri sem að Samuel Gratacap aðgreinir sig frá með aðferðum sínum 

við ljósmyndun. Megineinkenni þessarar skilgreiningar eftirkastaljósmyndunar felst í því 

að rannsaka eftirmál hörmunga. Með öðrum orðum er ljósmyndað það sem gerist í 

kjölfarið á þessum afdrifaríku augnablikum. Dregin er upp mynd af því sem skilið er eftir 

og yfirgefið eftir að stríðinu er lokið.70  

Öllu heldur því sem er skilið eftir og yfirgefið þegar fólk hefur lagt á flótta. 

Aðferðina er að finna bæði í nálgunum stríðsljósmyndara og ljósmyndara sem hafa tekið 

flóttamannavandann sem viðfang í rannsóknum sínum. Í þessum skilningi er áhugavert 

að nefna að þær ljósmyndir sem má flokka sem eftirkastaljósmyndir innan 

stríðsljósmyndunar geta verið álitnar sem einhvers konar orsakaljósmyndir innan 

ljósmyndunar sem að tekst á við flóttamannavandann. Vegna þess að ein af orsökum þess 

að fólk leggur á flótta er stríð, afleiðingar þess og þær ofsóknir sem fylgja þeim. Það má 

meira að segja ganga svo langt og segja að eftirkastaljósmyndun stríðs geti einnig verið 

orsakaljósmyndun loftslagsflóttamannavandans (e. climate refugee crisis) vegna þess að 

hagsmuna og auðlinda barátta alþjóðlegra viðskiptarisa og vestrænna ríkja hefur leitt af 

sér stríð sem hafa haft óafturkræf áhrif á frjósemi landbúnaðars og leitt til þurrka á 

átakasvæðum. Fjölmörg dæmi um þessa keðjuverkun má finna í miðausturlöndum, svo 

sem í Írak.   

 Önnur og nýlegri skilgreining á eftirkastaljósmyndun hefur skotið upp kollinum á 

síðustu árum og er í raun samruni og endurtúlkun margra ólíkra skilgreininga á 

eftirkastaljósmyndun ýmissa ljósmyndafræðimanna. Til dæmis eftirkastaljósmyndun 

David Campany (f. 1967), réttarrannsóknarljósmyndun Paul Lowe (f. 1963) og hæg 

fréttaljósmyndun Fred Ritchin.71 Þess vegna er skiljanlegt að skilgreiningin sé víðari og 

hefur meira með aðferðir og nálganir ljósmyndaranna að gera, þá sérstaklega í 

lokaframsetningu á ljósmyndunum sem þeir ýmist skjóta sjálfir eða fá leyfi til afnota og 

birtingar. Mikil áhersla er því lögð á umgjörðirnar, til dæmis bókverkið eða 

sýningarformið, sem að þessi lokaframsetning er sett fram í.  

                                                
70 Erina Duganne, “Photography after the fact,” 58. 
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Með þessari skilgreiningu er einnig vísað sterkar til áhorfandans þar sem eftirköstin 

í þessum skilningi vísa ekki aðeins til viðfangsefnis myndanna heldur á einnig við um 

upplýsinganeyslu áhorfandans á verkunum sem hluti af eftirköstum ljósmyndarinnar. 

Mikilvægi þess að umhugsunarrými áhorfandans sé varðveitt fyrir hæga móttöku 

upplýsinga þar sem saga er sögð í stað þess að um grunnhyggin einstefnu kynni væri að 

ræða. Í þessu samhengi vísar þessi skilgreining einnig til arkífugerðar. Þar sem 

mismunandi ljósmyndamiðlum er safnað saman til þess að mynda sterkara sjónarhorn á 

málefninu. Til þess að sýna og lýsa í mörgum mismunandi ljósmyndum flókið eðli 

flóttamannavandans. Hægmiðla umgjörðir, sýningarformið eða bókverkið, skipta miklu 

máli upp á að varðveita þessi kynni áhorfanda við verkin þar sem opinberar upplýsingar, 

persónulegir textar, ljósmyndir frá listamönnum og fundnu efni er öllu blandað saman í 

eitt arkíf. Þar er að finna skilvirkari og yfirgripsmeiri framfærslu upplýsinga til 

áhorfanda.72 

Spornar þessi nýja hugmyndafræði eftirkastaljósmyndunar einnig gegn þeirri hættu 

sem fyrri skilgreining á það til að lenda í. Það er að segja á því að vera grunnhyggin 

framsetning flóttamannavandans sem forðast alfarið einstaklinga og átök. Þar sem að 

útópísk og nánast klinískt viðhorf á vandanum er um að ræða. Sem leiðir af sér að 

áhorfendur ganga frá lestri ljósmyndanna engu vísari um orsakir og áríðandi alvöruþunga 

þessa vanda í samtímasamfélagi. Um er að ræða myndræna framsetningu sem getur leitt 

af sér tilfinningalegt vonleysi og vekur engar lausnarmiðaðar kenndir innra með 

áhorfendum. 

 

4.2 Nýjar hræringar 

Samtímalistamenn hafa verið í síauknum mæli á þessum síðastliðnum 10 árum mun 

meðvitaðari um boðskap, afleiðingar og áhrif verka sinna á áhorfendur. Þá sérstaklega 

hvað varðar túlkanir þeirra á verkunum. Það hefur leitt marga þeirra til þess að reyna að 

hægja á þessum neyslutíma og fyrir vikið lengja hann. Mette Sandbye komst vel að orði 

um upptök þessarar nýju skilgreiningar:  

 

„ (…) einskær ofgnótt upplýsinga í formi ljósmynda, sem og hraðinn í birtingu þeirra og 

dreifingu, hefur aukist með róttækum hætti á síðustu 10 ár eða svo, þannig að það mætti 
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segja að þrá eftir hægari, einfaldari eða annarskonar aðferðum innan ljósmyndunar hafi 

myndast: þar sem hvíti kassinn [sýningarsalurinn] er notaður sem umhugsunarstaður 

(…)”73 

 

Einn sílenskur listamaður sem hefur verið mikill talsmaður þessa og frumkvöðull í því að 

storka hinni heðfbundnu ímynd heimildaljósmyndunar er Alfredo Jaar (f. 1956). Hann 

hefur einnig á afar víðtækan máta fjallað um myndræna framsetningu á missi og þjáningu 

annarra með annarskonar nálgunum sem ýta á þolmörk ljósmyndunar allt til afbökunar 

og myndleysu (e. non-image).74 Allt frá níunda áratuginum hefur listsköpun hans unnið 

að því að brjóta niður kerfisbundnu orðræðusköpunartólin sem hafa afmanngert 

einstaklinga í hörmulegum aðstæðum úr nýlegri mannkynssögu okkar.75  

Alfredo Jaar nýtist einkum vel til þess að fjalla um hugmyndir sem tengjast 

hægmiðla umgjörðum, þar sem hann hefur velt sér mikið upp úr hugmyndum um 

hraðmiðla meginstrauminn og hvernig má mynda andsvar gegn honum. Þegar það kemur 

að galleríum, söfnum og öðrum sýningarrýmum þar sem almenningur skoðar list eða 

ljósmyndir. Þá sprettur upp sú vangavelta hvort að ljósmyndir eða önnur verk sem 

endurgera grafalvarleg og hjartaskerandi mál séu óhult á veggjum safna og annarra 

stofnana af sama meiði. Það er að segja hvort að verkin eigi þá ekki í sömu hættu, líkt og 

í hraðmiðla meginstraums fjölmiðlum, á að skilaboðin sem þeim er ætlað að bera rýrni 

og endi sem úþynntar frásagnir sem leiðir til þess að þær verða mistúlkaðar og misbeyttar 

sem upplýsingar. Að verkin verði viðkomustaðir á gönguför sem er sýnt lítil umhugsun 

og eftirtekt, svo sem tilfinningalegt vonleysi um stundarsakir.76 Þetta viðfangsefni hefur 

verið Jaar hugleikið og hann sagði sjálfur að í meðallagi eyði gestur í sýningarrýmum 

aðeins um þrem sekúndum við listaverk. 77  Á þeim þrem sekúndum mun áhorfandinn 

neyta með skilningarvitunum verksins, hafa það til umhugsunar og svo túlka það, þar til 

hann gengur til þess næsta eða gengur allt eins út úr rýminu.  

Í verki sínu Hljómur þagnarinnar (e. The Sound of Silence) gerir Alfredo Jaar 

tilraun til þess að krefjast af sýningargestum aukinnar einbeitingar, virðingar og 

upplýstara umhugsunarrými til þess að meðtaka þá ljósmynd sem hann sýnir. Í stuttu máli 

þá lét hann byggja stóran kassa úr málmi sem hefur aðeins einn inngang þar sem fólki er 

                                                
73 Mette Sandbye, “New Mixtures,” 281. (þýð.höf) 
74 Lucy Soutter, Why Art Photography?, 64.  
75 Inti Guerrero, “How to See and Why: Alfredo Jaar,” Art and AsiaPacific 98, nr. 21 (2016), 80. 
76 Susan Sontag, Um Sársauka Annarra, 149. 
77 Alfredo Jaar, “Images are not Innocent,” 08:00. 
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vísað inn í kassann þegar því er ætlað að koma inn og meðtaka það sem Jaar vill að 

áhorfendur meðtaki í réttri röð. Hann notast við hið einfalda en skilvirka vestræna 

vísunarkerfi grænt ljós, rautt ljós. (Mynd : 8 í viðauka). Inni í kassanum er myndband 

með texta, upplestri og skýringum og loks er tiltekin ljósmynd er sýnd. Ljósmyndin er á 

borð við og álíka viðburðarík og þær sem Nilufer og Ut tóku á sínum tíma. Þetta er 

ljósmyndin Hrægammurinn og litla stelpan (e. The vulture and the little girl) eftir Kevin 

Carter (f. 1960-1994). (Mynd : 9 í viðauka) Ekki verður farið nánar í þá ljósmynd, sem 

varð hástig myndrænnar framsetningar á hungursultinum í Afríku á seinustu öld, og sögu 

Carter í þessari ritgerð þótt að það sé afar áhugaverð saga. 

Alfredo Jaar tekur hér eina ljósmynd fyrir og talar um hana og sýnir hana út frá 

mismunandi nálgunum, sjónarhornum og sögum. Tilraun til þess að sýna áhorfandanum 

hversu einhliða ljósmyndin er, bókstaflega og hugmyndafræðilega og vankanta hennar 

sem sjálfstæður frásagnarmiðill. Sjálfur sagði hann um verkið og tilgang þess.  

 

„ Gefið mér átta mínútur. Gangið inn á réttum tíma. Á þessum átta mínútum þá mun ég 

segja sögu. Sagan í kringum ljósmyndina verður að vera vernduð og hún verður að vera 

lifuð. (...) Ég bjó til allt þetta umhverfi til þess að skapa lífsreynslu fyrir áhorfendur.”78 

  

Honum er mjög annt um að koma skilaboðunum til skila. Sýningarrýmið er talið 

vera hægmiðla en í þessu verki tókst Alfredo Jaar að hæga og lengja enn frekar á 

upplýsinganeyslu áhorfenda á ljósmynd. Samuel og hann vinna að sama markmiði, þrátt 

fyrir ólíkar aðferðir og nálganir. Þeir eru báðir meðvitaðir um að til þess að breyta 

sjónarhornum og skoðunum fólks á heiminum þá verða þeir sjálfir fyrst að skilja heiminn 

og margslunginn raunveruleika hans. 79 Eins og Bright, ólöglegi líbanski flóttamaðurinn, 

bað af vestrænum fjölmiðlum, hér að ofan, og jafnvel af öðrum milligönguliðum eins og 

listamanninum og ljósmyndaranum. 

Annar möguleiki á hægmiðla umgjörð er bókverkið. Bókverkið getur einmitt líka 

dýpkað innihald sýninga sem og stækkað sögulegt samhengi þeirra. Það er nú í auknum 

mæli hefð fyrir því að sýningar standi ekki alveg sjálfstæðar frá sýningarskránum sem 

fylgja þeim. Þar sem sýningarskráin þjónar helst tilgangi aukarits. Heldur gegna bæði 

atriði, sýningin jafnt sem bókverkið, mikilvægu hlutverki fyrir heildina og miðlun 

                                                
78 Alfredo Jaar, “Images are not Innocent,” 9:00 – 10:00. (þýð.höf) 
79 Patricia Phillips, “The Aeshetics of Witnessing: A Conversation with Alfredo Jaar,” Art Journal 64, nr. 

3, 2005, 15.  
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innihalds til áhorfenda. Á vettvangi beggja miðla er hægt að mynda þvermiðlalegar og 

þverfræðilegar rannsóknir. Þar sem hægt er að blanda texta, myndbandi, ljósmyndum og 

myndlist saman til þess að kanna allar hliðar vandans. Sandbye hefur kosið að kalla þessa 

aðferð sem er í síauknum mæli í noktun hjá samtímalistamönnum, nýjar hræringar (e. 

new mixtures). Hún skilgreinir þessa nálgun enn fremur sem straum innan 

samtímaljósmyndunar þar sem nýjar samfélagslegar og pólitískar hugmyndafræðilegar 

aðferðir vinna á grunni eldri heimildaljósmyndunar.80 Ef snúið er aftur að birtingarmynd 

flóttamannsins sem hefur verið meginrannsóknarefni ritgerðarinnar og 

eftirkastaljósmyndunar meginefni þessa kafla þá er hægt að skoða öðruvísi 

ljósmyndunarverkefni sem reynir að bjóða upp á ólík sjónarhorn sem tengist vandanum 

og mega einnig flokkast sem nýjar hræringar á forsendum eftirkastaljósmyndunar. 

Listamennirnir Kent Klich (f. 1952), og eiginkona hans Tina Enghoff (f. 1957), hafa 

í sameiningu og í sitthvoru lagi tileinkað listrænni sköpun sinni að fjalla um, fjölga 

sjónarhornum og auðga umræðuna í kringum flóttamenn og fólksflutninga líðandi 

stundar. Það sem einkennir verk þeirra beggja er þessi ofangreinda þvermiðla og 

þverfræðilega nálgun. Enn fremur, þá tileinkar Kent Klich sér afar fágaða og varkára 

rannsóknarnálgun í listaverkum sínum. Þar sem hann ljósmyndar, að vitneskju 

ritgerðarhöfundar, aldrei einstaklingana sem eru á flótta sjálfur. Hann nýtir sér fundin 

myndbönd eða ljósmyndir sem voru teknar af flóttamönnunum sjálfum, með leyfi frá 

aðstandendum þeirra. Þar af leiðandi, er myndræn framsetning flóttamannsins í 

verkefnum hans meira upptekin af sjálfsmynd flóttamannsins út frá hans eigin forsendum 

heldur en ímynd flóttamannsins í hugum fjarrænna áhorfenda, vestræns almennings.81 

Furðulega þá er það ansi skilvirk leið til þess að forðast einstaklings miðaðar mannlegs 

áhuga (e. human interest) frásagnir vestrænna fjölmiðla og afleiðingar þeirrar 

framsetningar.   

Kent Klich hefur gert margar ljósmyndabækur þar sem blandað er saman mörgum 

afbrigðum ljósmyndarinnar í eina bók.82 Þar má finna ljósmyndir eftir hann sem eru 

teknar í mikilli háskerpu og af varkárni, eins og atvinnuljósmyndara er einum lagið, en 

það má einnig skoða stiklur úr lággæða farsímaupplausnar myndböndum, frá snjallsímum 

flóttamanna þar sem þau tóku myndir eða myndbönd sjálf af sér sjálfum og 

kringumstæðum sínum. Hann blandar einnig opinberum upplýsingum frá 

                                                
80 Mette Sandbye, “New Mixtures,” 267. 
81 Thy Phu, “Refugee photography and the subject of human interest,” 134. 
82 Mette Sandbye, “New Mixtures,” 283. 
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Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna og annarra opinberra stofnanna. Með þessari 

nýstárlegu eftirkastaljósmyndunar aðferð byggir hann frjóan jarðveg fyrir áhorfendur eða 

lesendur til að meðtaka og byrja að skilja hinn marglaga raunveruleika flóttamanna jafnt 

sem, stærra samhengið og grafalvarlegar afleiðingar þess. Hér á flóttamaðurinn í minni 

hættu á því að verða álitinn sem gerandi sinnar eigin örbirgðar eins og á til með að gerast 

þegar ljósmyndir og umfjallanir gefa þröngsýn sjónarhorn á afleiðingar vandans án þess 

að fjalla um upptök og orsök hans.83  

Um verkefni sitt sem endaði í formi ljósmyndabókar, Gaza Photo Album, sagði 

Klich sjálfur að markmið hans væri.   

 

„(...) að skrásetja söguna innan landamæra Gaza, persónulega reynslu fólks af 

tortímingunni, rústir fjölskylduheimilanna sem höfðu orðið fyrir sprengju- og 

skothríð”84 

 

Þar ljósmyndaði hann eftirmál aðgerða og inngrips Ísraelsmanna í Palestínu árin 2008 til 

2009. Á ensku kallaðist aðgerðin, Operation Cast Lead, og er alræmd vegna þess mikla 

fjölda Palestínumanna sem særðust eða létu lífið á meðan á þessum aðgerðum stóð. Í 

bókinni telur Klich upp þær opinberu upplýsingar sem að voru gefnar upp varðandi 

skaðlegt eðli aðgerðanna. Flugskeytum var skotið frá Gaza svæðinu á landsvæði Ísrael 

sem leiddi til þess að svarað var í dýrari mynt af vægðarlausri hörku. Andsvar Ísraels 

leiddi til þess að fjórtán hundruð Palestínumanna létust, fimm þúsund einstaklingar 

særðust og meira en tuttugu þúsund heimili voru nánast lögð í rúst. Á meðal þeirra látnu 

voru um níu hundruð óbreyttir borgarar. Þetta leiddi af sér að fimmtíu þúsund manns 

misstu heimili sín og leiddi mörg þeirra á flótta.85 Takið eftir að hér er hvorki tekið til 

greina allt fólkið sem hefur misst líf sitt á flótta eða í flóttamannabúðum víðsvegar um 

heiminn í kjölfarið, né þann mannfjölda sem hefur þurft að leggjast á flótta, eftir þessa 

afdrifaríku viðburði, sem afleiðingar annarra aðgerða hafa dregið í för með sér.   

Í einni ljósmynd úr ljósmyndabókinni (Mynd: 10. í viðauka) má greina nálgun Klich 

á flóttamannavandanum. Verkið heitir, Í Tuffah, Norðurhluta Gaza, og sýnir stofu í 

yfirgefnu heimahúsi, líklega núverandi flóttamanna. Tveir sófar, fjölskyldumynd á 

vegginum, sjónvarp og gluggi sem hleypir yfirlýstri dagsbirtunni inn í rýmið. Svo virðist 

                                                
83 T. J. Demos, “The visual politics of climate refugees,” 166. 
84 Heimasíða Kent Klich, Sótt 31. mars 2019.  
85 Kent Klich, Gaza Photo Album, (New York: Umbrage Editions, 2009). 
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sem að nokkrar persónulegar eigur séu enn í sófunum eins og föt. Stórt gat er í loftinu. Af 

því að dæma féll aðskotahlutur inn í þetta friðhelgi heimilisins af miklum hraða og krafti 

og lenti af sama slagkrafti á flísalögðu gólfinu. Aðskotahluturinn var sprengja. Með því 

að sýna þetta rými tómt á þennan máta og í samtali við aðrar ljósmyndir úr bókinni, byrja 

áhorfendur að mynda ákveðin hugrenningartengsl upp á eigin spýtur. Að sjálfsögðu 

skapar ljósmyndin ákveðna samkennd eða jafnvel meðaumkun með fórnarlömbum stríðs 

og flóttafólks með því að vísa til tilfinningasemi fjölskyldunnar. Hún gerir það samt sem 

áður ekki á kostnað flóttafólksins, með meðfylgjandi varnarleysi og berskjöldun. Enn 

fremur þá vísar hún til upptaka flóttans og skapar í umhugsunarrými áhorfandans ákveðin 

orsakatengsl sögulegra viðburða og samtímaaðstæðna.  

Með því að ljósmynda aðeins tóm heimili flóttafólks og þeirra sem komust ekki lífs 

af til þess að hefja flóttann, þá dregur Klich einnig athygli að ósýnileika flóttamanna í 

raunveruleikanum. (Mynd: 11. í viðauka) Enda þótt ljósmyndir sýna flóttamenn þá eiga 

áhorfendur það til að virða ekki fyrir sér endilega flóttafólkið í þeim. Það er að segja að 

fólk sér það ekki fyrir það sem það er, sem eru samborgarar með sína eigin sögu og flóknu 

tilvist, vegna þess að það skilur ekki sögur þeirra og aðstæðurnar sem það kom úr og er í 

til hlítar. Þar af leiðandi þá kann það að vera kostur að sýna frekar sögur þeirra, fyrrum 

aðstæður, heldur en það sjálft vegna þess að það er ekki nauðsynlegt að hafa ljósmynd af 

flóttamanni til þess að sjá og skilja sjónarhorn hans. Við það að skoða þessar sögur, vísun 

til orsakavalda og fyrrum aðstæður flóttamanna án þess að einblína á stöðu flóttamannsins 

í háska og hættu þá rennur einnig upp fyrir áhorfandanum, hans eigin staðsetning á 

sjónarhóli sínum. Sem gæti leitt til nýrra hugrenninga gagnvart því að setja sig í spor 

annarra.86 Það gæti þar að auki leitt til þess að áhorfendur geta staðsett forréttindi sín á 

sama landakorti og þjáningar flóttamanna. Svo virðist vera sem að umfjöllun á 

flóttamanninum og flóttamannakrísunni sem hann tilheyrir sé yfirgripsmeiri og víðtækari 

í listrænu samhengi heldur en í fjölmiðlum. Að minnsta kosti má draga þá ályktun að 

listheimarnir hafi boðið ljósmyndurum betri hugmyndafræðilegan og siðferðislegan 

grunn til að byggja rannsóknir sínar á. 

 

                                                
86 Thy Phu, “Refugee photography and the subject of human interest,” 146. 
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5 Niðurstöður  

Móttaka og túlkun ljósmynda er ólík eftir því í hvaða samhengi þær eru settar fram í. Líkt 

og var sagt hér að ofan þá virðist vera að ljósmyndarar nálgist viðföng sín af mismikilli 

varkárni eftir forsendum verkefnis þeirra. Það getur haft yfirdrifin áhrif hvort að 

ljósmyndir eru gerðar vegna eftirspurnar fréttamiðla, þar sem um er að ræða skammtíma 

verkefni, eða langtíma verkefni þar sem ljósmyndarar vinna að ákveðinni persónulegri 

rannsókn sem mun oftast enda í formi sýningar eða bókverks. Áhorfendur nálgast einnig 

ljósmyndir á afar ólíkan hátt eftir þeim formerkjum sem ljósmyndirnar hafa. Báðar 

staðhæfingarnar hafa verið rökstuddar í þessari ritgerð.   

Það kann að virðast einkennilegt að nærgætni og aukin siðferðisvitund ljósmyndara 

virðist hafa átt upptök sín í ljósmyndun innan listræns samhengis. Þar sem sannleiksgildi 

og upplýsingakraftur ljósmyndarinnar er mun sterkari og mikilvægari meintur eiginleiki 

innan fjölmiðla heldur en í myndlist. Hinsvegar, virðist þessum atriðum nú á dögum vera 

betur gætt innan myndlistar eða að minnsta kosti þegar um persónulegar rannsóknir 

ljósmyndara er að ræða, þeirra sem eru ekki skapaðar vegna eftirspurnar fréttamiðla.  

Áhersluatriði fréttaljósmyndarinnar hafa ávallt verið byggð á grunni sem 

samanstendur af trausti, sannleiksgildi, upplýsingagjöf og hlutleysi. Þegar aftur á móti, 

eru áherslur listrænnar ljósmyndunar byggðar á andstæðum þessa. Þar með talið sýn 

ljósmyndarans á heiminum sem er dregin fram af hlutdrægri túlkun hans og hefur mun 

minna með fyrirframákveðið sannleiksgildi að gera. Það kemur manni að óvörum hversu 

mikill munur er á væntingum einstaklinga á milli listar og fjölmiðla. Enn fremur er það 

óhugnanleg tilhugsun að fjölmiðlar sækist eftir tilteknum ljósmyndum sem spila inn á 

óhófleg tilfinningaleg viðbrögð áhorfenda. Þversagnarkennt eðli fjölmiðla liggur í augum 

uppi. Þar sem hlutleysi ljósmyndarans tryggir sannleiksgildi ljósmyndarinnar sem á að 

draga fram þessi hlutdrægu og tilfinningalegu viðbrögð innra með áhorfendum. Því ef 

það er satt þá er það næg forsenda fyrir því að það sé birt. Í myndlist þá snýst framleiðsla 

ljósmynda og annarra verka ekki um þetta. Þess vegna hefur birtingarmynd 

flóttamannsins innan listheimanna ef til vill náð að höfða betur til flóttamannanna sjálfra 

og manngert þá betur en fjölmiðlar.  

Nú þekkja flestir þeir sam lagt hafa stund á listasögu eða -fræði að straumar og 

breytingar innan myndlistar eiga það til að spegla það sem á sér stað í heiminum. Sumir 

halda því meira að segja fram að listamenn eigi það til að færa áhorfendum fyrirboða eða 

viðvaranir í verkum sínum um það sem koma skal og þess sem ber að huga að. Með 
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öðrum orðum mætti segja að dropinn lendi í mengi listarinnar og þaðan berast rákirnar 

með tímanum til stærra mengisins, samfélagsins.  Vert er að nefna að fjölmiðlar hafa á 

síðustu árum tekið upp á því aftur að ráða ljósmyndara til langtíma verkefna til þess að 

mynda ljósmyndaseríur sem sýna margar hliðar af aðstæðum. Samuel Gratacap hefur 

starfað við að skapa svona seríur fyrir Le Monde þar sem er að finna annars konar frásögn 

af flóttamönnum og tilfærslum þeirra.87 Sem er vonandi vísun til breyttra viðhorfa.  

Í anda Judith Butler þá mætti segja að til þess að umfjöllun flóttamannavandans og 

birtingarmynd flóttamanna verði gefin réttlætanlegri ímynd þarf á ákveðinni pólitískri 

byltingu að halda en án róttækra viðhorfsbreytinga þá á hún ekki möguleika á að eiga sér 

stað. Yfirgripsmeiri og annarskonar nálganir á myndrænni framsetningu flóttamanna, 

þrekraunum og þjáningum þeirra sem miðlað er til áhorfenda geti leitt til þess að þessar 

viðhorfsbreytingar fari hægt og rólega að eiga sér stað og breyti skoðunum og víkki 

skilning fólks á stöðu flóttamannsins í dag. Með öðrum orðum er þörf á róttækri 

viðhorfsbreytingu á því sem áhorfendur telja mögulegt og raunverulegt.88 

Óskandi væri að fólk sem er á flótta gæti sjálft fjallað um aðstæður sínar og 

harmsögur út frá sínum eigin forsendum sem myndi hafa svo adrifarík áhrif á 

almenningsálitið og breyta stöðu þeirra utan samfélagssáttmálans. Eins og er, eru ýmis 

verkefni sem bjóða flóttamönnum upp á þau tól og tæki til þess að ljósmynda sjálf 

kringumstæður sínar, skrásetja tilveru sína frá sínum eigin sjónarhornum. 

Ljósmyndakennsluverkstæði hafa verið sett upp í mörgum flóttamannabúðum og þar 

kennd ljósmyndun. En það virðist vera sem svo að þær ljósmyndir fái hvorki nógu mikla 

athygli né komist í dreifingu eins auðveldlega og þær sem viðurkenndir listamenn og 

ljósmyndarar njóta, eins og þær sem voru til umfjöllunar hér. Þær ljósmyndir sem eru 

birtar og eru gerðar af flóttamönnum sjálfum eiga einnig á hættu að spila inn í þau hugtök 

sem voru rædd hér að ofan, „við” og „hinir”. Þar sem örfáir einstaklingar eru svo heppnir 

að komast úr flóttamannabúðunum vegna ljósmyndunar sinnar og eru þar af leiðandi 

framsett sem fyrirmyndadæmi um meinta velsæmi og góðvild vestrænna ríkja.  

Það er allt gott og blessað en heimurinn, aðallega þau ríki og einstaklingar innan 

hans sem hafa mikla peninga og völd til umráða, verður að horfast í augu við þann 

gríðarlega mannfjölda sem er á flótta og hætta að einblína á nokkra einstaklinga sem 

komast lífs af og skapa sér nýtt líf. Það skyggir að einhverju leiti jafn mikið á margfeldi 

                                                
87 Samuel Gratacap, “Au Niger, sur le route des migrants,” Le Monde, 29. nóvember 2017. 
88 Judith Butler, Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity, (New York: Routledge Press, 

1999), 13. 
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og flókið eðli krísunnar og ljósmyndir sem vekja óhófleg tilfinningaleg viðbrögð af verri 

gerðinni upp hjá áhorfendum, á borð við aðgerðaleysi, vonleysi og sorg. Þess vegna eru 

verkefni eins og það sem Klich gerði í Gaza Photo Album tilvalið til þess að leiða að 

viðhorfsbreytingum hjá áhorfendum sem getur leitt til þess að fólk á í minni hættu á því 

að vera deyft af þeim ríkjandi sjónrænu hefðum sem fjölmiðlar framfylgja með 

endurbirtingu ákveðinnar ímyndar af flóttamanninum. Þar að auki gæti það leitt til 

aukinnar gagnrýni hjá borgurum á yfirvaldið sem starfar innan þess lands sem þau búa í. 

Þar er ruddur farvegur sem leiðir til þess að sjónarhorn alþjóðlegra samborgara sem eru á 

flótta verða gerð sýnilegri og vonandi, að lokum, að þeirra eigin myndrænu framsetningar 

á sinni tilvist og sögu sé sú sem hefur mest áhrif á almenningsálitið. 

Svarið við þeirri spurningu sem þessari ritgerð var ætlað að svara er af tvennskonar 

meiði. Í einföldu máli er spurningin hver staða birtingarmyndar flóttamannsins sé í 

samtímaljósmyndun. Flóttamannaljósmyndin finnst hvað helst á tveim ólíkum sviðum í 

samtímanum, annars vegar í fréttafjölmiðlum og hins vegar í nýlegri upptöku 

listheimanna á málefnum samtímans. Svo virðist sem að þær flóttamannaljósmyndir sem 

má finna á fréttaveitum eru í meirihluta þær sem spila á tilfinningalegar móttökur 

áhorfenda og kveikja ekki til umræða hvað varðar siðferði og aðstæður viðfanganna. 

Áhersla er lögð á birtingarmynd flóttamannsins í þessu samhengi sem dregur ekki upp 

réttlætanlega mynd af flóttamanninum þar sem afar takmarkað sjónarhorn nýtur 

mestallrar athyglinar. Sem leiðir af sér neikvæða ímyndunarsköpun á flóttamanninum þar 

sem honum er kennt um sína eigin örbirgð og að honum sé óviðbjargandi. Hlutverk 

ljósmyndarinnar virðist vera alvarlega vanmetið í meginstraums miðlum. 

Aftur á móti bjóða ljósmyndir sem taka á flóttamannavandanum innan listræns 

samhengis upp á fjölbreyttari og yfirgripsmeiri sjónarhorn sem vekja sterkari skilning á 

vandanum, orsökum hans jafnt sem og afleiðingum innra með áhorfendum. Innan 

listheimanna er flóttamannaljósmyndun og umfjöllun krísunnar sem stendur nú yfir 

siðferðilega réttari og yfirgripsmeiri en sú sem er að finna í fjölmiðlum. Því miður verður 

að segjast eins og er að þær rannsóknir og ljósmyndir sem eru unnar innan listheimsins 

eru hvorki jafn sýnilegar né áhrifamiklar og þær í meginstrauminum. En líkt og George 

Bataille sagði forðum þá er list getin af sári sem að mun aldrei gróa, þar af leiðandi munu 

listamenn líklegast aldrei hætta að takast á við áhyggjuefni samtímans og fjölga 
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sjónarhornunum á mismunun, óréttlæti og þá sem standa utan samfélagssáttmálans.89  

Endurtúlkun eftirkastarljósmyndunar í nálgunum ljósmyndara þar sem um annarskonar 

arkífugerð er að ræða innan bóka og sýningasala virðist vera að ryðja farveg fyrir 

ljósmyndanálganir sem fjalla um málefnið á réttlátari máta. Þar er tekist á við þann 

ójöfnuð og óréttlæti sem flóttamenn lifa við með alþjóðlegum og opinberum upplýsingum 

en einnig persónulegum og hversdagslegum raunveruleika þeirra.  

Fjölmiðlaheimurinn virðist eins og stendur vera að kljást við sína eigin krísu þar 

sem vefurinn hefur lagt aðrar áherslur á birtingu frétta og ljósmyndanna sem fylgja þeim. 

Meginmarkmið fréttastofnanna virðist í dag vera númer eitt, tvö og þrjú að ná til sem 

flestra á sem skemmstum tíma. Þversagnakennt eðli þar sem markmiðið ætti að vera að 

upplýsa almenning um áhyggjuefni og afdrifríka viðburði innanlands jafnt sem og 

alþjóðlega. Óskandi væri að fjölmiðlar fylgi fordæmi þeirra rannsókna sem hafa verið 

gerðar í samtímaljósmyndun hvað varðar sýnileika flóttamannsins og þeirrar 

ímyndsköpunar sem hún stuðlar að. Tíminn er af skornum skammti og er því löngu 

tímabært að fletta ofan af áríðandi alvöruþunga flóttamannavandans sem hefur verið litinn 

blindu auga allt of lengi. Til þess er afar mikil þörf fyrir aukna gagnrýni einstaklinga, 

sérstaklega þeirra sem njóta þeirra forréttinda að standa innan samfélagssáttmálans, á 

alþjóðlega samfélagið sem það lifir í.  
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