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Þakkir 

 

Ég vil byrja á að þakka leiðbeinanda mínum, Æsu Sigurjónsdóttur, fyrir leiðbeiningu 

meðan á ritgerðinni stóð. 
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ÁGRIP 
 

Lokaritgerð þessi er unnin til MA-prófs í listfræði við Háskóla Íslands. Í henni verður 

fjallað um ljósmyndun ítalska tískuljósmyndarans Paolos Roversis. Roversi kennir við 

Speos Speos École de Photographie í París og höfundur ritgerðarinnar er faglærður 

ljósmyndari frá umræddum skóla, en í náminu var lögð áhersla á tæknilega hlið fagsins. 

Í listfræðináminu jókst svo löngun eftir því að skoða frekar sköpunarferli og hugmyndir 

bak við fagurfræði ljósmynda. Kveikjan að ritgerðinni var áhugi höfundar á að halda 

áfram að rannsaka verk meistara í ljósmyndun og þá sérstaklega að skoða aðferðir 

fortíðar sem notast er við til að ná fram fagurfræðilegum áhrifum. Paolo Roversi hefur 

fest sig í sessi sem einn helsti tískuljósmyndari Vesturlanda. Hann sækir áhrif í trúarlega 

kirkjulist á Ítalíu og verkum hans er gjarnan líkt við málverk. Athyglisvert er því að 

skoða verk hans í samhengi við list fortíðar, og hér verður það gert út frá hugmyndinni 

um fortíðina sem fagurfræðilegt táknmið. 
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ABSTRACT 

 

 

The following text is an MA thesis in Art History and Art Theory at the University of 

Iceland and discusses the photography of Paolo Roversi. Roversi collaborates with 

Speos École de Photographie in Paris. The author is a learned professional photographer 

from the school in question, where the study emphasized the technical presentation of 

the subject. During her study of art history, there was a growing desire to examine 

further the creative process and ideas behind the aesthetics of photography. The trigger 

for the dissertation was the author's interest in continuing to study the masters of 

photography and to examine the methods of the past used to achieve aesthetic effects. 

Roversi draws his influence from religious ecclesiastical art in Italy and his work is 

often described as having pictorialistic qualities. The photographer in question has 

established himself as one of the leading fashion photographers in the West. Therefore, 

looking at his imagery in the context of the past, would be interesting, and here it will 

be done on the basis of the idea of the past as an aesthetic symbol. 
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1  INNGANGUR 

 

Ritgerð þessi fjallar um tískuljósmyndun Paolos Roversis (f. 1947). Sjónræn áhrif verka 

hans líkjast þeim sem voru viðloðandi í byrjun auglýsingaljósmyndunar seint á 19. öld.  

Christian Ravera, listrænn stjórnandi tímaritsins Vogue Hommes, notar hugtök eins og 

tilfinninganæmi og fínleika til að lýsa verkum hans og segir þau líkjast meira 120 ára 

gömlum portrett ljósmyndum heldur en tískuljósmyndum samtímans. Ítalski 

fatahönnuðurinn Romeo Gigli (f. 1949) lýsir verkum Roversis sem samblandi af 

nútímanum og fortíðinni í andrúmslofti sögu og goðsagna.1 Vinsældir umrædds 

ljósmyndara hafa staðist tímans tönn og fagurfræðilega strauma sem hafa orðið til í 

greininni sl. áratugi.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er hvernig markar myndlist fortíðar spor í 

verkum Roversis? Til þess að svara henni verða aðferðir hans skoðaðar, en bak við þær 

liggur hugmynd um fortíðina sem fagurfræðilegt táknmið. Framsetning verka hans 

tengist eðli ljósmyndamiðilsins, þ.e. tvískiptingu ljósmyndarinnar í pósitífu og negatífu, 

ásamt því hvernig miðillinn vefur fortíðinni inn í nútíðina, því ljósmyndir vísa ætíð í 

minningu einhvers sem er horfið og svipaðar áherslur eru viðloðandi sköpunarferli hans. 

Hverfulleiki er hugtak sem hefur verið notað til þess að lýsa myndum Roversis, 

en þær líta út fyrir að vera teknar í ferli þar sem formin eru að birtast og jafnframt að 

hverfa úr myndrammanum. Hægt er að skynja ákveðinn fínleika yfirborðsins þar sem 

myndin lítur út eins og hún gæti losnað upp og horfið. Athyglisvert er að skoða hvaða 

hugmyndir liggja bak við þess konar tæknilegar og fagurfræðilegar áherslur, en Roversi 

bendir sjálfur á bókina Suspending Time: Life- Photography- Death eftir Geoffrey 

Batchen, sem fyrirmynd til þess að ná tökum á þeim áhrifum sem hann sækist eftir.2 Í 

bókinni er eðli ljósmyndamiðilsins skilgreint sem vísun í dauða og nærveru lífs, og 

aðferðar þar sem hægt er að búa til mynd þannig að áhorfandinn skynji tíma sem hefur 

verið stöðvaður. Í því samhengi er lagskipting í handverki útskýrð í ákveðnum 

myndatökum 19. aldar og hún borin saman við aðferð Roversis í notkun filma. 

Jafnframt verður fjallað um Daguerre-aðferðina, (sem er gömul framköllunaraðferð í 

 
1 „Paolo Roversi. Polaroids 2 Jul — 14 Aug 2015.“ 
2 Batchen, Suspending Time: Life- Photography- Death. 
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ljósmyndun) til að leiða fyrir sjónir hvernig hugtakið hverfulleiki birtist í ljósmynd sem 

framkölluð er með fornri aðferð. 

Stæling á öðrum aðferðum og verkum en þeim sem tilheyra listamanninum 

sjálfum er ríkjandi í samtímanum. Bókmenntafræðingurinn Fredric Jameson (f. 1934) 

útskýrir hvernig módernísk list og samtímalist inniheldur stælingu á listum fortíðar þar 

sem tekin eru tákn héðan og þaðan úr sögunni til þess að framkalla ný tjáningar- og 

neysluform. Rætt verður hvernig verkum Roversis mætti lýsa sem samblandi ólíkra 

hvata úr kúnstum sögunnar, en Jameson lítur á viðfangsefni lista um tíma, minni og 

fortíðarþrá sem ákveðna samblöndu þar sem fagurfræðilegur stíll kemur í stað 

raunverulegrar sögu. Til þess að gera grein fyrir umfjöllunarefninu verður notast við 

grein Jamesons „Póstmódernismi eða menningarleg rökvísi síðkapítalismans“ úr 

bókinni Af marxisma.3  

Roversi fæddist í Ravenna á Ítalíu en hefur búið og starfað í París, Frakklandi í 

næstum fjóra áratugi.4 Hann hóf listræna braut sína í ljóðagerð. Hann vann síðan við 

kvikmyndagerð og í leikhúsi áður en hann gaf sig að ljósmyndaferlinum. Hann  

stundaði ekki hefðbundið ljósmyndanám við skóla, heldur lærði hann fag sitt sem 

aðstoðarmaður fyrir ýmsa ljósmyndara. Lærdómur hans fólst einnig í að kynna sér 

ítalska list fyrri tíma. Áhugi hans á tískuljósmyndun vaknaði fljótlega eftir að hann flutti 

til Parísar og byrjaði að vinna með fólki í tískubransanum, og lét hann umsvifalaust 

tælast af glæsileikanum og fegurðinni sem hann sá í þeim heimi.5 

Roversi er skilgreindur sem listrænn ljósmyndari, en hann útskýrir ljósmyndun 

sína sem tilfinningalega sköpunaraðferð. Henni eiga ekki að fylgja hlutlægar staðreyndir 

og jafnframt sé enginn sérstakur boðskapur bak við myndirnar. Ákveðið sjónarspil og 

fantasía fylgir hverju einstöku verkefni sem er sett á svið. Roversi hefur tekið að sér 

störf fyrir frönsk tímarit eins og Elle, Marie Claire, o.fl. Skömmu eftir að hann 

ljósmyndaði auglýsingaherferð fyrir tískuhúsið Christian Dior árið 1980, náði hann að 

festa sig í sessi sem einn fremsti tískuljósmyndari Vesturlanda. Hann hefur myndað 

fyrir áberandi fyrirtæki eins og Cerruti, Comme des Garçons, Christian Dior, Yves 

Saint-Laurent, og Valentino. Verk hans hafa jafnframt birst í prentmiðlum eins og 

 
3 Jameson, „Póstmódernismi eða menningarleg rökvísi síðkapítalismans.“ 
4 „Paolo Roversi. Polaroids 2 Jul — 14 Aug 2015.“ 
5 Roversi, Paolo Roversi. 
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Harper's Bazaar, Interview, The New York Times Magazine ásamt ítalska og breska 

Vogue.6 

Í byrjun ritgerðarinnar verður fjallað um sérstöðu tískuljósmyndunar innan 

ljósmyndaheimsins. Stuðst verður við texta Elliotts Smedleys í bókinni Fashion 

Cultures:Theories, Explorations and Analysis,7 og skrif eftir Eugénie Shinkle í bókinni 

Fashion Theory: The Journal of Dress, Body and Culture.8 Ljósmyndun hefur verið 

allsráðandi á vettvangi auglýsinga síðan í lok 19. aldar. Hún er auglýsingalist sem 

umbreytist og selst skv. neysluhyggju hvers tíma. Stöðugar stílbreytingar samfara 

samfélagsbreytingum hafa sett mark sitt á hana í gegnum áratugina. Á sjötta áratugi 20. 

aldar var t.a.m. hlutverk tískuljósmyndunar að sýna raunsæi frekar en fantasíu eða 

töfraljóma í kringum það sem verið var að auglýsa. Það var til dæmis brugðist við 

nýjum ungum neysluhópum og tilheyrandi undirmenningu sem þeim fylgdi með því að 

sýna þá í raunverulegum aðstæðum á götum borgarinnar. Á umræddu tímabili fóru 

jafnframt smærri og léttari myndavélar að taka við af þeim sem voru í stóru sniði, sem 

gerðu tískuljósmyndurum kleift að vinna hraðar. Auglýsingar fóru að túlka viðfangið í 

fleiri aðstæðum heldur en þeim sem voru tilbúnar á vinnustofu ljósmyndarans (ásamt 

þungum og fastskorðuðum myndavélum). Konurnar í tískumyndunum urðu jafnframt 

djarfari og framsettar á meiri hreyfingu en áður hafði sést.  

Í samtímanum fær sjálfsskoðun meira vægi. Aukinn breytileiki sést í aldri 

fyrirsætunnar, fleiri kynþættir og jaðarhópar sitja fyrir. Þó er enn viðloðandi að 

tískuiðnaðurinn skilgreini suma ljósmyndara innan ákveðinnar hillu þar sem 

persónulegur stíll listamannsins er mikilvægur en ekki endilega samfélagsádeila. 

Leitast verður við að svara hvernig tækni Roversi notar til þess að framkalla 

sjónræn áhrif ljósmynda 19. aldar í verkum sínum. Sambland af annars vegar formfestu 

í uppsetningu myndatökunnar og hins vegar tilraunamennsku í myndatökunni sjálfri 

birtist m.a. í lýsingu. Roversi kallar aðferð sína forna. Myndavélar hans eru með stóru 

sniði, lengd tímans sem tekur að taka myndina og val hans á filmu verður rætt. Stuðst 

 
6 „Paolo Roversi. Polaroids 2 Jul — 14 Aug 2015.“ 
7 Smedley, „On the Move: Escaping to Reality: Fashion Photography in the 1990´s.“ 
8 Shinkle, „The Feminine Awkward: Graceless Bodies and the Performance of 

Femininity in Fashion photographs.“ 
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verður við viðtal við Roversi eftir Susan Reich til að útskýra hvernig hann vinnur.9 

Einnig verður byggt á viðtali við samstarfsmann hans, Eugene Souleiman.10 

Forverar Roversis, eins og tískuljósmyndarinn Laurence Sackman (1948-2020) 

sem var jafnframt lærimeistari hans, voru á hápunkti ferils síns á sjötta og sjöunda 

áratugi 20. aldar, en þeir lögðu áherslu á form myndarinnar. Hægt var að sjá ákveðna 

líkamshluta eins og fótleggi fyrirsætunnar afmarkaða í myndrammanum og aðra hluta 

manneskjunnar utan rammans. Í öðrum tilfellum var hægt að sjá rannsókn á flíkinni sem 

verið var að auglýsa, og hún þá afmörkuð og mynduð frá ákveðnu sjónarhorni þar sem 

lögð var áhersla á mynstur hennar eða hvernig sambland ljóss og skugga féll á hana. 

Samblöndun sköpunargáfu og tækni Roversis má rekja til þess sem Sackman kenndi 

honum. Fjallað verður um ljósmyndun Sackmans og einnig verk samstarfsmanns hans, 

Irvings Penns (1917-2009) sem var einn vinsælasti ljósmyndari þess tíma. 

Útskýrt verður gróflega hvernig Roversi er staðsettur innan fagurfræðilegra og 

ljósmyndasögulegra strauma. Hugmyndir sem ýttu undir upprunalega fagurfræði og 

aðferðir greinarinnar verða raktar, og einnig verður fjallað um tækniþróun í búnaði og 

hugmyndir bak við stílþróun listljósmyndunar. Notast verður við greinina „Photography 

after Art Photography“ úr bókinni Photography At The Dock: Essays on Photographic 

History, Institutions, and Practices eftir bandaríska listfræðinginn Abigail Solomon 

Godeau, en hún útskýrir umrætt efni til þess að lesandinn nái betur utan um notagildi 

listljósmyndunar í dag. Einnig nefnir hún að skilningur á framþróun í tækni og breyttum 

hugmyndum bak við framsetningu ljósmynda nýtist við greiningu ljósmynda frá ólíkum 

tímabilum.11 

Listljósmyndir hafa nánast verið fastur liður í ljósmyndagagnrýni frá því um 

miðja nítjándu öld. Ljósmyndin sem frumlegt og einstakt verk sem á sér jafnframt 

höfund hefur því ávallt skipt máli. Ljósmyndarar eins og Roversi tjá sig um heiminn og 

nota myndavélina til þess að framkalla huglæga sýn þar sem fullveldi höfundarverksins 

er enn viðloðandi. Godeau greinir á milli þess konar áherslna og svo þeirra sem tilheyra 

póstmódernisma, en þar er listrænn ásetningur ljósmyndarans ekki mikilvægur heldur er 

honum ætlað að útskýra eitthvert umræðuefni á myndmáli í samfélagslegu samhengi. 

Ljósmyndamiðillinn sjálfur er þá ekki mikilvægur heldur er hann notaður í verkið til að 

 
9 Reich, „Inerview Paolo Roversi.“ 
10 Souleiman, Eugene Souleiman talks to Nick Knight. 
11 Godeau, Photography At The Dock. 
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framkalla ákveðin skilaboð. Notast verður við greinarnar „The Armed Vision Disarmed: 

Radical Formalism from Weapon to Style“ og „Photography after Art Photography“ úr 

samnefndri bók Godeau til að útskýra ólíkar áherslur í annars vegar listljósmyndun og 

hins vegar í póstmódernískri ljósmyndun.12  

Einnig er gerð stutt grein fyrir fornri kirkjulist til þess að sýna hvernig áhrifa 

hennar gætir í verkum Roversis. Hann hugsar í andstæðum, eins og í kvenlegu og 

karlmannlegu, og í hinu góða og illa. Hann lýsir hugarfarinu sem mjög ítölsku og 

trúarlegu, og vill hann meina að það sjáist í verkum hans. Fagurfræði Roversis má rekja 

til beitingar ljóss og lita í trúarlegri list sem varðveist hefur í kirkjum í Ravenna á Ítalíu. 

Má þar nefna hin frægu guðshús, skreytt mósaík, en Basilica di San Vitale sem var 

byggð ca. 540, og Basilica di Sant´Apollinare Nuovo, frá árinu 500, eru tilkomumiklar 

kirkjur borgarinnar. Notast er við bókina Style and Content in Christian Art eftir Jane 

Dillenberger til að lýsa býsönsku kirkjulistinni og útskýra hvernig hún var unnin og 

framsett.13 

Konan er mikilvægasta formið í ljósmyndun Roversis. Hann myndar aðallega 

konur vegna þess að auglýsingaherferðirnar sem hann vinnur í einblína á þær.14 Hann 

sækir fyrirmynd konunnar úr kirkjulist Ravenna, eins og t.a.m. fágaða og einfalda 

líkamsstöðu og ljómandi andlit hennar. Leitast verður við að útskýra hvernig hann 

framsetur konuna samkvæmt myndbyggingu þess tíma. Sjónræn áhrif, eins og föl húð 

konunnar í líki marmarastyttu í miðjum myndramma, ásamt næmni í viðfanginu verða 

rædd. Til að gera grein fyrir klassískum listum verður stuðst m.a. við bókina Classic 

Art: An introduction to the Italian Renaissance eftir Heinrich Wölfflin.15 

Um miðja 20. öld mátti greina í tískuljósmyndun áhrif klassískrar listar í 

framsetningu myndefnisins. Eiginleikar eins og æðruleysi og undirgefni voru taldir hluti 

af því kvenlega . Fágun konunnar fyrir framan myndavélina var viðfangsefni bókarinnar 

The Model: A Book on the Problems of Posing frá 1956 eftir tískuljósmyndarann 

William Mortensen.16 Þar útskýrir hann áherslur sem þurfti að hafa í huga í 

myndatökum, eins og hvernig átti að skipuleggja líkamshreyfingar á hóflegan hátt og án 

ýktra svipbrigða til þess að framkalla hófsama tilfinningu í ljósmyndinni þannig að 

 
12 Godeau, Photography At The Dock. 
13 Dillenberger, Style and Content in Christian Art. 
14 Motwary, „Paolo Roversi talks to Filep Motwary.“ 
15 Wölfflin, Classic Art: An introduction to the Italian Renaissance.  
16 Mortensen, The Model: A Book on the Problems of Posing. 
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neytandinn skilji hvað verið er að túlka. Líkt og Roversi, leitast Mortensen ekki við 

ýktan líkamleika og aðhyllist það að gefa í skyn hreyfingu í kvenlíkamanum frekar en 

að fanga hana. Hann útskýrir jafnframt hvernig því takmarki er náð til þess að 

neytandinn skilji túlkunina.  

Tískuljósmynd Roversis er á hinn bóginn ávallt hugsuð sem portrett mynd þar 

sem konan er upphafin í líki Maríu guðsmóður. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir 

konunni sem guðsmóður í ítalskri menningu til forna, vegna þess að hann nýtir 

ímyndina til að túlka hugmyndir hans um fyrirsætuna sem hann fangar. Stuðst verður 

við texta eftir Franca Ela Consolino og E. Ann Matter úr bókinni Women and Faith: 

Catholic Religious Life In Italy From Late Antiquity to The Present.17 

Valdar hafa verið sex ljósmyndir eftir Rovesi til að sýna sértæka aðferð hans og 

tækni þegar hann sækir áhrif úr myndlist fortíðar. Í auglýsingaherferð fyrir 

tískuvörumerkið Comme des Garçons, sést rauðklædd kona sem varpar engum skugga, 

hún er svífandi, og mætti líkja við ómannlega veru eins og þær sem koma fyrir í 

kirkjulist Ravenna (mynd 1). Ákveðin næmni og hverfulleiki birtist í konunni í líki 

guðsmóðurinnar í þyngdarleysi myndrammans. 

Í öðru skoti á viðfanginu má sjá hvernig Roversi gefur í skyn hreyfingu, líkt og 

fyrirsætan sé að takast á loft eða að lenda á jörðinni. Útskýrt verður hvernig 

auglýsingaherferðin er framsett líkt og málverk eða leikmynd fremur en ljósmynd. 

Byggt verður á texta eftir Christian Allaire á vefsíðu tímaritsins Vogue.18  

Í leiðaranum „Coture Allure“ sem Roversi gerði fyrir Vogue Italia (mynd 3) 

sjást fleiri áhrif í myndrænni framsetningu þar sem myndin er lýst upp með vasaljósi. 

Útkoman er því ólík því sem sést í lýsingu með leifturljósi, eða sólarljósi, og upplifunin 

er sjónræn frekar en raunveruleg. Ljósmynd af fyrirsætunni Töshu Tilberg er svo 

lagskipt filma (mynd 4). Útskýrt verður hvernig sú mynd byggir á handverki sem 

framkallar sjónræn áhrif sem minna á mósaíklist eða fresku frá býsanska tímabilinu. 

Myndin Stella eftir Roversi sem tekin var árið 1999 (mynd 5) sýnir konuna í líki 

marmarastyttu þar sem áhrif lakks og gljáa eru á yfirborði myndarinnar. Áhrifa 

listmálunar gætir í myndinni þar sem tilfinning er gefin fyrir olíulitum og lagskiptri 

áferð. 

 
17 Consolino og Matter, Women and Faith: Catholic Religious Life In Italy From Late Antiquity to The Present. 
18 Allaire. „Inside the New Exhibit of Paolo Roversi, Photographer and Longtime Comme des Garçons Collaborator.“ 
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Ljósmynd af Naomi Campell sem sést á (mynd 6) birtist í Italian Vogue. Hún er 

valin til að sýna hvernig Roversi leitast eftir að fanga sannleik, þ.e. persónuleika 

fyrirsætunnar, með því að nota aðferð hinnar fornu tækni í langri myndatöku sem 

undirstrikar kyrrstöðu viðfangsins. Ólíkt ofangreindum myndum, sýnir umrædd mynd 

ekki sterka liti í dökkum skuggum. Hún líkist fremur raunverulegri skrásetningu á útliti 

manneskjunnar heldur en listrænni túlkun. Ákveðin vísun í fortíðina er gefin til kynna í 

áferð myndflatarins með formum sem ekki eru í skerpu líkt og þegar mynd er tekin hægt 

á myndavél í stóru sniði. Notast verður við viðtal við fyrirsætu myndarinnar til að 

útskýra myndatökuna.19  

Spurt er hvort fagurfræðileg einkenni mynda Roversis megi greina sem 

pictoríalisma. Ofangreindar myndgreiningar sýna að verk hans bera sterk einkenni 

málverka, en tískumyndin var lengi vel mótuð af listmálun, sérstaklega þegar 

ljósmyndastíllinn (pictoríalismi) var ráðandi á 19. öld. Notast verður við bókina Art 

Photography eftir David Bate sem stuðningsefni til þess að bera saman tækni og aðferð 

Roversis við það sem fyrirfannst þegar umræddur stíll var áberandi.20 Skoðað verður 

hvernig myndrænar áherslur í lýsingu, litum og burstastrokum málverka sem litið var til 

í pictoríalisma eru sambærilegar í útliti við myndræn verk Roversis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Campell, Naomi Campell interviewed by Nick Knight. 
20 Bate, Art Photography. 
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2  SÉRSTAÐA TÍSKULJÓSMYNDUNAR INNAN 

LJÓSMYNDAHEIMSINS 

 

Tískuljósmyndun verður að sögulegri heimild sem inniheldur vísbendingar um venjur 

og hugmyndir sem eru viðloðandi á tilteknu tískutímabili. Hún er einnig áhrifavaldur á 

þann hátt að hún boðar og dreifir nýjum samfélagslegum neyslumynstrum og hefur því 

áhrif á hvernig hugmyndir einstaklingurinn þróar um sjálfan sig.21 Tískuljósmyndir eru 

einnig háþróaðar sjónlistir núverandi neyslusamfélags. Greinin er þjónustuiðnaður sem 

mótar fatnað, fylgihluti og snyrtivörur, og hún er einnig skilgreind sem nytjalist og 

auglýsingalist.22 Auglýsingar eru í raun orðnar svo háðar ljósmyndum að í sumum 

tilfellum eru þær skilgreindar sem tískuljósmyndir.23  

Roversi, sem vinnur fyrir stór vörumerki hátískunnar í andrúmslofti hugaróra, 

myndar kvikmyndastjörnur og fyrirsætur, þær sitja fyrir í hátískufatnaði í verkum hans 

sem birtast í tískutímaritum.24 Árið 1994 útskýrði franski heimspekingurinn Guy 

Debord tískuljósmyndir sem myndir af fölskum þrám og sjónhverfingum. Að mörgu 

leyti snýst greinin (skv. honum) um sjálfsdýrkun og tælingu neytandans þar sem 

leikrænum aðferðum og sviðsetningu er beitt.25 Líkaminn er mikilvægur hlutur í 

myndmálinu en hann er framsettur á mismunandi hátt skv. neysluhyggju hvers tímabils, 

og jafnframt mikilvægur þáttur í sölumenningu.26 Tískutímarit eiga sér lengri sögu, en 

með tilkomu ljósmyndatækni urðu þau mikilvægur miðill til að ýta undir neyslu (karla 

og) kvenna.27  

Umrædd grein varð allsráðandi á vettvangi auglýsinga á þriðja og fjórða áratugi 

síðustu aldar, en framþróun í prenttækni ýtti undir fjölgun myndablaða og auglýsinga. 

Þegar teikningar og ljósmyndir tískunnar eru bornar saman, þá kemur í ljós að í þeim 

fyrrnefndu er líkaminn sýndur áhrifalaus og samansettir hlutir (föt, hattar, skór, 

skartgripir o.fl.) áttu að mynda ákveðið samhæft útlit. Viðfangið sem slíkt var ekki 

persónuleiki fyrirsætunnar sem konurnar áttu að samsama sig við, heldur átti myndin að 

 
21 Radner, „On the Move: Fashion Photography and the Single Girl in the 1960´s,“ 128. 
22 Zahm, „On the Marked Change in Fashion Photography,“ 377-378. 
23 Radner, „On the Move: Fashion Photography and the Single Girl in the 1960´s,“ 130. 
24 Sama heimild, 144. 
25 Evans, „A Shop of Images and Signs,“ 19. 
26 Zahm, „On the Marked Change in Fashion Photography,“ 377-378. 
27 Radner, „On the Move: Fashion Photography and the Single Girl in the 1960´s,“ 130. 
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gefa ábendingu um hvernig neytandi gæti raðað saman fatnaði og fylgihlutum á 

smekklegan og hófsaman hátt.28 Í raun voru fyrstu tískuljósmyndirnar framhald af 

þessari aðferð. Viðföngin stilltu sér upp á líkan hátt og sást á umræddum teikningum, 

kyrrstæð í miðju myndarinnar, sem skapaði ákveðna sjónræna fantasíu fyrir konur.29  

Til þess að framsetja fantasíuna í ljósmynd og um leið draumsýn inn í annan 

heim var yfirstéttarfólk og frægt fólk notað sem viðföng. Hollywood-

kvikmyndaiðnaðurinn hafði áhrif á drauma almennings. Kvikmyndir vörpuðu upp 

nýjum fyrirmyndum, myndum af neyslusamfélagi, sjónrænum hugarórum og 

frásögnum. Fyrirsæturnar urðu svo gallalausar og unglegar samhliða auknum 

möguleikum þeirra á að vera framsettar sem neysluvara.30 Í dag eru hugmyndirnar um 

sjónræna fantasíu enn áberandi, en um leið hafa aðrar og gagnrýnar áherslur sett mark 

sitt á tískuljósmyndun, en þær verða ekki ræddar hér.  

Tímarit unnu stöðugt að því að skapa hugsjón um tískusjálfið og styrktu þá trú 

að tíska væri eftirsóknarverður lífsstíll, og gera það enn í dag með ólíkum leiðum. Sú 

hugsjón (innan tískuritstjórnar) er því enn mótandi fyrir tískuljósmyndara, og önnur 

tímarit fylgja jafnframt straumum sem umrædd blöð setja fram.31 Ljósmyndirnar sem 

sjást í tímaritum verða að búa yfir trúverðugleika til að fanga neytandann, en með 

notkun mynda er algengt að skapa frásögn þar sem myndirnar eru venjulega hugsaðar í 

röð. Markmiðið er þá að sýna ímyndaðan heim sem myndasögu. Val á þema og röðun 

mynda skiptir sköpum en það gerir kleift að sjá hvernig hugmyndir eru notaðar í 

samfélagslegu samhengi. Ákveðinn húmor gæti verið viðloðandi á sérstöku tímabili eða 

þema sem hægt væri að skoða eða túlka í samtímanum.32 Tímaritin veita því mikilvæga 

innsýn og upplýsingar um sjónræna menningu og eiga stóran þátt í að skilgreina sögu 

greinarinnar.33  

Auglýsendur búa yfir efnahagslegum yfirburðum til að hafa áhrif á smekk fólks. 

Þeir hafa einnig mikil áhrif á útlit og innihald tískutímarita. Nýjar aðferðir í 

tískuljósmyndun blómstra sífellt því nýja líkama og nýjan fatnað þarf að sýna á ólíkan 

hátt. Á tíunda áratugi 20. aldar mátti til dæmis greina skil á milli annars vegar 

 
28 Sama heimild, 133. 
29 Smedley, „On the Move: Escaping to Reality: Fashion Photography in the 1990´s,“ 144. 
30 Sama heimild, 145. 
31 Sama heimild, 147. 
32 Garner, „The Celebration of the Fashion Image,“ 48. 
33 Sama heimild, 53. 
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ofurfyrirsætanna og hins vegar raunsæis í tískuljósmyndun. Tískutímarit eins og I-D og 

The Face sýndu ekki ofurfyrirsæturnar eins og gert var í hátískutímaritum, heldur fóru 

þau gegn þeim takmörkum sem eldri tískupólitík hafði sett ljósmyndurum og drógu í efa 

áhrif hefðbundinnar tískuljósmyndunar.34 Ritstjórinn Elliott Smedley tekur dæmi um 

framsetningu þar sem konur líta ekki út fyrir að vera glæsilegar og fágaðar, heldur er 

lögð áhersla á grótesku og brothættir líkamar sýndir með áverka eða ófullkomleika sem 

stundum birtist í húðinni. Áhorfandinn sá þá konuna í tilbúnum félagslegum aðstæðum, 

sem venjulega sáust ekki á glæsimyndum.35  

Í tískuljósmyndun er líkaminn því meðhöndlaður sem merkingarlegt yfirborð. 

Hægt er að sjá dæmi um þessa hlutgervingu í ljósmyndun Juergens Tellers (f. 1964), en 

myndir hans hafa truflandi áhrif á neytandann með því að sýna ýkta eða jafnvel 

afskræmda mynd af líkamanum.36 Teller framsetur líkamann á fremur ónáttúrulegan eða 

afkáralegan hátt.37 Þegar litið er á myndaseríuna Kristen McMenamy, sem hann gerði 

fyrir vörumerkið Marc Jacobs (2005), sést að líkamsstellingar fyrirsætunnar líkjast 

hvorki raunverulegum hreyfingum né þeim sem sjást í hefðbundnum tískumyndum. 

Líkaminn virðist vera óvirkur, eða eins og fyrirsætan hafi ekki stjórn á hreyfingum 

sínum. Augu hennar eru fjarlæg og hún virðist draga sig inn á við. Líkamstjáningu 

hennar skortir því merkingu í hefðbundnum skilningi.38 

Áhorfandinn les ekki einungis í líkamsstöðu og látbragð, heldur túlkar hann það 

einnig út frá hans eigin sjónarhorni. Myndir Tellers gætu vakið samúð. Hægt væri að 

yfirfæra líkamsstöður viðfangsins á eigin líkama þar sem (líkamlegar) aðstæður 

fyrirsætunnar gætu verið okkar eigin. Þetta samband á milli innri og ytri veruleika 

manneskjunnar hefur áhrif í sviðssetningu líkamans og fötin sem prýða hann. Kjóll 

hefur til dæmis náið samband við húðina og stýrir líkamanum á ákveðinn hátt. 

Neytandinn tengir við það hvernig fyrirsætan upplifir eigin líkama í ljósmyndinni, og 

fötin eru jafnframt gædd áþreifanlegum og jafnvel félagslegum minningum.  

Tískumyndir sýna venjulega sambandið á milli fatnaðar og líkamans á jákvæðan 

hátt með því að nota klæði og áferð efnisins til að vekja líkamlega ánægju af snertingu 

þess við húðina í fagurfræðilegum eða jafnvel erótískum tilgangi. Á myndum Tellers er 

 
34 Smedley, „On the Move: Escaping to Reality: Fashion Photography in the 1990´s,“ 147. 
35 Sama heimild,154. 
36 Shinkle, „Contemporary Fashion Photography,“ 84. 
37 Sama heimild, 74-75. 
38 Sama heimild, 81. 
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þessi snerting hins vegar fremur fráhrindandi þar sem myndirnar kalla á óþægilegar 

tilfinningar, eins og í fatnaði sem passar illa, eða skapa vanlíðan í búningi sem hentar 

ekki aðstæðum. Tískumyndin getur því haft áhrif á neytendur á margs konar hátt þar 

sem einblínt er á ytra og innra líf persónunnar í tengingu á milli líkamans og 

tískusjálfs.39 

Hugmyndin um að kyngervi sé tilkomið vegna menningarlegra áhrifa er 

kunnugleg í skrifum kynjafræðingsins Judith Butler. Hún gengur enn lengra og heldur 

því fram að efnislíkaminn sjálfur, hinn líffræðilega kynjaði líkami, sé einnig mótaður 

eða skapaður í samspili menningar og sjálfs. Líffræðilegt kyn sé því tilbúin hugmynd 

samfélagsins á hverjum tíma, eins konar reglugerð sem framleiðir líkama sem hún 

(reglugerðin) stjórnar. Líkaminn er jafnframt bundinn merkingu, og sjónræn 

framsetning hans er ein af þeim aðferðum sem gerir líkamann kynbundinn.  

Framsetning Tellers gengur í bága við menningarlegar væntingar og staðlaðar 

hugmyndir um kvenleika. Umtalaðar myndir af óþægindum túlka hugsanlega 

samfélagsleg höft. Butler útskýrir þetta út frá hugsun sinni um hvernig líkaminn er 

mótaður og heldur því fram að það sé vegna þess að hann er framsettur og gerður 

skiljanlegur á annan hátt en viðgengst hafði í hefðbundnum tískumyndum af konunni.40  

Raunsæi í tískuljósmyndun náði hámarki á tíunda áratugi 20. aldar og er enn til 

staðar þótt það sé ekki eins áberandi og þá var. Smedley veltir upp spurningum um 

ástæðu fyrir vinsældum raunsæisstílsins, en hann gæti gefið til kynna einhvers konar  

einangrunartilfinningu eða firringu. Raunsæjar tískuljósmyndir geta náð til breiðari 

markhóps en heimildaraðferðir eða aðrar undirgreinar ljósmyndageirans, sem gefur til 

kynna sterka sérstöðu tískuljósmyndunar innan ljósmyndageirans. Vísar hann í William 

Jefferson Clinton, fyrrverandi Bandaríkjaforseta þar sem hann vísar til alvarlegra áhrifa 

tískuljósmynda á félagslega hegðun eins og eiturlyfjaneyslu. Smedley vill því meina að 

tískuljósmyndun hafi talsvert meiri samfélagsleg áhrif heldur en almennt er 

viðurkennt.41  

Ólíkt öðrum listgreinum starfar tískuljósmyndun næstum einungis innan 

markaðs sem selur fatnað og vörur sem tengjast tísku. Eins og 

kvikmyndasagnfræðingurinn Hilary Radner útskýrir, þá hafa mörkin á milli 

 
39 Shinkle, „Contemporary Fashion Photography,“ 82-83. 
40 Shinkle, „The Feminine Awkward: Graceless Bodies,“ 210. 
41 Smedley, „On the Move: Escaping to Reality: Fashion Photography in the 1990´s,“ 145-155. 



 

19 

listljósmyndunar og tískuljósmyndunar ávallt verið óskýr og ljósmyndarar sjálfir fara 

auðveldlega á milli greina. Forlagið Condé Nast (stofnað 1909) sem starfar enn og 

sérhæfir sig í tískutímaritum fyrir konur, var á meðal þeirra fyrstu sem stuðluðu að því 

að tískuljósmyndir yrðu skilgreindar sem hálist. Umhverfið einkennist enn að hluta til af 

hugsjón þar sem sem tjáning ljósmyndarans er sértæk og jafnframt ákveðin snilligáfa. Í 

dag er því enn viðloðandi að iðnaðurinn skilgreini ákveðna ljósmyndara innan 

ákveðinnar hillu þar sem persónuleg sýn þeirra er mikilvæg en ekki endilega 

samfélagsádeila.42  

Í samtímanum sjást áherslur í fjölbreytileika. Tímaritið The Guardian fjallar um 

að tískan sé undir mikilli sjálfsskoðun, þ.e.a.s. ljósmyndarar þora í auknum mæli, og í 

raun leggja upp úr því, að sýna ólíka kynþætti og aldurssamsetningar. Jaðarhópar fá 

meira vægi sem gefur ljósmyndurum færi á að stuðla að breytingum sem þeir telja 

jákvæðar. Ábyrgð er hugtak sem heyrist í auknum mæli í greininni. Endurskilgreining á 

fegurð er til staðar sem felst m.a. í að gefa þögguðum einstaklingum rödd.43  

Yfirskrift ljósmyndasýningar sem tískutímaritið Vogue hélt árið 2020 bar titilinn 

„Fjölbeytileiki í kynþáttum, bakgrunni, aldri og kyngervi.“ Ætlun sýningarinnar var að 

styðja við nýjar áherslur í ljósmyndun og vekja upp samfélagslega samræðu þar sem 

listamennirnir eru einnig sýningarstjórar. Ritstjórn tímaritsins fjallar um að ljósmyndir 

séu í eðli sínu pólitískar og athöfnin að velja þær og sýna er einnig pólitísk. Yfirlýsing 

þeirra greinir einnig frá að tískuljósmyndun sé flókin draumaverksmiðja sem sé í 

auknum mæli að verða ákjósanlegur vettvangur þar sem sameiginleg sjálfsmynd er 

leikin og sköpuð. Áhersla er lögð á nýja kynslóð listamanna sem túlka samasemmerki í 

drifkrafti breytinga (í fjölbreytni og fagurfræði). Sýningunni er lýst sem kraftmikilli og 

líflegri þar sem sjást áherslur í málefnum kvenna, raunveruleikaheimi þeirra, ásamt 

konum í frumkvöðlastarfsemi. Reynt er því að koma á samfélagsbreytingum.44 

Fréttatímaritið The New York Times hefur nýlega lýst því yfir að tískuheimurinn 

sé í kreppu vegna þess að framleiðslan og hraðinn eru of mikil, sem í raun móðgar 

neytendur þar sem ekki er barist nægjanlega fyrir gagnrýninni fegurðarsýn. Mörg 

vörumerki sem sjást í auglýsingum eru að hverfa, og tímarit verða væntanlega að fullu 

 
42 Radner, „On the Move: Fashion Photography and the Single Girl in the 1960´s,“ 131. 
43 Goodinson, „Daring to be diverse.“ 
44 „All you need to know about Photo Vogue Festival 2020.“ 
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stafræn innan skamms. Er því ólíklegt að tískumyndin eins og hún hefur komið fyrir í 

fortíðinni geti birst á samfélagsmiðlum, og þess vegna eru breytingar nauðsynlegar. 

Umrætt tímarit greinir einnig frá því að með kórónuveiruheimsfaraldrinum megi 

greina ákveðna skömm í tískuljósmyndaheiminum. Sem dæmi má nefna breska 

ljósmyndarann Tim Walker (f. 1970) sem hóf feril sinn eftir að hafa unnið á bókasafni 

Condé Nast, og er þekktur fyrir stórkostlegar draumkenndar myndir, en hann nefnir að 

honum finnist sem stendur óþægilegt að gera tískumyndir í hefðbundnum skilningi. 

Hann lýsir því hvernig áherslur hafi breyst frá því þegar hann vann með tímaritum eins 

og Vogue í fortíðinni: 

 

“I was more looking at the shape of the dress and what it could give my fantasy. I didn’t 

question how it was made; I didn’t question how expensive it was. And I just find now I feel 

uncomfortable glorifying that type of thing. I’m not even sure that quality is required 

anymore. Those kids out there, looking at TikTok, are way more interested in someone 

appearing in 10 or 20 seconds and doing something really interesting on their telephone than 

in something that is really beautifully lit.” 45 

 

Meiri valdefling er að koma inn í tískuljósmyndun. Fleiri ljósmyndarar hafa látið 

skoðun sína í ljós varðandi breytta tíma og ekki virðist vera vafi á því að fólk er 

vandasamt þegar kemur að skilaboðum ljósmyndarinnar, og þá í pólitísku samhengi, en 

ef það er ekki til staðar, þá er í raun ekki verið að gera neitt markvert.46 

Fræðimaðurinn Karen Perthuis, sem stundar rannsóknir á tísku, virðist á þeirri 

skoðun að fyrirsætufyrirmyndin sem hefur einhver ákveðin sérkenni á hverjum tíma sé 

nauðsynleg og að ekki sé hægt að líta fram hjá því með breyttum tímum. Hún vill meina 

að ef tískan leyfði líkamanum að taka völdin, þ.e.a.s. vera framsettum í alls kyns aldri 

og í hvaða formi sem er, þá hefði viðfangið engan kraft og valdatákn þess myndi dofna. 

Líkami sem hefur enga virkni utan tískuljósmyndarinnar og sýnir gallalausa áferð húðar 

eða ónáttúrulegan líkama í stafrænni vinnslu, er einungis eitt merki um umbreytingu 

viðfangsins, sem hefur í raun alltaf verið hugsjón í tískuljósmyndun þar sem greinin er 

háð stöðugum breytingum.47  

 
45 Stoppard, „Can Fashion Photography Survive the Pandemic?“ 
46 Sama heimild. 
47 de Perthuis, „Beyond Perfection,“ 178-179. 
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Á listrænum vettvangi er ekki lengur litið á tískuljósmyndun sem einungis 

auglýsingamiðil heldur grein sem hefur mikið menningarlegt gildi í sjálfu sér. Hún er 

sýnd á listasöfnum og birt í vönduðum listtímaritum. Hún er sjálfstætt viðfangsefni sem 

er hluti af ákveðinni fræðilegri orðræðu og kenningum. Í menningarlegu samhengi 

virkar greinin á svipaðan hátt og tónlistarmenning hefur gert vegna útbreiðslu nýrra 

tímarita og ljósmyndara ásamt dýrkun ákveðinna fyrirmynda sem taka stöðu 

helgimynda líkt og fyrirfinnst í verkum Roversis þar sem áberandi fólk úr kvikmynda- 

og tískuheiminum situr fyrir.48  

 

3  TÆKNI PAOLOS ROVERSIS 

 

3.1.  LÝSING 

 

Roversi aðhyllist mjúka og dreifða lýsingu. Hann vinnur mestmegnis með HMI ljós, 

gluggaljós og vasaljós. Líkt og sólarljósið tekur sinn tíma að ferðast til jarðar og inn um 

glugga vinnustofunnar, þá notast Roversi við stillingar myndavélarinnar sem gefa 

honum dágóðan tíma til að hleypa ljósmagni inn í hana, en skv. honum er sú aðferð 

mikilvæg til að lýsa andlit viðfangsins, og þá sérstaklega augun. Augun eru mikilvægt 

atriði í öllum myndum hans, og hann telur umrædda aðferð gefa myndefninu dýpri og 

mannlegri eiginleika. Þetta lærði hann þegar hann rannsakaði ljósmyndir 19. aldar þegar 

ljósmyndarar þurftu að nota lengri tíma til þess að lýsa myndina heldur en síðar varð. 

Útkoman verður sú að augun sjást ekki skörp vegna þess að það er vottur af hreyfingu í 

viðfanginu. Aðferðin er dæmi um að fara handan tækni (sem allir geta lært) í lýsingu og 

öðlast tilfinningu fyrir ljósinu.49 

Roversi fylgist sérstaklega með hvernig ljósið umlykur andlit viðfangsins en 

hann vill meina að það sé eitt það helsta sem dregur fram tilfinninganæmi í myndinni. 50 

Þótt notuð sé einföld lýsing með einu ljósi, þarf að staðsetja það á ákveðinn hátt, og 

 
48 Sama heimild, 178-179. 
49 „Paolo Roversi- The Legend.“ 
50 Roversi, Paolo Roversi –„Mrs Herbert Duckworth“ by Julia Margaret Cameron. 
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mynda formin frá ákveðnu sjónarhorni til þess að ná tilsettum áhrifum. Að búa til 

myndlist með aðferð ljósmyndunar felur því í sér hvernig upplifunin er þegar lýsingin 

fellur á formin fremur en hvers kyns ljósabúnaður er notaður.51 

Stundum eru myndirnar teknar með 20 eða 30 sekúndna lokunarhraða sem þýðir 

að það tekur talsverðan tíma að taka myndina. Sjaldgæft er að hann taki myndir þar sem 

lokunarhraðinn er styttri en fjórðungur úr sekúndu.52 Í vinnustofunni byrjar hann ávallt 

á að stilla aðalljósið óháð því hvers konar ljósabúnað hann notar vegna þess að 

aðalljósið jafngildir sólinni. Vinnan byrjar því ávallt á einu ljósi sem hefur sinn 

styrkleika og myndar einn skugga. Því næst bætir hann við öðrum smærri ljósgjöfum til 

þess að lýsa upp fleiri hluta myndrammans eða fylla upp í skugga. Hann notar einnig oft 

yfirborðsfleti eins og spegla sem endurkasta ljósi á viðfangið.53  

Uppsetning lýsingarinnar er ekki formföst í myndatökum Roversis. Hann gerir 

sífellt tilraunir þar. Eugene Souleiman, sem hefur unnið með honum, lýsir ferlinu í 

lýsingunni. Viðskiptavinurinn færir Roversi grófa lýsingu af hugmyndinni í kringum 

framsetninguna, og Roversi fangar það svo á sinn eigin hátt. Í sumum tilfellum er 

ljósgjafa gefinn langur tími til að lýsa bakgrunninn meðan á myndatökunni stendur en 

viðfangið er þá í myrkri og lýst upp með vasaljósi. Í öðrum tilfellum er leifturljós á 

bakgrunni og dagsljós á viðfanginu. Einstaka sinnum er upplýst með vasaljósum sem 

hreyfð eru yfir myndefnið og er þá gjarnan notast við litað gel sem lýst er í gegnum. 

Souleiman útskýrir að við þær aðstæður sé byrjað að vinna í myrkri. Því næst koma litir 

og form úr skuggunum á meðan verið er að draga formin fram eða „mála“ þau inn í 

myndrammann.54  

Roversi nefnir að hann vinni oftast í niðamyrkri þegar hann notar vasaljós. Hafa 

þarf í huga hversu lengi á að lýsa ákveðna hluta viðfangsins ásamt því í hvaða átt verið 

er að beina ljósinu vegna þess að eiginleiki þess veltur á því hvernig vasaljósið hreyfist í 

hönd hans. Hann líkir aðferðinni við að teikna með blýanti eða mála með pensli. Það 

sem er sérstaklega krefjandi við þessa aðferð er að ákvarða hversu lengi á að lýsa 

formin. Hver sekúnda skiptir sköpum og hreyfa þarf ljósið hratt. Aðferðin er 

tilraunakennd þar sem aldrei er hægt að spá nákvæmlega fyrir hver útkoman verður.55 

 
51 Reich, „Inerview Paolo Roversi.“ 
52 Sama heimild. 
53 Reich, „Inerview Paolo Roversi.“ 
54 Souleiman, Eugene Souleiman talks to Nick Knight. 
55 Reich, „Inerview Paolo Roversi.“ 
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3.2.  ÚR FÓKUS 

 

Roversi er þekktur fyrir að birta myndir sem eru ekki skarpar. Þessi sjónrænu einkenni  

minna á ljósmyndir aldamótanna 1900. Aðferðina notar hann vegna þess að hann 

aðhyllist þá hugmynd að ljósmyndun eigi að sýna það sem er hulið. Sú afhjúpun gerist í 

ljósmyndaprentum sem innihalda það sem mættu teljast gallar, eins og blettir á prentinu, 

skyggingu sem átti ekki upprunalega að vera til staðar, og svo í formum sem sjást ekki í 

skerpu.56 Í ljósmyndun er hægt að framsetja form sem ekki eru í skerpu m.a. með því að 

nota stórt ljósop (sem stjórnar dýptarskerpunni), sem minnkar þá myndefnið sem virðist 

vera í fókus, en stórt ljósop hleypir einnig meira ljósi inn í myndavélina.57 Áhrifin geta 

gefið tilfinningu fyrir einhverju huldu. Að framsetja hlutina á annan hátt heldur en að 

sjá allt nákvæmlega gæti uppljóstrað einhverju sem ekki var hægt að skynja áður 

samkvæmt Roversi. Fagurfræðin bak við það sem er hulið birtist því í þokunni. Hann 

líkir þessum einkennum við morgunþoku Feneyja, en hann vill meina að umhverfið sé 

fegurst þegar varla sést í borgina vegna þoku.58 

 

3.3.  FILMUR OG MYNDAVÉLAR  

 

Flestar myndavélar Roversis eru af eldri gerðum í stóru sniði sem notast við filmur. 

Dæmi um búnað sem hann notar eru Rolleiflex 6×6 cm og Alpa 6×9 cm. Hann notar 

einnig smáar Polaroid- og Holga-plastmyndavélar. Elsta myndavélin, Deardorff  8×10 

er hans uppáhaldsvél.59 Hann hefur unnið með Polaroid-myndavélar síðan á níunda 

áratugnum vegna litarins og birtuskilanna sem lokamyndin skilar af sér, en hann 

samsamar sig litapallettunni í myndinni. Stærð myndavélarinnar hentar einnig vel. Að 

vinna hægt hjálpar honum að túlka, en þegar unnið er með myndavél í 8×10 sniði þarf 

að vinna hægt vegna búnaðarins, þ.e.a.s. þyngdar hans og stillinga.60 Ljósmyndarinn 

 
56 Roversi, Paolo Roversi –„Mrs Herbert Duckworth“ by Julia Margaret Cameron. 
57 „Ljósop (dýptarskerpa).“ 
58 Roversi, Paolo Roversi –„Mrs Herbert Duckworth“ by Julia Margaret Cameron. 
59 Reich, „Inerview Paolo Roversi.“ 
60 Motwary, „Paolo Roversi talks to Filep Motwary.“ 
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þarf að fastskorða sjónarhornið áður en myndatakan hefst. Hann getur því ekki hreyft 

sig með myndavélina í kringum viðfangið á meðan hann tekur myndir. Ekki er hægt að 

nota sjálfvirkar stillingar á vélinni, heldur þarf ljósmyndarinn að samræma þær sjálfur.  

Fræðimenn hafa deilt um listrænt gildi ljósmyndarinnar og hvort hún sé fær um 

einstaklingsmiðaða tjáningu eða ekki. Ljósmyndarinn notar tæknilegar leiðir (með 

stillingum myndavélarinnar og aðferðum í lýsingu) til þess að draga fram þann þunga 

sem hann kýs. Fagurfræðileg túlkun viðfangsins felst einnig í því hvernig filmur eru 

notaðar og unnar. Í handverki sem búið er til með því að vinna með filmur eru ýmsir 

möguleikar á tjáningu.61 Ljósmyndirnar sem Roversi tekur eru afrit af einni negatífu. 

Hægt er að vinna ákveðin áhrif í einni prentun og svo önnur í næstu (eftirprentun) og 

sameina lögin. Samband negatífu og pósitífu er mikilvægt einkenni ljósmyndarinnar þar 

sem hægt er að birta hana á mismunandi hátt, og gerir ljósmyndaranum kleift að skapa 

sérsniðnar myndir.62  

Þegar fyrirtækið Polaroid (sem framleiðir filmur til skyndiframköllunar) hóf 

framleiðslu á nýrri gagnsærri filmu sem heitir 891, í stærðinni 8 x 10, gaf það Roversi 

færi á að vinna skapandi á nýjan hátt. Í þessu tiltekna gagnsæi er mögulegt að búa til ný 

áhrif sem virka næstum sem þrívíddarmyndir. Mögulegt er því að blanda myndum 

saman, en hægt er að vinna lagskipt vegna gegnsæi myndarinnar og í raun eru óteljandi 

möguleikar fyrir handverksvinnu.63 

Roversi lýsir aðferð sinni sem frumstæðri og leggur upp úr mikilvægi hægfara 

kviknunar ljósmyndarinnar. Aðferðina lærði hann sem aðstoðarmaður breska 

ljósmyndarans Laurence Sackman, en hann hóf störf hjá Sackman árið 1974. 

Samtvinning tækni og sköpunargáfu Roversis má rekja til Sackmanns þar sem sá 

síðarnefndi prófaði sífellt nýja hluti en hann notaði þó alltaf sömu uppsetningu í lýsingu 

og sömu myndavélina. Formfestan í aðferðinni fólst því í uppsetningu fyrir 

myndatökuna. Myndavélin og þrífóturinn eru skorðuð  en „augu þín og hugur ættu að 

vera frjáls.“ 64  

Myndin Table Girl sem Sackman tók árið 1976, sýnir viðfangið klippt ofan við 

fótleggi sem gefur tilfinningu fyrir að verið sé að framsetja það á ópersónulegan hátt í 

 
61 Neill og Ridley, „Photography and Representation,“ 193. 
62 Batchen, Geoffrey, Fyrirlestrar Minningarsjóðs Ásu Guðmundsdóttur Wright, 9. 
63 „Paolo Roversi.“ 
64 „Paolo Roversi- The Legend.“ 



 

25 

umhverfi sem virðist ekki vera vinnustofa ljósmyndarans heldur skrifstofa með útsýni 

yfir borgina.65 Hér væri hægt að skynja mikilvægi myndavélarinnar og ljósanna 

fastskorðaðra til þess að ramma inn formin og bakgrunninn í útsýni borgarinnar, sem 

gefur þá fyrirsætunni frelsi til þess að hreyfa fótleggina án þess að þurfa að breyta 

myndrammanum (ef ljósin eru svo hreyfð úr stað, getur það valdið því að breyta þurfi 

stillingum myndavélarinnar).  

 

4  FORVERAR ROVERSIS: LAURENCE SACKMAN OG 

IRVING PENN 

 

Þegar Sackman var ungur að árum kynntist hann hringljósi (e. ring flash) sem vinur 

hans notaði í tannlæknastörfum. Þess konar ljósgjafi er festur framan á linsu 

myndavélarinnar og er algeng ljósalausn fyrir myndatöku þar sem stækka á smá form. 

Hann inniheldur tvö sett af ljósum (ljósahringnum er skipt í tvo sjálfstæða helminga), 

þannig að hægt er að stilla kraft hvers helmings fyrir sig. Hringljós framkallar hringlaga 

ljós sem gefur jafna lýsingu í kringum viðfangið.66 Tískuljósmyndarar nota það til þess 

að fjarlægja skugga, en Sackman var einn af fyrstu ljósmyndurum greinarinnar til að 

nota þessa tegund af lýsingu.  

Sackman hóf feril sinn í heimi tísku og auglýsinga ca. 1960. Myndir hans voru 

birtar í öllum helstu tímaritunum eins og Vogue, Stern, Sunday Times, Elle og Marie-

Claire. Með aðstoð Roversis varð hann að einum vinsælasta ljósmyndara sjöunda 

áratugar 20. aldar. Ljósmyndum hans var lýst sem kraftmiklum, áköfum og stundum 

erótískum. Hann gerði bæði svart-hvítar og litljósmyndir, og þóttu litir sem sáust í 

verkum hans vera ákafir og áberandi. Í raun átti aðferð hans við að fanga liti þátt í að 

marka sérstöðu verka hans. Emile Laugier sem vann með Sackman (sem listrænn 

stjórnandi) lýsti honum sem krefjandi, með mjög nákvæmar sviðsetningarhugmyndir, 

og útskýrði að hann vissi nákvæmlega hvað hann vildi. Sackman vann í  

auglýsingaherferðum fyrir áberandi vörumerki eins og Saint-Laurent, Audi og De 

 
65 Laurence Sackman, Table Girl, 1976, gelatín-silfur prent, 48,5 x 71.6 cm, artsy.net. 
66 Tom Pisinski, „The Best Flashes for Intraoral Dental Photography.“ 
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Beers.67 Leikni hans kom fyrir sjónir í London þar sem vinsæl menning tónlistar og 

tísku var ríkjandi. Verkum hans á þeim tíma hefur verið lýst sem kynferðislegri frelsun 

ungs fólks sem vill lifa í frjálslyndu samfélagi.68 

Irving Penn (1917-2009) var einn frægasti samtímaljósmyndari Sackmans. 

Bakgrunnur Penns var í grafík og listmálun. Hann var vinsæll ljósmyndari  vegna 

einstaklingsmiðaðrar aðferðar í lýsingu, sjónarhorni og lögun í rammanum, sem þótti 

sýna vel þekkingu hans á myndlist. Áhugasvið Penns var fjölbreytt þegar kom að 

myndefni. Hann var þekktastur fyrir tískuljósmyndun, en þótti hafa djúpstæða vitneskju 

um listir, og löngun til að skipa ljósmyndinni sess í listasögunni.69 

Ljósmyndun Penns er formleg, ekki efnisleg. Hann þótti framsetja hluti 

raunverulega en á sérstakan hátt. Þetta átti við um öll form, hvort sem það var 

mannslíkaminn eða kyrrlífsmyndir af hlutum sem hann myndaði úti á götu. Augljóst 

dæmi um nálgun Penns eru myndir hans af rusli á götunum, þar sem sígarettustubbum 

og krumpuðum pappírsbollum er umbreytt í óhlutbundin form og áferð í mismunandi 

gráum tónum. Myndir hans eru raunverulegar að því leyti hversu mörg smáatriði 

formsins sjást, en það er endurskipulagt þannig að áhorfandinn skilji fagurfræðina bak 

við sértæka framsetninguna.  

Eitt umdeildasta dæmi um nálgun Penns eru nektarmyndir hans. Þær náðu ekki 

vinsældum á sínum tíma þar sem þær þóttu of óhlutbundnar. Þær hylja jafnframt ekki 

veruleika líkamans og stönguðust á við önnur vinsæl form hans. Penn leggur þar áherslu 

á fellingar í húðinni á kviðsvæði konu þar sem hún liggur á hliðinni, en það er dæmi um 

hvernig hann breytir formi í sína eigin samsetningu.70  

Tískuljósmyndun hans er annað dæmi um hvernig hann setur fram form. 

Ljósmyndir hans af tískufötum og glæsilegum konum eru í raun rannsóknir á mynstrum, 

látbragði og samspili ljóss og skugga.71 Ljósmyndin Musketeer Boots frá árinu 1963 

sýnir hvernig Penn afmarkar form í líkingu við ofangreinda mynd Sackmans Table Girl 

með því að sýna einungis fótlegg viðfangsins.72 Ljósmyndin White and Black sem Penn 

tók fyrir fatahönnuðinn Issey Miyake árið 1990 er í samspili ljóss og dökkra skugga, en 

 
67 „Laurence Sackman Photography.“ 
68 Sama heimild. 
69 Grundberg, Irving Penn at the Intersection of Art, Fashion and Photography Forum - Session 3. 
70 Rexer, „Irving Penn´s radical formalism.“ 
71 Sama heimild. 
72 Irving Penn, Musketeer Boots, 1963, ljósmynd, Vogue. 
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þar sést áhersla á flíkina sem form í líkingu við skúlptúr sem hægt er að greina 

hreyfingu í. Hreyfinguna má sjá í flæðandi, bylgjulaga efninu, en fyrirsætan sem er 

undir flíkinni er í kyrrstöðu og sést varla.73 

Penn og Sackman störfuðu á hápunkti módernisma í ljósmyndun sem vísar í 

tímabil sem nær til u.þ.b. 1970. Áhrif þeirra voru mikil. Um var að ræða ákveðið 

uppgjör við framsetningu eldri tískumynda ásamt tilraunakenndum aðferðum og nýjum 

hugmyndum um tísku og neytendur. 

Í næsta kafla verður fjallað nánar um fagurfræðilega strauma í ljósmyndun sem 

hafa verið áberandi á 20. öldinni á meðan Paolo Roversi hefur verið við störf. Tekin 

verða dæmi um fleiri ljósmyndara og verk þeirra sem voru áberandi á tíma módernisma. 

Einnig verður fjallað um áherslur fortíðar áður en hann kom til sögunnar til þess að 

skoða hugmyndir og tækni bak við breytingar í framsetningu og stíl sem hafa átt sér 

stað frá 19. og 20. öldinni. 

 

5  PAOLO ROVERSI: LISTAMAÐURINN INNAN 

FAGURFRÆÐILEGRA OG LJÓSMYNDASÖGULEGRA 

STRAUMA 

 

5.1.  LISTLJÓSMYNDUN 20. ALDAR 

Listgagnrýnandinn Abigail Solomon Godeau heldur því fram að skilgreining 

listljósmyndunar hafi haldist að mestu óbreytt í gegnum stílfræðilegar og tæknilegar 

umbreytingar sem greinin hefur gengið í gegnum á yfir 180 ára sögu sinni. Hún 

framkallar því óhjákvæmilega margs konar endurtekningar sem komu frá aðferðum sem 

fyrirfundust á Vesturlöndum.74 Til þess að skilja listljósmyndun samtímans, er 

mikilvægt að rekja þær hugmyndir sem lögðu grunn að fagurfræði og aðferðum 

greinarinnar, og skoða síðan hvernig þeim er beitt í samtímanum. Í neðangreindum texta 

 
73 Irving Penn, White and Black, 1990, ljósmynd, The Guardian. 
74 Godeau, Photography At The Dock, 87. 
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verður því rætt um fagurfræði og hugmyndir sem voru viðloðandi áður en hin nýja póst-

móderníska sýn kom til sögunnar.75 

 Þegar Roversi var að stíga sín fyrstu skref í greininni voru áherslur lagðar á 

skarpa framsetningu forma í myndrammanum. Í auglýsingum voru ákveðnir hlutar 

líkamans oft afmarkaðir eins og sést í ofangreindri ljósmynd, Table Girl, sem Sackman, 

fyrrum lærimeistari hans, tók, og ólíkt myndum Roversis rísa formin skörp á fletinum.76 

Slíkur formalismi í ljósmyndum (og myndlist) var sérstaklega áberandi á 20. öldinni. 

Ákveðin upphafning var á forminu með áherslur á skörp og aðgreind form sem birtust 

samhliða tækniframförum í myndavélum og linsum á þriðja áratug 20. aldar. Leitast var 

eftir að framsetja sjálfstæði og hreinleika myndefnisins með því að beina sjónum að 

skýrleika formsins, og afmarka það þannig frá heildinni.77   

Verk bandaríska ljósmyndarans Pauls Strands (1890-1976), sem unnin voru í 

kringum 1916, mætti taka sem dæmi um formalíska nálgun, og þóttu myndir hans 

marka tímabil þar sem ljósmyndun var að þróast í módernískt listform. Í verki hans, 

Untitled (Twin Lakes, Conneticut), sést framsetning á afmörkuðum skuggum og 

formum sem raðað er saman til þess að skapa dýpt í myndrammanum, og allt er í 

skerpu, bæði í bakgrunni og forgrunni.78 Líkt og Strand, fóru ljósmyndarar á þriðja 

áratugi 20. aldar smám saman að yfirgefa eldri hugmyndir um ljósmyndina sem 

skilgreindu myndina sem handverk í líkingu við málverk. Hin nýja sýn, líkt og sést á 

umræddri mynd Strands, var áhersla á raunsæisform (og oft var það óhlutbundið). Þess 

konar myndir þóttu djörf skref inn í nýjan tíma, sem var þá jafnframt skilgreindur sem 

„hin skarpa“ nútímasýn 20. aldar. 79 

Í ljósmyndun umrædds tíma var lögð áhersla á eiginleika sem eru eðlislægir 

miðlinum sjálfum (eins og að geta sýnt smáatriði forma). Hugmyndir módernískrar 

ljósmyndunar voru líkar forvera sínum að því leyti að þær áttu að gera tilkall til hins 

ímyndaða og þess sem gæti talist skapandi.80 Snilligáfa ljósmyndarans og  fagurfræði 

ljósmyndarinnar voru mikilvæg atriði.  Yndisleikinn kom frá eiginleikum miðilsins 

 
75 Sama heimild, 53. 
76 Sackman, Table Girl. 
77 Godeau, Photography At The Dock, 55 
78 Paul Strand, Untitled (Twin Lakes, Conneticut), 1916, silfur platínum prent, 24,4 cm x32,7 cm, The Museum of 

Modern Art, New York. 
79 Morris, „Paul Strand circa 1916.“ 
80 Godeau, Photography At The Dock, 107. 
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sjálfs (eins og litrófi og skýrleika myndarinnar) eða sem val ljósmyndarans á hlutnum 

sem framsettur er og sjónarhorni.81 

Ofangreindar aðferðir eru meðal þeirra sem hafa mótað listljósmyndun eins og 

hún sést í dag.  

 

5.2.  FAGURFRÆÐI FYRRI TÍMA: PICTORÍALISMI 

 

Pictoríalismi var stíll og aðferð í ljósmyndun sem var áberandi á 19. öld og fyrri hluta 

20. aldar. Útlit ljósmyndarinnar byggði að miklu leyti á fyrirmynd málverka sem gerði 

að verkum að hægt væri að selja myndina sem list, en það táknaði að ljósmyndirnar litu 

út eins og málverk eða blanda af ljósmynd og handverki. Flestir sem hafa fetað í fótspor 

pictoríalískra ljósmyndara afneita ekki sérstæðu ljósmyndarinnar, væntanlega vegna 

þess að uppgangur ljósmyndarinnar sem fagurlistar byggðist nánast á tilkalli hennar til 

þeirra hugmynda.82  

Umræddar aðferðir í handverksprentunarferlum voru til að mynda einkennandi 

fyrir  pictoríalisma eins og sjá má í sjálfsmynd Ewards Steichens (1879-1973) frá árinu 

1901 þar sem notaðir eru vatnslitir, og áferð sem líkist listmálun fæst á ljósmyndina.83 

Steichen sést í klassískri líkamsstöðu, þ.e. hann snýr ¾ hluta líkamans að 

áhorfandanum. Hann var enn virkur listmálari á þeim tíma sem hann tók sjálfsmyndina 

og tekur mynd af sér með pensil og málarapallettu, sem gefur til kynna að handverk 

ljósmyndarans sé jafn listrænt og handverk hefðbundinna listamanna. Framköllunarferli 

myndarinnar sýnir formin ekki í skerpu, og kornótt yfirborð myndarinnar, ásamt því 

hversu dökk hún er, framkallar ákveðna dramatík.84 Önnur efni voru einnig notuð á 

negatífu eða prent svo að ljósmyndin kæmi fyrir sem handverk jafnframt sem ljósmynd. 

Notuð var t.a.m. ákveðin tækni á sértækt prentsvæði myndarinnar sem síðan var hægt að 

endurljósmynda, en slíkar listrænar endurgerðir á negatífum og prentum voru algengar. 

Verk eftir eitt eftirlæti Roversis, breska ljósmyndarann Juliu Margaret Cameron (1815-

1879), voru meðal vinsælli mynda tímabilsins ásamt umræddri ljósmynd Steichens.85 

 
81 Sama heimild, 87-88. 
82 Sama heimild, 104-106. 
83 Edward Steichen, Self Portrait, 1901, Gum-prent, 21 x 15,9 cm, The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 
84 „Self- Portrait.“  
85 Godeau, Photography At The Dock, 109. 
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5.3.  FRÁ PICTORÍALISMA YFIR Í MÓDERNISMA: 

FRAMÞRÓUN Í TÆKNI OG BREYTTAR HUGMYNDIR 

 

Godeau útskýrir að ljósmyndun og öll önnur menningarleg framleiðsla sé í eðli sínu 

mótandi aðferð og hugmyndakerfi. Ekki er ráðlagt að einblína einungis á útlitslegar 

breytingar í listljósmyndun. Framþróun í aðferðum og tækni er mikilvæg. Myndir 

pictoríalisma gætu virst stílfræðilega langt frá verkum Strands, en Godeau telur að ekki 

sé nóg að útskýra það með þeim gildum sem hafa verið viðloðandi í ljósmyndagagnrýni 

vegna þess að þau einblína of mikið á snilligáfu listamannsins og ekki er þá hægt að 

gera fullnægjandi greiningu á verkum sem tilheyra ólíkum tímabilum í 

ljósmyndasögunni. Hún útskýrir að það sé enn þá tilhneiging til að þröngva umræddum 

gildum á nánast öll ljósmyndaverk og vill hún þ.a.l. einnig skoða tækniþróun í búnaði 

og fagurfræðilegar hugmyndir bak við stílþróun listljósmyndunar.86 

Kodak-hnappamyndavélar juku aðgengi að ljósmyndun og ekki þurfti þá eins 

mikla sérfræðiþekkingu til að taka og vinna myndirnar. Framfarir í greininni neyddu því 

listljósmyndara til að aðgreina verk sín á allan mögulegan hátt frá venjulegri 

atvinnumanneskju, en listljósmyndun hefur alltaf skilgreint sig í andstöðu við staðlaða 

notkun á myndavélinni, eða notkun sem fæst með hlutlægri skráningu raunveruleikans. 

Godeau útskýrir einnig að greinin sé í raun í andstöðu við allar aðrar undirgreinar 

ljósmyndunar.87 

Þegar arfleifð listljósmyndunar fór frá pictoríalisma yfir í módernisma, var þörf 

á afgerandi tilfærslu þess sem gerði listina að hugtakinu list (í listljósmyndun). Sú kúnst 

var þá ekki lengur í óskýrum myndum eða formum sem voru úr fókus í þokukenndu 

andrúmslofti eða í meðhöndlun filma til þess að búa til handverk. Módernísk fagurfræði 

hélt lögmæti sínu sem listljósmyndun og sem aðferð háþróaðrar listar. Jafnframt hafa 

áhrif stílsins leitt til ákveðinnar kanónu í ljósmyndun samhliða heildsölu listljósmynda, 

og viðtöku greinarinnar á öllum stofnanasviðum myndlistar (eins og söfnum, galleríum, 

háskólum og listasögu). Framleiðsla listljósmynda eins og mátti sjá hana á sjöunda 

áratugi 20. aldar endurspeglaðist t.a.m. í hugmyndum sem voru kenndar í listaháskólum. 

 
86 Godeau, Photography At The Dock, 109. 
87 Godeau, Photography At The Dock, 111. 
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Áratugum seinna komu til kennsluaðferðir í háskólum sem voru sprottnar úr 

myndabanka módernískra ljósmynda og málverka. Ljósmyndaaðferðir á tímabili 

módernisma mynduðu jafnframt eins konar nýjan pictoríalisma, blending þar sem 

gömul og ný áhrif voru viðloðandi.88  

Godeau útskýrir að listljósmyndun nútímans sé mestmegnis formalísk. 

Ljósmyndararnir halda í hugmyndir um myndina og framsetningu hennar á síðustu öld, 

og líkt og margir þeirra sem feta í fótspor pictoríalisma (19. aldar) afneita þeir ekki 

sérstæðu ljósmyndarinnar og mikilvægi höfundar hennar. Þó að fáir listljósmyndarar 

séu gagnteknir yfir fagurfræðilegum hugmyndum um form og fegurð á sama hátt og 

ljósmyndarar formalisma 20. aldar, eru þeir ekki heldur tilbúnir til að viðurkenna þær 

sem sögulegar eða afturhvarf til hugmynda um listsköpun sem ekki lengur eru 

viðloðandi. Greinin lítur því ekki á ljósmyndun sem vélræna tækni eða aðferð sem hægt 

er að endurgera.89 

 

5.4.  PÓSTMÓDERNISMI 

 

Póstmódernismi birtist víða í listljósmyndun. Hann er merki um nýja afstöðu til 

listsköpunar  sem var einkum knúin af hugmyndum sem komu fram í Frakklandi á 

seinni hluta 20. aldar, og vísar til ljósmynda sem hafa þann tilgang að gagnrýna 

samtímann eða snúa út úr fyrri verkum annarra listamanna. Hugtakinu var aldrei ætlað 

að vera listrænn stíll. Þess í stað þróaðist það sem ígrunduð nálgun á stöðu og þýðingu 

myndmáls í menningu. Póstmódernismi átti jafnframt ekki endilega að vera brotthvarf 

frá aðferðum fortíðar, heldur endurmat á myndmáli. Menningu hans má skilgreina sem 

gagnrýni sem kemur til, þ.á m. út frá nýjum upplýsingakerfum og áhrifum alþjóðlegrar 

neysluhyggju. Ljósmyndir urðu farvegur í menningar- og hugmyndafræði og 

endurspegluðu oft og tíðum reynsluheim einstaklinga og samfélaga.90 

Póstmódernistar aðhylltust þá hugmynd að ljósmyndir ættu ekki að endurspegla 

sérkenni ákveðinnar aðferðar eins og sést hjá Roversi og í öðrum listljósmyndum 

(aðferð hans í fornri tækni eins og notkun ljóss og myndbyggingar væri mögulega hægt 

 
88 Sama heimild, 113. 
89 Sama heimild, 106-107. 
90 Godeau, Photography At The Dock, 103-104. 
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að bera kennsl á sem hans aðferð). Í raun er ljósmyndunum ætlað að vísa í eitthvað sem 

áður hafði komið fram. Má þar nefna dæmi um vélvædda sýn í svæðislýsingarmyndum 

(e. New Topographics) þar sem myndum af t.d. byggingum er raðað saman eins og 

heimildum til þess að sýna útlit og einkenni umhverfis. Líkt og í verkum Roversis eiga 

þessar myndir ekki að mata neinar skoðanir í áhorfandann en þær eru þó sviptar 

listrænum eiginleikum og miðla umtalsverðu magni af sjónrænum upplýsingum úr 

raunveruleikanum þar sem reynt er að forðast tilfinningar.91 Einnig voru listamenn í 

kringum 1970, sem ekki endilega skilgreindu sig sem ljósmyndara, sem byrjuðu að nota 

ljósmyndun til að leggja áherslu á hversu vélrænn og endurgeranlegur miðillinn er. 

Ljósmyndatæknin í verkum þeirra er þá samlöguð félagsmótun, fjöldamenningu og 

pólitískri stjórnun fjölmiðla sem að einhverju leyti stjórna áhorfandanum.92  

Form og tækni víkja fyrir efnisinntaki. Hluturinn sjálfur, smáatriðin, umgjörðin, 

og sjónarhornið skipta ekki máli.93 Godeau tekur dæmi um póstmódernískar aðferðir 

líkt og má sjá í verki Barböru Kruger til að sýna hugmyndalegar andstæður við 

listljósmyndun sem eru viðloðandi í dag.94  

Verkið (untitled) eftir Kruger var gert árið 1985 og er alfarið pólitískt og 

femínskt, og snýst jafnframt um merkingarfræðilega orðræðu.95 Í framsetningunni er 

tilviljun merkinga og óstöðugleiki þeirra til staðar. Þetta gerir henni kleift að breyta 

merkingu þeirra mynda sem hún hefur fundið, með því að setja texta á myndina þar sem 

getur að líta konu með hendur í formi tilbeiðslu en höfuð hennar er klippt úr 

myndrammanum. Áhersla er á hendurnar þar sem gegnsætt rétthyrningsform er sett ofan 

á þær. Ólíkt verkum Roversis er ekki vísun í tilbeiðslu þar sem verið er að setja konuna 

á stall. Ekki sést dramatískt samspil í ljósi og skugga, litum eða áherslu á fatnaðinn. 

Hægt væri að túlka margræðni í höfuðlausri nærveru viðfangsins sem holdgervingur 

hlýðnu konunnar á sjötta áratugi 20. aldar eða framsetningu tilbeiðslu sem aðferð fyrir 

konuna til að öðlast einhvers konar fullkomnun. Hægt er jafnvel að skynja ádeilu á 

hvernig karlmaðurinn og samfélagið horfa á konuna. Hugtakið (e. perfect) er sett fram á 

bringu konunnar. Textinn er í raun jafn óljós og myndin. Framsetningin framkallar 

 
91 Sama heimild, 117-118. 
92 Sama heimild, 88. 
93 Sama heimild,, 87-88. 
94 Sama heimild, xxvi. 
95 Barbara Kruger, Untitled, 1980, samklipp, 94 x 89 cm, Art Institute Chicago, Illinois. 
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pólitíska merkingu gegn ímyndinni um konuna sem hlýðna og gefur til kynna tilfærslu 

valds til kvenkyns áhorfenda.96  

Í ofangreindum texta má greina tvískiptingu í ljósmyndun samtímans sem 

skarast ekki. Gagnrýnendur hafa lagt til að ljósmyndarar endurskoði forsendur iðkunar 

sinnar. Ólíkar aðferðir hafa komið upp í gegnum tíðina sem tilraunir til að leiðrétta 

uppgang ljósmyndunar, og þá með samfélagsádeilu eða öðrum áherslum heldur en 

fyrirfinnast í listljósmyndun, en samt sem áður er hún rauður þráður sem haldist hefur 

óslitinn.97 Auglýsingaljósmyndun og fagurfræðin bak við hana krefjast ákveðinnar 

hetjulegrar goðsögu um karlkyns listamanninn. Ljósmyndir sem valdar eru til sýningar á  

söfnum eru verk sem krefjast fagurfræðilegrar umhugsunar og verða jafnframt verðmæt 

eintök á uppboðum og galleríum. 98  

Einn þekktasti bókmenntafræðingur 19. aldar, Fredric Jameson (f. 1934), vinnur 

út frá því að pólitískur veruleikaheimur liggi að baki allri menningu sem fyrirfinnst í 

sögunni. Jameson var fyrstur til að setja fram heildsýna sögulega kenningu um 

póstmódernisma, en hann skilgreinir hugtakið sem menningarlega hlið nýs skeiðs 

kapítalismans (síðkapítalisma) sem felur í sér geysilega aukningu á framleiðslu vara og 

lista.99 

Póstmódernísk menning er ekki gagnrýnin samkvæmt honum. Í henni er að 

finna ákveðna tegund dýptarleysis sem einkennist af stælingu, og hann útskýrir að þetta 

veiki samband okkar við söguna. Á tímum póstmódernisma verður sagan að ímyndum 

eða staðalmyndum sem byggja á gömlum táknum en engin tilraun er gerð til að skilja 

sögulega þróun.100 Þessi aðferð drífur svo áfram nýjungagirni á sviði lista. Gamall 

fagurfræðilegur stíll kemur þá í stað raunverulegrar sögu.101 

Brotthvarf sérkennis sem fyrirfinnst hjá listamanninum og hans sérmiðaða stíl 

eins sést í verki Kruger, leiðir nú af sér fullgilda iðkun á því sem Jameson kallar pastís, 

sem þýðir samsull eða blanda. Hugtakið notar hann til að vísa í hina mismunandi þætti 

sem eru teknir úr ólíkum listum og framsettir í einu verki.102 Jameson lýsir þess konar 

 
96 Godeau, Photography At The Dock, 94. 
97 Sama heimild, 86-87. 
98 Godeau, Photography At The Dock, 102. 
99 Jameson, „Póstmódernismi eða menningarleg rökvísi síðkapítalismans,“ 233. 
100 Sama heimild,“ 234. 
101 Sama heimild, 240. 
102 Sama heimild, 254. 
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eftirlíkingu við að tala á dauðu tungumáli þar sem áhrifin sem bjuggu undir upprunalegu 

framsetningunni eru ekki til staðar og útkoman verður þá innihaldslaus.103 

Áður kom fram aðferð Roversis í tækni 19. aldar, en í næsta kafla verður farið 

nánar út í hugmyndir sem liggja bak við aðferð hans. Fjallað verður þar um eðli 

ljósmyndunar og hvernig hún tengist hugtakinu tíma, ásamt fagurfræðilegum áhrifum 

fortíðar sem framkalla hverfulleika í myndinni. Ljósmyndir af ólíkum viðföngum 19. 

aldar verða ræddar, en þær eiga það sameiginlegt að fanga myndina til þess að festa 

minningu einhvers sem ekki er lengur til staðar. Einnig verður handverksgerð 

ljósmyndanna og hvernig hún skapaði merkingu við viðfang myndarinnar rædd. Verkin 

verða einnig útskýrð í samhengi við handverk Roversis í ljósmyndun. 

Jameson lýsir viðgangsefnum þess konar lista, eða lista sem fjalla um tíma, 

minningu og fortíðarþrá, sem módernískum, en þau fara nú dvínandi.104 Hann 

skilgreinir þau verk sem endurskipulagningu á hugmyndinni um pastís sem varpar fram 

ráðalausum tilraunum til að nálgast eitthvað sem er glatað úr fortíðinni, blandar því 

saman og miðlar því svo í gegnum tískusveiflur.105 

 

6  ÓSKILGREINDUR TÍMI Í TÍSKULJÓSMYNDUN 

ROVERSIS 

 

Dæmigerðri Roversi-mynd hefur verið lýst eins og hún sé tekin í ferli þar sem eitthvað í 

myndinni sé að birtast eða að verða til. Hægt er að skynja ákveðinn fínleika eða 

upplifun þar sem myndin gæti losnað upp.106 Hverfulleikinn er dreginn fram með 

einhverju óljósu í myndrammanum. Hægt er að framsetja lagskipt með línum, gagnsæi 

eða einhverju þokukenndu. Áhrifin geta gefið í skyn margar víddir. Dýpt rýmis í t.a.m. 

samblandi ljóss og skugga gæti einnig gefið í skyn eitthvað fjarlægt. Eitthvað sem hefur 

ekki komið upp á yfirborðið er þá til staðar í myndrammanum. Þessi eiginleiki getur 

truflað sýn eða kennsl á forminu. Með aðferðinni eru stundum gefnir í skyn daufir 

draugar. Jafnframt er eitthvert millibilsástand til staðar þar sem áhorfandinn sér form 

 
103 Sama heimild, 256, 231. 
104 Sama heimild, 253-254. 
105 Sama heimild, 259. 
106 „Paolo Roversi: Studio.“ 
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birtast, en á sama tíma er hluturinn að dofna líkt og tíminn sé að eyða tilvist hans. 

Áhorfandinn fær á tilfinninguna að tíminn stöðvist, og gjarnan opnast rými þar sem 

búist er við að rekast óvænt á eitthvað. Lögin eru oft þunn, sem gefur enn frekar í skyn 

hverfulleika.107  

Roversi útskýrir hverfulleikann í verkum sínum í því samhengi að ljósmyndunin 

snúist um tvíhyggju. Þar nefnir hann líf og dauða, nærveru og fjarveru. Þegar horft er á 

ljósmynd hefur viðkomandi einungis pappír í höndunum, en myndefnið er til staðar sem 

mynd sem er í raun fjarverandi. Ljósmyndun hefur því eðlislæga tvíræðni á marga vegu. 

Umræddur ljósmyndari útskýrir frekar að hann vilji ávallt fara handan veruleikans og í 

óskilgreindan tíma sem er næstum stöðvaður. Í framsetningunni leitast hann oft eftir að 

framsetja form óhlutbundin, sem hann tengir við skapandi og myndræna ljósmyndun. 

Roversi nefnir bókina Suspending Time: Life-Photography-Death, eftir Geoffrey 

Batchen (f. 1956) til frekari útskýringar á umfjöllunarefninu.108  

Bók Batchens fjallar um eðli ljósmyndunar sem miðils og sér í lagi portrett 

ljósmyndir sem vísun bæði í dauða og nærveru lífs. Ljósmyndir fanga ávallt sértækt 

augnablik í fortíðinni sem við skoðum síðan í nútíðinni. Þegar horft er á ljósmynd af 

látnum einstaklingi, er verið að upplifa tímabundna hreyfingu á milli fortíðar og nútíðar. 

Batchen útskýrir að þannig sé óhjákvæmilegt að ljósmyndir dragi athygli að okkar eigin 

yfirvofandi fráfalli. Þessar hugmyndir koma frá franska heimspekingnum Roland 

Barthes (1915-1980) og Batchen notar þær í samhengi við ljósmyndasýningu sem hann 

stjórnaði og til þess að útskýra hvers vegna ljósmyndir úr fortíðinni eru áhugaverðar til 

kynningar, en margar þeirra sýna hversdagslegt fólk á 19. öld í myndatöku á 

ljósmyndastofu.109  

Í umræddri bók er unnið út frá  hugmyndum Barthes með því að leggja áherslu á 

getu ljósmyndunar til að stöðva tímann og brúa bil á milli lífs og dauða. Í einni mynd 

sést hvítklædd kona horfa á áhorfandann og hún lyftir dökkum klút sem afhjúpar hluta 

af innrammaðri ljósmynd af annarri konu. Áhorfandinn gæti túlkað þetta sem látinn 

fjölskyldumeðlim. Þessi formlega stúdíómynd vottar þá dauða hans, en einnig afneitar 

hún endanleika dauðans þar sem hvítklædda konan notar sína eigin myndatöku til að 

endursýna hina konuna fyrir okkur þar sem hún er enn á lífi. Innrammaða konan er sýnd 

 
107 Pollock, „Trauma, Time and Painting: Bracha Ettinger and the Matrixial Aesthetic,“ 27-28.  
108 Caballero, „Paolo Roversi- Master of Light.“ 
109 Batchen, „Life and Death,“ 108. 
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líkt og hún sé á milli opinberunar og ósýnileika (að hluta til undir klútnum) þar sem hún 

muni aldrei vera fullkomlega til staðar aftur en muni heldur aldrei að vera algjörlega 

fjarverandi. Batchen útskýrir að þar sem sú kona hafi nú verið mynduð tvisvar sé henni 

breytt í eins konar draug af sjálfri sér.110 Sameiginlega orðræðan bak við myndirnar sem 

Batchen setur fram  er vísun í dauða manneskjunnar, en hann vill meina að allar 

ljósmyndir séu vísun í dauða manneskjunnar.  

 

6.1.  LAGSKIPTING Í HANDVERKI 

 

Í texta Batchens er hugtakið fínleiki kennt við gamlar framköllunaraðferðir. 

Daguerreaðferð er elsta ljósmyndaaðferðin frá 1839, þar sem notaðar voru silfurhúðaðar 

málmplötur og var jafnframt fyrsta ljósmyndunarferlið sem stundað var í 

viðskiptalegum tilgangi. Yfirborð plötunnar er viðkvæmt (húðin er þunn og með silfri) 

sem þurfti svo að pússa og hreinsa vandlega. Hver daguerretýpa er einstök þannig að 

áhorfandinn getur verið viss um að platan sem hann gjóir augum á var einu sinni í sama 

herbergi og viðfangið sem sést í myndrammanum. Aðferðin er ólík flestum 

ljósmyndaferlum að því leyti að hún er í senn neikvæð og jákvæð þar sem báðar útgáfur 

myndarinnar er hægt að sjá á sömu plötu, en það fer allt eftir sjónarhorninu. Þetta þýðir 

venjulega að annaðhvort þarf að færa plötuna fram og til baka í einni hendi, eða að færa 

höfuðið þegar horft er á myndina þar til jákvæða útgáfan birtist. Áhorfandinn þarf 

jafnframt að bæla niður sýn á sjálfan sig stara til baka þar sem hann getur birst í 

speglaða yfirborði plötunnar. Af þessum ástæðum er hverfulleiki í aðferðinni þar sem 

myndin bæði birtist og hverfur þegar við horfum á hana. Sýnileikinn er því tímabundin 

birting.111  

Daguerreótýpur voru stundum málaðar af fagfólki svo myndirnar litu út eins og 

málverk og voru þær svo seldar fyrir aukagjald af vinnustofunum þar sem fólk fór í 

myndatökur. Litarefnið virðist fljóta í ógegnsæjum blettum á yfirborði plötunnar eins og 

reynt sé verið að binda ákveðna sleipa áferð myndarinnar sem er undir. Ljósmyndarar 

lærðu fljótlega að búa til skrautlega ramma og skreyttar umgjörðir þannig að myndir 

þeirra yrðu aðgreindar frá öðrum. Hægt er að sjá málaða skreytingu á rollunni sem er 

 
110 Sama heimild, 109. 
111 Sama heimild, 112. 
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síðan endurtekin á rammanum sjálfum sem gerir handverkið að samþættri sjónrænni 

upplifun.112  

Dagurerrotýpunum sem Batchen fjallar um fylgdi oft eitthvað efnilslegt úr 

líkama viðfangsins. Trúarlegar eða efnislegar táknmyndir eins og hárlokkar úr 

viðfanginu sáust til dæmis í hulstrum ljósmyndanna. Þær eru því ákveðin registur fyrir 

manneskjuna sem framsettt er, eins og Batchen útskýrir, en hann byggir þau rök á 

merkingarfræði bandaríska heimspekingsins og stærðfræðingsins Charles Sanders 

Pierce (1839-1914) sem aðhylltist þá nálgun að ljósmyndir séu merkingarleg tákn. 

Batchen varpar þá ljósmyndinni fram þar sem líkamlegt orsakasamband er á milli 

hennar og því sem hún setur fram eða því sem framsett er með henni. Hann útskýrir að 

minjar eins og hár einstaklingsins auki því við nærveru viðfangsins og gefi tilfinningu 

fyrir einhverju týndu sem erfitt er að endurheimta.113 

Portrett ljósmyndirnar sem urðu til á 19. öld líkjast viðföngum í líki styttu eða 

vaxmyndar í ákveðinni formfastri og fyrirhugaðri líkamsstöðu á meðan myndin var 

tekin. Þessi stífleiki eykst þegar málað er á yfirborð myndarinnar í takmörkuðu litasviði 

sem nær yfirleitt yfir sérkenni eða smáatriði sem einu sinni kunna að hafa verið til 

staðar í viðfanginu. Þetta veldur því að umræddar myndir sýna ákveðna samhljóða í 

tjáningu, en í tilviki þessarar tegundar ljósmynda, skapa áhrifin frávik frá raunsæi sem 

fólk tengir vanalega við ljósmyndina. Keppnin um yfirburði á milli ljósmyndunar og 

listmálunar eins og hún kom til á 19. öld getur valdið sláandi röskun á sjónarhorni og 

tjáningu í ljósmyndum. Það að myndin sé máluð veldur röskun á raunverulegri 

skjalfestingu myndarinnar. Handverkið var e.t.v. eingöngu ætlað sem hvatning eða 

minning sem átti ekki endilega að vera nákvæm. Batchen útskýrir að áhorfandinn skynji 

þá ekki mikið um persónuleika viðfangsins.114   

Paolo Roversi aðhyllist umrædda bók Batchens vegna þess að skv. honum eru 

hugtökin hverfulleiki og töfrar í birtingu ljósmyndamiðilsins mikilvæg. Hann framsetur 

einnig handverk í myndrænum áhrifum. Hægt væri að bera saman mynd hans af Töshu 

Tilberg (mynd 5) þar sem hún sést bak við gyllingu í lagskiptri myndinni, við mynd úr 

sýningu Batchens ( mynd 7). Roversi lætur viðfangið standa aftan við gyllinguna, sem 

virkar sem eins konar slæða framan við myndina, en konan sjálf virðist ekki máluð með 

 
112 Batchen, „Life and Death,“ 113. 
113 Sama heimild, 233. 
114 Sama heimild, 115. 
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lit og hægt er að greina ýmis smáatriði í húð hennar og fatnaði. Lagskiptingin í 

handverkinu virkar fínlegri heldur en umrædd mynd úr sýningu Batchens, en þar 

umlykur gylling viðfangið í skreyttum umfangsmiklum ramma og í pappír utan við 

ljósmyndina sjálfa (sem sýnir mynd af smábarni). Það handverk inniheldur því mikla 

dýpt. Húð viðfangsins og bakgrunnurinn eru máluð. Í raun virðist sem málað sé á öll 

form ljósmyndarinnar, sem gefur tilfinningu fyrir viðfanginu sem hluta af málverki. 

Mikilvægi viðfangsins og nærvera þess er þó skynjuð. Vélræn nákvæmni 

myndavélarinnar er til staðar og við erum meðvituð um grundvallarhlutverk hennar en 

augað skynjar einungis ummerkin eftir hönd málarans.115  

 

7  INNBLÁSTUR ROVERSIS 

 

7.1.  LISTIR MIÐALDA 

 

Roversi leitast við að túlka viðfangið með hliðsjón af þeim áhrifum sem list fortíðar 

hefur haft á hann, en hann dregur frá framsetningu konunnar í listum miðalda. Hægt er 

að sjá dæmi í (mynd 5) af Töshu Tilberg. Hann leitar til ítalskra málverka eins og 

Nascita di Venere sem framsetur gyðjuna Venus, eftir ítalska málarann Sandro 

Botticelli.116 Skv. Roversi sýnir verkið konuna líkt og engil, en þegar hann sjálfur 

myndar leitar hann einnig eftir einhvers konar hreinleika og sakleysi í viðfanginu.117  

Gyðja ástarinnar, Venus, snýr beint að áhorfandanum. Höfuð hennar hallar til 

hægri og hún gjóar augum örlítið niður á við. Líkaminn, andlitið, og augnaráð hennar 

eru fremur sviplaus og rósöm. Ástríðan er látin koma fram í formum sem eru utan 

líkamans en hægt er að skynja sorg og samúð með konunni.118   

Gyðjan er nakin í miðjum myndrammanum og mótífin sýna mjúkar bylgjulaga 

línur, þ.á m. í hári og líkama hennar. Venus hylur nektina með síðu hári sem hefur verið 

gyllt. Engir útlitsgallar, rauðir tónar eða smáatriði sjást í fölri húð hennar. Konan er 

 
116 Sandro Botticelli, Nascita di Venere, 1484, tempera á striga, 172.5 x 278.5 cm, Uffizi Gallery, Flórens. 
116 Sandro Botticelli, Nascita di Venere, 1484, tempera á striga, 172.5 x 278.5 cm, Uffizi Gallery, Flórens. 
117 Roversi, Soul of a Woman: A Journey Through Art and Fashion. 
118 Campos og Flores, „Nude Venus: Nudity Between Modesty and Horror.“ 
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sýnd hrein og fullkomin samkvæmt klassískri list en innblástur fagurfræðinnar bak við 

viðfangið er sótt í klassískar styttur í hógværri stellingu, en það er næstum eins og 

listamaðurinn hafi tálgað út styttu í málverkinu.119 Nakinn líkami hennar líkist hvítum 

marmara sem átti að leiða til þess að erótíkin í líkamleikanum mildaðist. Fínleiki litanna 

sem gefa bogalaga líkama ástargyðjunnar lögun og lit framkalla ógegnsæja, kalda og 

slétta áferð húðarinnar.  

Hreyfing er gefin í skyn í myndinni í hárlokkum Venusar sem flökta í vindinum, 

og einnig í formum utan við hana. Kvenhetjan stendur þó óhögguð. Frá upphafi 15. 

aldar var markmið skálda og listmálara frá Norður-Ítalíu að fanga hár og fatnað á 

hreyfingu í sams konar kvenkyns persónum. Í umræddu verki er gyðjunni lýst sem 

kvenhetju fjarlægra tíma sem hreyfist stöðugt á milli lofts og jarðar. Hún er einnig föl 

og hörð eins og steingervingurinn, og jafnframt er hún draumkennd birting sem fer 

handan tíma og holdgunar. Túlkunin er dæmigerð á tíma endurreisnar þar sem listamenn 

vildu fanga hreyfingu í kyrrstæðri mynd.120 

 

7.2.  HÚÐ KONUNNAR SEM MARMARI Í VIÐFÖNGUM 

ROVERSIS 

 

Stór birtuskil sjást í Nascita di Venere. Föl Venus t.a.m. hefur dökkar útlínur í kringum 

sig, sem leggur áherslu á mjólkurkennda hvíta húð hennar. Líkamsstaða hennar er ekki 

raunsæ þar sem hún hallar of mikið á hlið án stuðnings og langir útlimir hennar eru ekki 

í réttum hlutföllum. Aðferðin gefur í skyn konuna sem ójarðneska.121 Roversi útskýrir 

að hann notist við uppstillingu konunnar úr klassískum listum þar sem líkamsstaða 

viðfanga hans er ávallt einföld og fyrirsætunni er raðað miðlægt inn í myndrammann 

eins og má sjá í framsetningu Venusar hjá Botticelli. 

Ljósri húð viðfangsins má líkja við styttur eins og Pietá (sem þýðir samúð), en 

hún er eftir Michelangelo, og var gerð árið 1498-1499.122 Styttan er úr marmara, og 

sýnir Maríu mey með látinn Krist í fanginu. Fígúrurnar eru aðeins stærri en eðlileg 

líkamsstærð. María situr á grýttri syllu með fótleggi gleiða. Hún er yfirbuguð af sorg og 

 
119 Parenti, „Birth of Venus.“ 
120 Campos og Flores, „Nude Venus: Nudity Between Modesty and Horror.“ 
121 Sama heimild. 
122 Michelangelo,  Pietá, 1498-1499,  marmari, 174 cm x 195 cm, Basilica Papale di San Pietro, Róm. 
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höfuð hennar örlítið hneigt. Skikkja hennar er  flæðandi. Hlutföllin í andliti hennar eru  

sett fram í fíngerðum andlitsdráttum og ávölu háu enni. Michelangelo virtist sækjast 

eftir fegurð í yfirborði marmarans, en hann gefur í skyn áferð og lit með meðferð sinni á 

steininum. Varir guðsmóðurinnar virðast til dæmis dekkri en kinnarnar. Þessi áhrif nást 

með því að móta formið, og svo hvernig mótið tekur við ljósinu. Margir listamenn 

samtímans máluðu þó marmarastyttur með litum eins og gyllingu, sérstaklega á klæði 

fígúranna.123 

Hægt er að greina lotningu fyrir mannslíkamanum. Líkami og andlit Maríu 

guðsmóður og Krists þykja tálguð út með mikilli færni. Nakinn búkur Krists er settur 

fram nákvæmlega og skv. hugmyndum um fegurð þess tíma. Allar vöðvabyggingar 

líkamans eru sýnilegar undir fíngerðu holdinu. Jafnvel er hægt að greina smáatriði eins 

og æðar undir húðinni. Hreyfing er gefin í skyn þar sem listamaðurinn leggur áherslu á 

öll þau svæði líkamans sem tengjast hreyfigetu hans. Allir liðir líkamans ásamt 

líkamsstöðu eru þá afmarkaðir á þann hátt að þeir undirstrika möguleika til 

hreyfingar.124 

Klassísk list er kennd við tíma endurreisnar á Ítalíu, en hugtakið endurreisn vísar 

í tímabil sögunnar sem tekur við af miðöldum.125 Hún miðar að því að vinna frá 

grunnlínu í lóðréttu og láréttu fyrir helstu stefnuásana og hreinu sniði þar sem allt andlit 

viðfangsins sést. Þetta skapar einfaldleika og kyrrstæðu í myndinni, og er jafnframt 

aðferð þaðan sem hægt var að vinna þægilega út frá. Tilgangurinn með notkun 

einfaldleika var að skapa sterk áhrif.126  

Fyrri hluti endurreisnartímabilsins sýnir ungar konur í lituðum flöktandi klæðum 

með flæðandi hár.127 Dauft bros varð svo vinsæl framsetning. Andlitið átti að túlka 

næmni. Viðfangið var fegrað með því að sýna allt enni konunnar og gera það hærra og 

meira áberandi. Það var málað hvítt og glansandi í líkingu við áferð marmara eins og 

sést í málverkinu Monu Lisu eftir Leonardo da Vinci.128 Í klassísku aðferðinni snýr 

sitjandi fyrirsætan líkamanum aðeins frá áhorfandanum og andlitið snýr oft beint fram á 

við. Einn handleggurinn hvílir á stólarmi og hinn vísar fram á við þar sem ein hönd 

 
123 Dillenberger, Style and Content in Christian Art, 115-116. 
124 Sama heimild, 117. 
125 Jón Gunnar Þorsteinsson, „Hvað var endurreisnartímabilið.“ 
126 Wölfflin, Classic Art, 256. 
127 Sama heimild, xv. 
128 Leonardo Da Vinci, Mona Lisa, 1503, olía á við, 77 x 53 cm, Louvre Museum, París. 
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hvílir á hinni. Sú líkamsstaða átti að gefa tilfinningu fyrir viðkvæmni í snertingu 

fíngerðra handa konunnar.129 

Ef borin eru saman málverkið La Dorotea frá 16. öld og ljósmynd Roversis af 

leikkonunni Saoirse Ronan, sést að viðföngin sitja í sömu stellingu með líkamann 

aðeins frá áhorfandanum.130 Handleggirnir eru framsettir keimlíkt í verkunum og virðast 

leika stórt hlutverk í að framkalla næmni í viðfanginu.131 Báðar konurnar hvíla einn 

handlegg yfir öðrum. Höndin hvílir á fötunum og styður við klæðin. Vísifingur og 

löngutöng hvíla hálfbeygð yfir klæðunum á meðan hinir fingurnir eru að hluta til faldir í 

gripinu. Viðföngin horfa óbrosandi fram í áhorfandann. Enni Ronan er bert og sést að 

fullu en enni Doroteu er ljósasti hluti andlitsins (sá hluti andlitsins sem er fyrir neðan 

ennið er skyggður).  

 

7.4.  LJÓSMYNDUN OG FÁGUN VIÐFANGSINS  

 

Roversi útskýrir að hann sé snortinn af ljósmyndurum sem sýna blíðu og fegurð í 

verkum sínum. Hann nefnir dæmi í ljósmyndinni Mrs Herbert Duckworth eftir Juliu 

Margaret Cameron.132 Það sem honum líkar við hana er að konan virðist ekki leika 

hlutverk fyrir framan myndavélina. Ekkert ýkt látbragð sést í hreyfingu eða andliti 

hennar og jafnframt virðist hún ekki uppáklædd. Fyrir honum er þetta ósvikin og innileg 

portrett ljósmynd. Í huga Roversis virðast því vera órjúfanleg tengsl á milli fágunar í 

uppstillingu viðfangsins og persónuleika eða inntaki þess.133 

Líkt og í aðferð Roversis voru myndirnar í árdaga tískuljósmyndunar næstum 

alltaf teknar inni á vinnustofu og á myndavél í stóru sniði þar sem hægt ferli hennar 

krafðist þess að viðfangið væri kyrrt í langan tíma. Sambandið á milli líkama 

fyrirsætunnar og ljósmyndarýmis var vandlega skipulagt. Ferlinu var lýst sem miklu 

álagi fyrir fyrirsætuna þar sem aðgát þurfti að vera mikil við ljós og hæga lýsingu. 

Hæfileikinn til að sitja fyrir ótruflaður í lengri tíma framkallaði ákveðna stöðu sem 

 
129 Wölfflin, Classic Art, 30. 
130 Sebastiano Del Piombo, Dorothea, 1512, málverk,  27 x 21,5 cm, Staatliche Museen zu Berlin, Berlín. 
131 Paolo Roversi, Saoirse Ronan in Louis Vuitton coat, 2013, ljósmynd, The New York Times Style Magazine. 
132 Julia Margaret Cameron, Mrs Herbert Duckworth, 1872, carbon prent, 33,5 x 24,5 cm, Victoria and Albert 

museum, London. 
133 Roversi, Paolo Roversi –„Mrs Herbert Duckworth“ by Julia Margaret Cameron. 
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haldið var framan við myndavélina og jafnframt gerði að verkum að ekki var hægt að 

greina fjölbreytni í viðföngunum. Erfitt var til dæmis að skynja stéttaskil ef þau voru til 

staðar.134  

Um miðja 20. öld mátti greina áherslur í framsetningu konunnar sem líkjast 

áherslum úr klassískri list. Kvenlegt æðruleysi fyrir framan myndavélina var 

viðfangsefni bókarinnar The Model: A Book on the Problems of Posing frá 1940 eftir 

tískuljósmyndarann William Mortensen sem tók glansmyndir í Hollywood. Markmið 

hans var að fjarlægja það sem hann kallaði „óþægilegar truflanir“ í ljósmyndinni. 

Athyglisvert er að skoða áherslur hans þar sem hann útskýrir tilganginn með hóflegri 

framsetningu viðfangsins. Þessar reglur þóttu honum nauðsynlegar til þess að 

tískuljósmyndin túlki rétt, en mikilvægt var að neytandinn skildi skilaboðin sem átti að 

koma á framfæri.  

Mortensen útskýrði að þess væri krafist að viðfangið væri kyrrt, og einnig átti að 

skipuleggja líkamleikann fyrir myndatökuna. Líkaminn átti að vera í góðum hlutföllum 

og framsettur í samfellda mynd. Forðast átti að brjóta gegn þeim reglum svo að 

líkamshlutar yrðu ekki vandræðalegir, og alls ekki máttu þeir vera karlmannlegir. 

Óhóflegur snúningur eða beygingar á úlnlið, samanbrot á bol, stytting á handleggjum og 

fótleggjum var ekki ákjósanlegt vegna þess að það var óhóflegt. Mortensen ráðlagði 

einnig frá of lifandi tjáningu eins og því að brosa of ýkt, en sú tjáning virkaði gegn 

tilfinningu „aðhalds og eftirlits“.  Óhófleikinn tók frá merkingu myndarinnar sem var 

fyrst og fremst kvenleiki í myndrænni framsetningu.135 

Líkt og Roversi var Mortensen ekki mikið fyrir að sýna ýkt svipbrigði eða ýktar 

líkamsstellingar í viðfanginu til að tjá tilfinningar. Hann útskýrir jafnframt að 

ljósmyndarinn eigi ekki að láta viðfangið finna tilfinningalega fyrir einhverju sérstöku 

þar sem það skapar ekki merkingu, og vildi hann einnig meina að algengir gallar sem 

fyrirfinnast í líkamsstellingum hafi ekkert með tjáningu að gera, heldur séu þeir 

einfaldlega slæm hönnun.136 Form líkamans þarf að skapa merkingu. Þokkafullt viðhorf 

eða eitthvert annað innra ástand, sem fyrirsætan gerir ráð fyrir að eigi að túlka, skapar 

 
134 Eugenie Shinkle, „The feminine awkward: Graceless bodies,“ 203. 
135 Sama heimild, 207. 
136 Mortensen, The Model: A Book on the Problems of Posing, 21. 
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ekki myndir.137 „Tjáning frekar en tilfinning“ er lykillinn að hlutverki fyrirsætunnar. 

Tilfinningar eru því mjög villandi viðmið skv. Mortensen.138 

Viðleitnin til að draga listina niður á tilfinningalegan grundvöll veldur 

vonbrigðum þar sem tilfinningar eru oft mjög óljósar, en þær eru ekki til staðar í 

mörgum merkum listaverkum. Sá væri djarfur sem reyndi að skilgreina tiltekna 

tilfinningalega eiginleika í svipbrigðum eða líkama í t.d. málverkinu Monu Lisu e. 

Leonardo Da Vinci. Hann tekur annað dæmi í fornum egypskum skúlptúrum sem eiga 

styrk sinn að þakka algjörri hreinsun frá öllum slíkum tímabundnum mannlegum 

smáatriðum eins og tilfinningum. Vissulega kemur oft tilfinning fram í mynd, sem er án 

efa orsök þeirrar tilhneigingar að leggja of mikla áherslu á hana sem myndrænan þátt. 

Hvort sem ljósmyndarinn vilji túlka tilfinningar eða ekki, þarf að framkalla tjáninguna, 

sem fæst með því að raða formum inn í myndrammann, og þá verður til merking.139 

Mynd er ekki gerð í þágu ljósmyndarans eða fyrirsætunnar samkvæmt 

Mortensen, heldur er hún til hagsbóta fyrir neytandann. Í þágu hans verður 

tjáningaraðferðin að vera skiljanleg. Ljósmyndarinn og fyrirsætan vita kannski hvað er 

átt við í myndatökunni, en ef áhorfandinn skilur ekki merkinguna með því einu að horfa 

á myndina, hefur henni mistekist að fullnægja hlutverki sínu. Það er ekki hægt að taka 

mynd af  hugsunum og tilfinningum eins og sumir vilja meina. Það sem hægt er að 

mynda eru líkamlegar birtingarmyndir hugsana og tilfinninga. Í myndrænu tilviki gæti 

til dæmis sorgmæddur maður virst vera argur. Myndavélin myndi líklega greina lítinn 

mun á svipbrigðum manns sem er að leggja á ráðin um morð og þess sem er að hugsa 

eitthvað alsaklaust. Eðli ljósmyndarinnar felst í því að hún er kyrrstæð sem veldur því 

að ekki er hægt að skapa óslitinn þráð og viðhalda stemningu í henni. Tákn myndlistar 

þurfa að vera aðlöguð að takmörkunum ljósmyndamiðilsins. Það þarf því að þýða 

hugsun yfir í staðlað og stílfært látbragð.140 

Sumir ljósmyndarar eyða miklum tíma og orku í að vekja upp ákveðnar 

tilfinningar hjá fyrirsætunni sem hún á svo að túlka. Tímanum er sóað vegna þess að 

vandlega ræktuð tilfinning fyrirsætunnar er bókstafleg staðreynd en ekki látbragð, og 

neytandinn þar af leiðandi rangtúlkar.141 Í framsetningu dramatísks augnabliks sem 

 
137 Sama heimild, 171. 
138 Sama heimild, 172. 
139 Mortensen, The Model: A Book on the Problems of Posing, 172-173. 
140 Sama heimild, 173. 
141 Sama heimild, 175. 
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gefur eitthvað í skyn, nefnir hann dæmi um ungan listmálara sem gerði sjálfsmynd af 

sér sem öldruðum manni. Einnig er hægt að framsetja myndir sem innihalda áminningar 

um átakanlegt andartak sem er rétt liðið og skapa stemningu með lýsingu og 

líkamsstöðu sem gefa í skyn hvað sé að gerast.142  

Best er að túlka ljósmynd með því að gefa í skyn hreyfingu frekar en að fanga 

hana. Forðast ætti því bókstaflega framsetningu hreyfingar og frekar að gefa í skyn að 

hún sé rétt að byrja eða að henni sé nýlokið. Í myndrænni framsetningu geta ýmsar 

hreyfingar gert að verkum að krefjandi sé að finna hið tiltekna augnablik sem gefur 

bestu tilfinninguna fyrir hreyfingunni og áframhaldandi flæði hennar. Þetta augnablik er 

þó almennt að finna á lokapunkti hreyfingarinnar eða rétt áður en hún leysist upp, sem 

er þá jafnframt hápunkturinn í henni.  

Mortensen sýnir dæmi í ljósmyndinni Death of Hypatia, sem hann sjálfur tók 

árið 1926.143 Þegar getur að líta umrædda mynd er lítil sem engin bókstafleg 

birtingarmynd tilfinninga eða athafna til staðar. Augnablikið er samt sem áður þungt þar 

sem áhorfandinn skynjar skelfingu og möguleika fyrir fleiri óttalegum atburðum sem 

gætu verið að fara að gerast. Myndin sýnir stór birtuskil í ljósi og skugga þar sem nakin 

konan, sem er næstum í líki styttu, liggur á gólfinu en dökk kyrrstæð fígúra með hettu 

yfirgnæfir hana og heldur fótum hennar uppi. Ekki sést í andlit mannsins en áhorfandinn 

fær tilfinningu fyrir skuggalegu og ofbeldisfullu atviki þar sem hægt er að skynja að 

hann sé að draga konuna eitthvað. Konan, sem er algjörlega undirgefin, liggur á bakinu. 

Engin svipbrigði eða hreyfing eru í líkamanum og erfitt er að sjá hvort augu hennar séu 

opin eða ekki, þannig að áhorfandinn veltir fyrir sér hvort að hún sé á lífi. Viðleitnin var 

lögð í að raða saman látbragði. Hér fyrirfinnst vísbending um að hreyfing sé stöðvuð 

tímabundið.144 

Mortensen gerir samanburð á mynd sinni við aðrar myndir sem fela einnig í sér 

samsetningu tveggja persóna í ofbeldisfullum sjónleik sem gæti verið klipptur úr 

kvikmynd þar sem maður er að drepa konu. Fyrirsæturnar, eða leikararnir, eru hvattar til 

að vinna sig upp í brjálæðislega skelfingu sem sést á andliti þeirra og ýktar sveigjur 

líkamans sjást þar sem er raunverulega verið að fanga hreyfingu, eins og þegar kona 

hallar sér langt aftur og maður stendur við hana og heldur rýtingi á lofti sem beinist að 

 
142 Mortensen, The Model: A Book on the Problems of Posing, 176. 
143 William Mortensen, Death of Hypatia, 1926, silfur-gelatín prent, 19 x 14,6 cm, Artnet, Berlín. 
144 Mortensen, The Model: A Book on the Problems of Posing, 180. 
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bringu hennar. Þess konar myndir eru stillur af drama frekar en dramatískar myndir. 

Tilfinningin er ofbeldisfull og bókstafleg í framsetningunni. Það er lítil sem engin 

vísbending um nein gæði í látbragði vegna þess að sveigðir hlutar líkamans í konunni 

sem gefa til kynna ofbeldi vekja aðeins vægan áhuga hjá áhorfandanum, en Mortensen 

vill meina að það gerist þegar viðbrögð og líkamsstaðan eru sýnd samtímis.145  

 

7.5.  BÝSÖNSK LIST í RAVENNA 

 

Roversi lýsir gylltri áru ítalskrar borgar í vetrarþoku þegar hann útskýrir hvaðan hann 

dregur innblástur. Borgin Ravenna, þar sem Roversi ólst upp, er áhrifavaldur í verkum 

hans og þá sérstaklega kirkjulistin í mikilfenglegum bænahúsum eins og Basilica di San 

Vitale sem var byggð ca. 540, og Basilica di Sant´ Apollinare Nuovo, frá árinu 500. Þar 

sjást helgir menn og aðrar persónur, svo sem englar í heilögu hvítu ljósi. Bjartir litir í 

myndum sem prýða kirkjurnar ásamt mildri dagsbirtunni í vetrarþokunni birtast í 

verkum hans.146 

Roversi upplifir dulræna eiginleika í hinu trúarlega í ítalskri list og andstæðum 

sem þar má finna, eins í góðu og illu. Táknfræðilegar rætur í verkum hans eru því 

algjörlega ítalskar samkvæmt honum.147 Þær endurspeglar fagurfræði Býzans sem var 

sambland grísk-rómverskrar og austurlenskrar menningar. 

Roversi útskýrir að andrúmsloftið sem hann reynir að draga fram í verkum 

sínum, byggi á eiginleikum sem birtast í íkonógrafíu kirkjulistarinnar á Ítalíu. Hugtakið 

íkonógrafía vísar í sjónrænt eða táknrænt inntak myndlistar. Hugtakið er notað í 

listasögu og rannsakar og túlkar inntak mynda og þá sérstaklega myndbyggingu og 

smáatriði hennar. Í kristinni trú er dæmi um íkonografíu í mynd af lambi sem túlkun 

Krists, en upphaflega var íkonógrafía notuð til að bera kennsl á einstaklinga og atburði í 

trúarlist.148  

Freska er máluð á stein. Yfirborð málverksins er ógegnsætt og endurskinslaust. 

Styrkleiki litanna er lítill, og líkist helst vatnslitum. Yfirborð steinsins getur verið hrjúft 

(sem sést þá undir myndinni) í alls kyns brotum eða sprungum. Þegar notast er við 

 
145 Mortensen, The Model: A Book on the Problems of Posing, 179. 
146 Cardini, „His Gaze Doesn’t Impose, But Reveals.” 
147 Sama heimild. 
148 Dillenberger, Style & Content in Christian Art, 16. 
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mósaík er unnið með steina eða gler, og útkoman sýnir skæra liti á skínandi yfirborði 

sem er þá mun sléttara og meira glansandi heldur en yfirborð steinsins í freskum.149  

Í býsönsku listinni endurspeglar glitrandi mósaíkin hið heilaga ljós í áberandi 

rauðum, grænum og gylltum flísum ásamt marmara150 Ljósinu sem endurkastast frá 

gylltum lit listaverkanna er lýst sem guðlegu eða dularfullu, vegna ljómans sem 

endurkastast frá flísunum, en þá er tilfinning fyrir að vera ekki lengur staðsettur í 

afmörkuðu rými. Litarefni úr kopar, gulli, silfri og járni var blandað saman við gler, en 

af og til greip listamaðurinn til hreins gulls og silfurs eða skínandi hvíts tóns og bætti 

því við í andlitsdrætti fígúru eins og guðsmóðurinnar. Áherslur í björtum hvítum tóni 

eiga einnig að gefa tilfinningu fyrir guðdómlegu ljósi fyrir kirkjugesti sem stunda 

tilbeiðslu, en ímyndir Krists og biðjandi Maríu guðsmóður eru algeng mótíf 

listaverkanna.   

Í mósaíkflísum Basilica St Apollinare Nuovo í Ravenna sést María guðsmóðir í 

grænu hásæti þar sem hún situr með barnsungan Krist í kjöltu sinni. Tveir englar eru 

hvor sínu megin við hana. Öll viðföngin hafa geislabaug. María og sonur hennar hafa 

gylltan baug en englarnir blágrænan. María klæðist dökku en englarnir eru í hvítum 

flæðandi klæðum. Birtuskilin í hvítu og dökku eru sterk. Fígúrurnar eru umkringdar 

gyllingu. Litadýrðin er mikil og litirnir skærir og glansandi, en glampinn virðist koma 

frá hárfínni málningu á yfirborði flísanna.151 

Heilagar fígúrur í málverkum kirkjunnar horfa beint fram á við. Ef þær eru 

framsettar fleiri, þá sjást þær hlið við hlið, látlausar, og stara á áhorfandann á meðan 

þær framkvæma helga athöfn. Formlaus gylltur bakgrunnurinn sem táknar m.a. annars 

heims eðli, eilífðina og undirskipun líkamans, er áberandi í býsanska stílnum.152 Hinar 

örsmáu gylltu flísar eru settar á yfirborðið í mismunandi sjónarhornum, þannig að 

áhorfandinn, sem stendur fyrir neðan verkið, sér samblöndu flísa endurkasta ljósinu á 

mismunandi hátt þegar hann hreyfir sig. Ljómi mósaíkanna virðist því lifandi og 

upphafinn jarðneskri tilveru.153 

 
149 Dillenberger, Style & Content in Christian Art, 47-48. 
150 Cormack, Byzantine Art, 55. 
151 Maestro di Sant'Apollinare, Maria col Bambino attorniata da angeli, 536, mósaík, Basilica di Sant'Apollinare 

Nuovo, Ravenna. 
152 Dillenberger, Style & Content in Christian Art, 50. 
153 Sama heimild, 53. 
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Djöflar og englar sjást í kirkjulistinni, en þeim er gefið frelsi frá þyngdaraflinu 

og virðast svífa þar sem fætur þeirra snerta ekki jörðina. Fígúra sem sýnd er svífandi 

hefur oftast ekki efnislegan líkama í venjulegum skilningi og varpar því ekki skugga í 

listaverkinu. Aðferðin túlkar rými, og fór að sjást í umræddum stíl í kringum 14. öld.154 

Býsanska listin framsetur samhverfu í myndramma og fíngerðan stíl, en talið er að það 

hafi átt að túlka fínleika, reglu og stöðugleika innan býsönsku menningarinnar.155  

Roversi vill meina að viðfangið í öllum myndum hans sé gætt heilögum 

eiginleika. Í eftirfarandi texta verður útskýrt að María guðsmóðir sé ávallt 

undirliggjandi hugmynd í konunni sem hann fangar. Í trúarlegri list kirkjunnar, eða 

þaðan sem Roversi dregur innblástur, áttu fígúrurnar að innihalda neista af svokallaðri 

„guðlegri orku“ sem átti að draga áhorfandann að og gefa í skyn að með því að horfa á 

verkin var viðkomandi að auðga sálina og hann jafnvel dreginn handan jarðnesks lífs.  

 

8  MARÍA GUÐSMÓÐIR: HUGMYNDIN UM KONUNA Á 

ÍTALÍU  

 

Verk Roversis tengjast trúarlegum viðhorfum um konuna sem guðsmóður og er því vert 

að útskýra þær hugmyndir um konuna á Ítalíu sem má rekja til 4. aldar til þess að fá 

betri hugmynd um skynjun umrædds ljósmyndara á viðfanginu. Hugmyndin um 

guðsmóðurina tengdist skírlífi kvenna, en konan átti að líkjast Maríu mey með því að 

vera skírlíf eins og hún. Þessi meining var sérkenni kristinna samfélaga. Kirkjan og 

þjóðfélagið hvöttu konur til vígðs skírlífis vegna þess að það þótti forsenda jarðneskra 

og yfirnáttúrulegra dyggða kvenna.156 Skírlíf kona þótti því hafa yfirburði fram yfir 

aðrar. Eyðilegging karlmannsins var tengd við kynferðislegt aðdráttarafl konunnar. Sú 

kona sem kaus að helga sig Guði á umræddan hátt, sigraði veikleika eigin kyns. Tillögur 

voru gerðar  um hvernig konurnar ættu að aðskilja sig frá heiminum og standa þannig 

vörð um skírlífi sitt eins og að einangra sig heima við. Einnig áttu þær að fasta til þess 

 
154 Sama heimild, 50. 
155 Cormack, Byzantine Art, 64. 
156 Consolino, „Female Asceticism and Monasticism in Italy,“ 8-9. 
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að halda sér grönnum. Hin vígða meyja varð að vera meðvituð um kvenlegt aðdráttarafl 

sitt til karlmanna og þurfti því að haga sér á hófsamlegan hátt til þess að vekja ekki 

athygli þeirra. 157 

Þegar Paolo Roversi útskýrir viðföng sín og framsetningu þeirra vísar hann í 

hugtakið dulrænt sem hann vill meina að birtist í verkum sínum í trúarlegum skilningi. 

Leitast er við að útskýra það hugtak með aðstoð höfundarins E. Ann Matter sem leiðir í 

ljós hvað er átt við með því, en umrætt hugtak vísar í samband manns við Guð. Orðið 

hjónaband á milli krikjunnar og Guðs er notað mjög snemma í kristinni hefð og tengist 

það hinu dulræna. Hugmyndin um að andleg ást veiti mannlegri ást sérstakt mikilvægi 

er stór hluti af kristinni hefð um dulrænt hjónaband, en María mey er brúður Guðs.158 

Dulræn framsetning á konunni er því viðloðandi í dularfullu hjónabandi, 

móðurhlutverki og samlífi við Krist.159 María guðsmóðir er þá ímynd hins fullkomna 

kvenleika í viðfangi myndlistar. Hún er mannleg, en laus við synd, og jafnframt er hún 

hlýðin og auðmjúk.160 Hægt er því að ganga út frá að Roversi leitist við að framsetja 

konuna eftir ofangreindum hugmyndum þar sem kvenleiki konunnar tengist þá 

einhverju heilögu þegar kemur að ljósmyndun hans. 

Fyrir Roversi er tískuljósmynd ávallt tvöföld portrett mynd, nánar tiltekið er 

myndin að fanga annars vegar eitthvað í persónu viðfangsins og hins vegar fatnaðinn. 

Þótt umfjöllunarefni verkefnanna í auglýsingum eða tískuherferðum snúist um 

fatnaðinn leggur Roversi ætíð upp úr því að taka myndina með því hugarfari að konan, 

sem fötin prýða, sé mikilvægust í myndinni.161 Tískuljósmynd eftir hann er jafnframt 

Madonnumynd þar sem María guðsmóðir er miðja myndrammans: Hann útskýrir nánar:  

 

My images have a very classical composition, with a central figure, as you can see 

here in the pictures I’ve taken of Rei Kawakubo’s Blood and Roses, that 

magnificent Spring 2015 collection. The subject is at the center, pure, suspended as 

in an elusive, ineffable space . . . there’s always something mystical, religious, 

evocative . . . they’re Madonnas, perhaps. Comme des Garçons Madonnas! It’s a 

sense of spirituality that probably comes from my childhood, when I believed in 

my guardian angel that rested on one of my shoulders. And a little devil was 

 
157 Consolino, „Female Asceticism and Monasticism in Italy,“ 11. 
158 Matter, „Mystical Marriage,“ 32, 35. 
159 Grieco, „Models of Female Sanctity,“ 175. 
160 Barzman, „Sacred Imagery and the Religious Lives of Women, 1650-1850,“ 240. 
161 Roversi, Soul of a Woman: A Journey Through Art and Fashion. 
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always hanging on the other shoulder. It’s very Italian, this ongoing conversation 

between good and evil! 162 

 

9  MYNDGREININGAR: FRAMSETNING 

GUÐSMÓÐURINNAR 

 

Hægt er að skynja tvo ólíka stíla í myndum Roversis. Annar er framsetning sem 

einkennist af dökkum skuggum og sterkum litum og hinn einkennist af myndbyggingu 

forma þar sem viðfanginu er raðað miðlægt inn í myndrammann.163 Fyrrnefndi stíllinn 

er t.a.m. viðloðandi í (mynd 1) þar sem Roversi lætur skugga umlykja útlínur 

viðfangsins í skærum hvítum og rauðum. Mynd sem umræddur ljósmyndari tók af 

fyrirsætunni Naomi Campell árið 1994 (mynd 4) sýnir svo viðfangið í miðju 

myndrammans í fremur náttúrulegri lýsingu svart-hvítrar myndar þar sem skuggar eru 

ekki eins áberandi. Þeir fyrirfynnast aðallega á milli viðfangsins og bakgrunnsins og 

gegna þeim tilgangi að skapa dýpt í raunverulegu rými.  

 

9.1.  BLOOD AND ROSES, 2015 

 

María guðsmóðir, framsett í skærum rauðum klæðum í miðjum myndramma í freskum 

og í flæðandi rými í lofti kirkjunnar er viðloðandi á Ítalíu eins og sést í myndinni 

Assunta eftir Titian, sem máluð var 1516-1518. Þar sést upptaka guðsmóðurinnar til 

himna.164 Hún er framsett í algjöru þyngdarleysi þar sem fætur hennar snerta ekki 

jörðina. Maríumyndin frá 17. og 18. öld sýnir hana almennt í rauðum klæðum þar sem 

vísun er í þjáningu hennar og tilbeiðslu vegna sonar síns.165 Svipbrigði Maríu 

guðsmóður eins og þau sjást á umræddri mynd þar sem hún horfir til himins, eiga að 

túlka hana í þungum þönkum og væntumþykju í sorgmæddu andliti.166 

 
162 Cardini, „Paolo Roversi Talks Rihanna.“ 
163 Scott, „Paolo Roversi Interview.“ 
164 Titian, Assunta, 1516-1518, olía á striga, 360 cm x 690 cm, Santa Maria Gloriosa dei Frari, Feneyjar. 
165 Barzman, „Sacred Imagery and the Religious Lives of Women, 1650-1850,“ 243. 
166 Wölfflin, Classic Art, 126. 
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Ljósmyndin Blood and Roses (Mynd 1) eftir Roversi var tekin fyrir japanska 

tískuvörumerkið Comme des Garçons árið 2015. Fatahönnuðurinn Rei Kawakubo lagði 

áherslu á setninguna „Rósir og blóð“ þegar fatnaðurinn á umræddri mynd var sýndur á 

tískusýningu þar sem fyrirsæturnar voru framsettar í stíl vændiskvenna 18. aldar og allar 

gengu þær á sviðinu í eldrauðum klæðum.167 Hægt er að finna ólíkar túlkanir á 

vændiskonu, rósum og blóði í fornum menningum. Hugtakið vændiskona var notað sem 

niðrandi tákn um konuna og fyrirfannst í Rómarkirkju til forna. Sumir kristnir 

sértrúarsöfnuðir tengja fimm sár Krists á krossinum við fimm krónublöð rósarinnar, en 

nútímasértrúarsöfnuðir tengja rósina við blóð píslarvotta. Rósin birtist einnig sem tákn 

dauðans í grísk-rómverskri menningu og í kristinni trú. Samsetning fegurðar rósarinnar 

og stingandi þyrna hennar túlkar tvíhyggju í hugmyndinni um konuna sem annars vegar 

guðsmóður og hins vegar synduga.168 

Viðfangið á (mynd 1) minnir á einhvers konar fígúru í látlausri líkamsstöðu 

guðsmóðurinnar í rauðum kjól. Hún horfir til himins og hallar höfðinu eilítið í þungum 

þönkum, líkt og sést í ofangreinda verkinu Assunta eftir Titian.169 Andlit hennar er 

upplýst hvítt. Búningurinn sem hún klæðist minnir á skúlptúr en hann virðist massívur 

en Roversi framsetur hann þungan þar sem hann virðist yfirgnæfa líkama viðfangsins. 

Samt sem áður er ákveðinn léttleiki í honum þar sem hann er sýndur í þyngdarleysi í 

stóru, svörtu neikvæðu rými. Hann er jafnframt sérstaklega áberandi í skærum lit og 

lagskiptri áferð. Líkt og í Assunta er viðfanginu gefið frelsi frá þyngdaraflinu og virðist 

svífa upp. Fæturnir virðast ekki snerta jörðina vegna þess að bakgrunnurinn er ekkert 

lýstur. Rauðklæddu fígúrunni sem varpar ekki skugga (og sést svífandi) mætti einnig 

líkja við ómannlega veru í býsanskri list eins og hún kemur fyrir í kirkjulist Ravenna.  

Roversi vinnur út frá leikrænum stíl fatahönnuðarins sem líkist fremur 

listaverkum heldur en klæðilegum flíkum. Hlutar flíkurinnar og hársins eru í skerpu en 

ekki andlit viðfangsins (sem er þó áberandi þar sem það er bjartasta form myndarinnar). 

Verkið minnir á málverk þar sem útlínur flíkurinnar sjást ekki vegna þess að þær hverfa 

inn í svartan bakgrunninn og blandast honum líkt og verkið hafi verið málað inn í 

myndrammann með vasaljósi eða með pensli á striga. Einnig gefur skær rauður litur og 

fjarvera skugga viðfangsins til kynna lýsingu í leikhúsi eða málverki frekar en í 

 
167 Menkes, „Comme des Garçons: Roses and Blood.“ 
168 Kawther Mahdi Al Zwelef, „The Rose Journey,“ 230. 
169 Titian, Assunta. 
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ljósmynd.170 Þegar formin eru máluð inn í skuggann með vasaljósi er hægt að nota 

ljósið líkt og pensil þar sem áhrif skapast líkt og grófar burstastrokur skera sig út í 

málverkum. Hægt er að sjá dæmi í ljósum bletti flíkurinnar við hægra læri konunnar. 

Útkoman verður draumkennd.171 

Ákveðinn hreyfanleiki og hverfulleiki birtist í umræddri mynd. Peter 

Doroshenko, sýningarstjóri og framkvæmdastjóri samtímalistasafnsins Dallas 

Contemporary, lýsir stíl hennar sem draumkenndum og tímalausum. Athyglisvert er að 

hann útskýrir hæfileika Roversis til að fanga hreyfanleika í búningum Comme des 

Garçons þar sem viðföng Roversis þurfa oftast að standa kyrr á meðan myndin er tekin. 

Þegar fyrirsætan sést í annarri líkamsstellingu (mynd 2), má sjá annars konar hreyfingu. 

Myndavélin virðist fanga hana líkt og að hún sé að ganga nokkur skref frá 

myndavélinni. Áferð flíkurinnar minnir á fuglsfjaðrir frekar en skúlptur. Áhorfandinn 

fær á tilfinninguna að andlit fígúrunnar sé við að snúast frá áhorfandanum og að hún sé 

að takast á loft, eða að viðfangið sé jafnvel andartaki frá því að að lenda á jörðinni.172  

 Áhrifin koma væntanlega að hluta til vegna þess að dálítil hreyfing sést í 

viðfanginu sem er nánast óhjákvæmilegt þegar myndin er tekin yfir langan tíma (og 

notuð eru vasaljós). Hreyfing er einnig gefin í skyn með líkamsstöðunni þar sem konan 

stendur eins og hún sé um það bil að snúa sér við en samt horfir hún á áhorfandann. Það 

að viðfangið sé ekki í fullkominni skerpu gefur tilfinningu fyrir ákveðnum hverfulleika 

eða skorti á formfestu.  

 

9.2.  COTURE ALLURE, 2013 

 

Í leiðaranum Coture Allure (sem þýðir töfrandi fatahönnun) sem Roversi gerði fyrir 

Vogue Italia sjást fleiri áhrif í framsetningu þegar myndin er lýst upp með vasaljósi 

(mynd 3). Yfirborð myndflatarins minnir á að verið sé að horfa á endurspeglun í vatni 

líkt og flöturinn sé á hreyfingu þar sem viðfangið birtist úr skugga í skærum litum og 

áferðin minnir á sambland af ólíkum burstastrokum með málningu, ásamt því að stórir 

hringlaga punktar koma fram í kjólnum sem fyrirsætan er í. Andlit viðfangsins glóir, 

sem leiðir til þess að útlínur þess eru óskýrar og blandast andlitið því í bakgrunninn. 

 
170 Allaire, „Inside the New Exhibit of Paolo Roversi.“ 
171 Vogue Unique: Couture allure by Paolo Roversi | Vogue Italia. 
172 Allaire, „Inside the New Exhibit of Paolo Roversi.“ 
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Harðar útlínur skugga í andliti fyrirsætunnar gefa tilfinningu fyrir að andlitsdrættir séu 

teiknaðir í skörpum línum og málað hafi verið inn í þá. Tilfinning er fyrir mikilvægi í 

viðfanginu í björtum og skærum tónum andlitsins en fatnaðurinn er einnig áberandi þar 

sem lýsingin, sem virðist vera á hreyfingu, leikur um hann, og sambland skugga og ljóss 

magna upp áhrifin í áferð hans. Útkoman er því ólík því sem sést í lýsingu með 

leifturljósi eða sólarljósi og upplifunin er sjónræn frekar en raunveruleg.173  

 

9.3.  TASHA TILBERG, 1997 

 

Ljósmynd af fyrirsætunni Töshu Tilberg er vísun í annars vegar fresku og hins vegar 

myndlist í mósaík (mynd 4). Tilberg fæddist í Kanada árið 1979 og var ein af farsælustu 

fyrirsætunum á tíunda áratugi síðustu aldar. Myndin er lagskipt. Hún er tekin í París árið 

1997 á sjaldgæfa 8 x 10 mm gagnsæja polaroid-filmu þar sem hægt er að taka í sundur 

filmuna og bæta við lögum. Það mætti segja að myndin sé handverk þar sem hún er 

glædd með gyllingu og silfri í málmþynnu til þess að fá áferð sem líkist yfirborði 

gyllingar í kirkjulist.174 Roversi aðhyllist þunnt lag af gyllingu og silfri vegna þess að 

það býr til viðkvæmni í ljósmyndinni sem og hárfínar speglanir í áferð hennar. Það 

gefur honum tilfinningu fyrir eins konar töfraspegli sem líkist áhrifum í endurspeglun 

mósaíkflísa kirkjunnar.175  

Í gyllingu ljósmyndarinnar sést einnig áferð sem minnir á grófan stein eða líkt 

og málað hafi verið með grófum burstastrokum á steinvegg. Verkið minnir á freskuna 

The respose of the Virgin Mary eftir Theophanes the Greek frá 14. öld, sem máluð er á 

vegg bænahúss í Rússlandi.176 Þar sést rauð fígúra sem líkist dúfu. Hún er máluð með 

útbreidda vængi, sem gerir formið er krosslaga. Fígúran er staðsett ofan við höfuð 

guðsmóðurinnar og horfir niður á hana, en formið sjálft minnir á krosslaga form sem 

stendur á höfði Tilberg í ljósmynd Roversis og virðist vera skúlptúr gerður úr hári 

fyrirsætunnar. Tilberg horfið örlítið niður á við líkt og hún sé djúpt hugsi og líkami 

hennar í látlausri stöðu snýr beint að myndavélinni. Fötin sem hún klæðist eru 

nútímaleg, og í skartgripunum sem prýða háls hennar sést áberandi (stór) kross.  

 
173 Vogue Unique: Couture allure by Paolo Roversi | Vogue Italia. 
174 „Paolo Roversi. Polaroids 2 Jul — 14 Aug 2015.“ 
175 „Paolo Roversi.“ 
176 Theophanes the Greek, The respose of the Virgin Mary, 14. öld, freska, Church of the Transfiguration, Karelia 

Republic. 
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Gyllingin í umræddri ljósmynd Roversis er sérstaklega áberandi. Fyrirsætan 

virðist næstum hverfandi í bakgrunninn þar sem gyllingin er eins og hula yfir allri 

myndinni. Tilfinning er fyrir því að formin og bakgrunnurinn séu á sama fleti líkt og 

sést í býsönskum málverkum en þar sjást aflöguð form í gríðarlegri stærð. Þau virðast 

því ónáttúruleg. Þegar aflögun er gerð á mannlegri mynd eða formum má túlka það sem 

miðlun hugmyndar eða tilfinningar listamannsins. Manneskjan í myndrammanum er þá 

ekki eins mikilvæg í sjálfu sér, heldur er hún fremur hluti af fyrirhugaðri hugmynd.177 

 

9.4.  STELLA, 1999 

 

Stella eftir Roversi var tekin árið 1999 (mynd 5). Stella Tennant (1970-2020) var bresk 

yfirstéttarstúlka sem varð vinsæl fyrirsæta í tískuheiminum í kringum árið 1990 og átti 

farsælan feril í um það bil 30 ár. Ljósmyndin birtist í hefti sem tímaritið Vogue gaf út 

undir nafninu Like a Painting. Föl húð fyrirsætunnar birtist líkt og hvítur marmari á 

svörtum bakgrunni. Hár Stellu birtist líkt og það hafi verið málað með pensli eða eins 

og það sé mótað úr leir, sem eykur enn meiri tilfinningu fyrir konunni sem 

marmarastyttu. Tónabreytingar sjást ekki í svörtu hárinu sem virðist skorið út í þykkum 

hornlaga skurði svo að formið eigi að líkjast hári. Pastellitir í mörgum litbrigðum, sem 

sjást á húð hennar líkt og málningarslettur, virðast ljóma. Yfirborð myndarinnar 

jafnframt glansar líkt og það hafi verið lakkað.178 

Málningin á húð hennar minnir á vatnsliti þar sem litirnir virðast gagnsæir og 

lagskiptir, en þau áhrif magnast þar sem þeir liggja á mikilli efniskennd í konunni (sem 

er í líki styttu). Gegnsæi og mjúkleiki einkenna málverk sem máluð eru með vatnslitum. 

Hægt er að vinna skjótt og útkoman er oft lífleg. Eðli pappírsins gegnir stóru hlutverki í 

gerð vatnslitamynda og eðli litanna gerir að verkum að hægt er að vinna lagskipt með 

þá. Hægt er að mála ólíka liti hvern yfir annan.179 Í umræddri mynd eru birtuskilin í 

svörtu, hvítu og litríku sterk, og þar leikur svartur bakgrunnurinn ásamt hvítri húðinni 

væntanlega stórt hlutverk í að auka áhrifin í litagleðinni. 

 

 
177 Dillenberger, Style & Content in Christian Art, 60. 
178 Reynolds, „Vogue: Like a Painting.“ 
179 „Blæbrigði vatnsins: Vatnslitir í íslenskri myndlist 1880-2010.“ 
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9.5.  AFHJÚPUN VIÐFANGSINS: NAOMI CAMPELL 

 

Ljósmynd af fyrirsætunni Naomi Campell (f. 1970) sem sést á (mynd 6) birtist í Vogue 

Italia, en Roversi tók hana fyrir fatamerkið Pearl. Campell er ein frægasta svarta 

fyrirsæta heims, en hún er í aðalhlutverki og stendur í miðju myndarinnar fyrir framan 

ljósan bakgrunn. Ólíkt ofangreindri mynd af Stellu Tennant, sést ekki húðin í líki styttu 

og ekki er búið að lýsa upp húð konunnar í glóandi áhrifum kirkjulistar. Roversi setur 

andlit hennar í aðalhlutverk þar sem hún horfir beint fram á við og allur líkaminn snýr 

að áhorfandanum. Verkið líkist ekki málverki eins og ofangreindar myndir. Skýrar 

útlínur forma sjást og áhorfandinn sér að konan er staðbundin þar sem lýsingin ljómar 

upp bakgrunninn og viðfangið líkt og við myndum sjá hana með eigin augum á 

vinnustofu ljósmyndarans. Ákveðinn hverfulleika er þó hægt að skynja í áferð 

myndflatarins vegna þess að formin eru ekki í skerpu líkt og sést þegar myndin er tekin 

hægt. 

Roversi notar hugtökin frádráttur (e. subtract) og samlagning þegar hann lýsir 

ljósmyndun, og líkir sinni ljósmyndun við hið fyrrnefnda þar sem hann leitast við að 

draga grímuna af viðfanginu. Með grímu er átt við líkamstjáningu viðfangsins sem 

leikur hlutverk fyrir framan myndavélina og túlkar ákveðna tilfinningu með brosi, hlátri 

eða ýktri líkamsstöðu. Roversi reynir að fjarlægja þessi atriði og sviptir þannig hulunni 

af manneskjunni þangað til að eitthvað hreint og berháttað er eftir, eins og hann útskýrir 

það.180 

Roversi hefur myndað fyrirsætuna Naomi Campell í nokkur skipti og, líkt og 

hann, nefnir hún hugtakið (e. subtract) þegar hún greinir frá upplifun sinni, sem gefur þá 

til kynna að ljósmyndarinn sé að fjarlægja eitthvað í myndatökunni sem ekki er þörf á, 

eins og ýktar hreyfingar eða eitthvað sem honum finnst truflandi. Fyrirsætan útskýrir að 

hann vilji ekki að hún stilli sér upp of mikið. Líkamsstaðan á að vera fremur afdráttarlaus 

og einföld og stundum kýs hann að leyfa henni að stilla sér upp án þess að hann leikstýri. 

Til að útskýra frekar hvernig hann nær að svipta hulunni af manneskjunni útskýrir hún 

aðferðina sem Roversi notar þegar hann myndar með myndavél í stóru sniði, en þá þarf 

hún að standa kyrr í dágóðan tíma á meðan verið er að fanga myndina. Campell, sem er 

vön því að hreyfa sig og stilla sér upp á ótal vegu í myndatökum annarra ljósmyndara 

 
180 Toureille, „The man behind the camera.“ 
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segist finna fyrir ákveðnu varnarleysi þar sem hún stendur kyrr og starir í myndavélina 

vegna þess að hún hefur enga tilbúna framkomu til að fela sig bak við. Hún upplifir sig 

þá jafnframt nærstadda í andartakinu og nefnir að þegar hún gjóar augum á 

lokamyndina af sér finnist henni eins og að ljósmyndarinn hafi fangað einhvern sannleik 

sem fyrirfinnst í persónu hennar.181 

 

10  PICTORÍALISMI Í TÍSKULJÓSMYNDUN ROVERSIS 

 

Eins og áður hefur verið bent á hefur Roversi sérstaka stöðu sem tískuljósmyndari. 

Hann er eins konar goðsögn vegna þess að hann hefur mikið vald á eldri 

ljósmyndatækni sem meðal annars skapar hið sérstaka útlit og áferð mynda hans. Verk 

hans minna á pictoríalískar handverksbrellur þar sem lagskipting myndarinnar skapaði 

fagurfræðileg áhrif sem minntu á málaralist. Líkt og hjá ljósmyndurum sem aðhylltust 

tækni pictoríalisma, er aðferðin tilraunakennd hjá Roversi þar sem litir og áferð líkjast 

helst ólíkum pensilstrokum sem sjást í málverkum. Í stað þess að mála beint á filmur 

eða á prent með pensli, er málað með ljósi til þess að framkalla myndræn áhrif.  

Sum verk Roversis minna á málverk impressjónista sem voru róttækir 

listmálarar og komu á sjónarsviðið í kringum 1880. Hringlaga form, sem máluð eru með 

ljósi á fatnað fyrirsætunnar í (mynd 3) eftir Roversi, minna sérstaklega á tækni þeirra. 

Litir voru málaðir á myndflötinn sem hringir eða línur eins og má sjá í málverkinu Bal 

du moulin de la Galette frá 1876, eftir Pierre Auguste Renoir. Þar sjást hringformin á 

fatnaði fólksins, máluð (upplýst) með pensli líkt og Roversi gerir.182 Ásamt því hvernig 

ljósið er framsett í báðum verkunum er einnig tilfinning fyrir grófum burstastrokum. 

Impressjónistar settu viðmiðunarpunkt fyrir ljósmyndara sem aðhylltust stíl 

pictoríalisma. Eins og listfræðingurinn David Bate útskýrir eru sögulegu tengslin milli 

þeirra skýr, ekki einungis vegna þess að stílarnir voru þróaðir samtímis heldur einnig 

vegna þess að iðkendur þeirra deildu hugmyndum um fagurfræði myndflatarins í að 

framkalla skynjun á atburði. Sjónræn upplifun var því áhersluatriði. Impressjónistar 

 
181 Campell, Naomi Campell interviewed by Nick Knight. 
182 Pierre Auguste Renoir, Bal du moulin de la Galette, 1876, 131 cm x 175 cm, olía á striga, Musée d‘Orsay, París. 
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túlkuðu reyndar skynjun á ljósi og litum, og upplifunina sem felst í horfa á hlutina, en 

báðir stílarnir lögðu áherslu á fagurfræðileg áhrif myndarinnar.183  

Þegar impressjónismi kom til sögunnar, urðu nýjar kenningar listmálara um liti 

til. Þær fólust í því hvernig átti að vinna með ljós og litablöndur. Jafnframt var næmni 

augans fyrir sterku ljósi veitt athygli, sem veldur því að það virðist gult, ásamt sljóleika 

augans fyrir litlu ljósi sem gerir það bláleitt eða fjólublátt. Áherslurnar voru einkum á 

ljósbrot á mismunandi tíma dags og í mismunandi árstíðum. Reglur um birtuskil og 

notkun andstæðulita voru einnig áberandi.184  

 Ástralski leikhússtjórinn Jules Wright (f. 1948) líkir myndum sem Roversi tekur 

á Polaroid-myndavélar í 8x10 sniðmáti sem þokukenndum myndum sem gefa 

tilfinningu fyrir áferð og sýna djúpa skugga í líkingu við ljósmyndir sem teknar voru um 

miðja  19. öld. Samkvæmt henni festast þannig myndir í minni fólks vegna þess að þær 

gefa til kynna framvindu tímans. Að vissu leyti snúast því myndir Roversis um liðinn 

tíma í nostalgísku umhverfi sem einkennist af fortíðarþrá eins og pictoríalískar myndir 

áttu að gera.185 Pictoríalismi gaf tilfinningu fyrir einhverju sem var ljóðrænt og 

hverfandi í samblandi ljóss og skugga.186  

Með notkun linsunnar, glerplötum og vinnsluaðferðum pictoríalisma er gefin 

tilfinning fyrir einhverju lagaskiptu líkt og fyrirfinnst í aðferð Roversis. Mætti því segja 

að myndir Roversis séu ákveðin útgáfa af  pictoríalisma og handverk út af fyrir sig, því 

myndir hans eru draumkenndar og hann skapar fjarlægð frá hlutum eins og þeir birtast í 

raunveruleikanum. 

 

 

 

 

 

 

 
183 Bate, Art Photography, 39. 
184 Martin Kemp, „The Impressionists Bible,“ 37. 
185 „Paolo Roversi: My Guinevere.“ 
186 McDaniel og Robertson, Themes of Contemporary Art, 145. 
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11  NIÐURLAG 

 

Myndlist fortíðar markar spor í verkum Roversis. Með notkun fornra 

framköllunaraðferða og hægfara aðferða birtist ákveðinn hverfulleiki í dýptarskynjun í 

myndinni. Áhrif fornrar kirkjulistar sjást í glitrandi áferð og litadýrð mynda hans. Þá 

birtist fyrirsætan oft í líki guðsmóðurinnar í verkum hans.  

Hægt væri að lýsa myndum Roversis sem póstmódernískum pastís samkvæmt 

kenningum Fredric Jamesons. Með gömlum framköllunaraðferðum og lýsingu er 

fortíðin notuð sem fagurfræðilegt viðmið. Samkvæmt Jameson mætti túlka nostalgíska 

list Roversis sem dæmi um ákveðna stælingu á fortíðinni þar sem reynt er að nálgast   

glötuð tákn úr fortíðinni og þeim umbreytt í hátísku.  

Það mætti einnig lýsa myndum hans sem eins konar pictoríalískum blendingi 

skv. skilgreiningu Godeau, eða eins og hún lýsir verkum módernismans þar sem gömul 

og ný áhrif eru viðloðandi í annars vegar módernískri sýn á forminu (með 

tilraunakenndri og abstrakt leikni á forminu) og hins vegar aðferðum pictoríalisma. 

Hægt er að sjá dæmi í (mynd 1) þar sem leitast er við að framsetja flíkina líkt og 

flæðandi afmarkaðan skúlptúr í mynd sem minnir á málverk.  

Leikkonan Saoirse Ronan speglar klassíska líkamsstöðu viðfangsins í  

málverkinu La Dorotea eftir Sebastiano Del Piombo frá 16. öld.187 Greina má fleiri 

sameiginlega þætti í myndunum tveimur, eins og sviplausa konuna, föla húð og 

áberandi enni hennar. Sum verk Roversis minna á tilraunakenndar burstastrokur eins og 

var áberandi í listmálun 19. aldar (mynd 3). Áhersla er á sjónræn áhrif.  

Roversi dregur fortíðina inn í nútímalegan búning í tískuljósmyndun samtímans 

með handverki. Filmurnar, sem Roversi notar, framkalla svipaða áferð og liti og 

ljósmyndir fortíðar gera, sérstaklega í handverksgerð lagskiptra filma. Áhrif fornrar 

kirkjulistar í ítölskum bænahúsum birtast þar sem reynt er að ná fram grófri áferð fresku 

og einnig áferð málningar á mósaík. Samþjöppun forma er gefin í skyn ásamt glitrandi 

ljósinu í gyllingu (mynd 5). Þunn lög af málmþynnunni sem notuð eru á filmuna gefa 

áhrif einhvers sem er hárfínt og jafnframt glitrandi á yfirborði myndarinnar. Með 

aðferðinni er þá hægt að vísa í ákveðna röskun á rými sem er upplifuð í kirkjulistinni.  

 
187 Sebastiano Del Piombo, La Dorotea. 
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Þótt verk Roversis eigi mikið sameiginlegt með málverkum fortíðar, þar sem 

ljósmyndir hans eru framsettar líkt og listmálun og handverk, samsamar hann sig einnig 

við forvera sína úr módernismanum. Líkt og ljósmyndarar sem voru undir áhrifum 

formalisma, upphefur hann formið, hvort sem það er konan sjálf eða flíkin, en hann lítur 

á flíkina sem mikilvægt form og vill stundum gefa til kynna abstrakt mynstur í henni 

þegar hann vinnur skapandi eins og sést í flíkinni sem næstum afmörkuðum skúlptúr í 

samblandi ljóss og skugga á (mynd 1).  

Konan í ljósmynd Roversis er ávallt í líki guðsmóðurinnar. Guðsmóðirin er 

heilög og ímynd hins fullkomna kvenleika. Hann leitast við að draga fram eitthvað sem 

fyrirfinnst í manneskjunni með því að fjarlægja tilbúin leikbrigði eða óþarfa hreyfingar 

líkt og Madonnumyndin sýnir konuna í fágaðri stöðu. Rósöm kona í myndrammanum 

sést einnig í klassískum listum. Sakleysi í fínlegri líkamsstöðu er áberandi í listum 

miðalda og á tíma endurreisnar líkt og sést í ástargyðjunni í Nascita di Venere eftir 

Botticelli.188 Hún er sótt til klassískra marmarastytta í fölri húð þar sem engin smáatriði 

eða gallar sjást í húðinni. Roversi, sem aðhyllist þess konar framsetningu, sýnir húðina 

gjarnan föla og án smáatriða. Líkt og Michelangelo sækist eftir fegurð í yfirborði 

marmarans með meðferð sinni á forminu og hvernig ljósið leikur um formið, má sjá 

tilraun Roversis til að sýna gallalausa húð konunnar í líki marmarastyttu með lýsingu 

(mynd 6). 

Listir sýna konuna í kyrrstöðu þar sem gefin er í skyn hreyfing eins og má sjá í 

marmarastyttunni Pieta e. Michelangelo.189 Botticelli framsetur ástargyðjuna Venus í 

kyrrstöðu, en vindurinn sem flöktir í hári hennar og formin utan við hana eru á 

hreyfingu. Roversi notar aðferð lýsingar til að setja fram hreyfingu þar sem miklu 

ljósmagni er hleypt inn í myndavélina yfir tíma, en í aðferð ljósmyndunar er viðfangið 

sjálft að hreyfast örlítið (mynd 2). 

María guðsmóðir birtist í verkum Roversis sem miðja myndefnisins. Hún sést í  

rauðum kjól í upptöku til himna líkt og er áberandi í lofti kirkna á Ítalíu (mynd 1). Hún 

horfir til himins í þungum þönkum og væntumþykju. Hún flæðir í algjöru þyngdarleysi 

sem ómannlegar verur í býsanskri kirkjulist Ravenna gera einnig. Í tilraunakenndum og 

myndrænum ljósmyndum Roversis sjást konur með glóandi húð (mynd 3), en vegna 

 
188 Botticelli, Nascita di Venere. 
189 Michelangelo, Pieta 
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mikilvægis viðfangsins í verkum hans, er tilfinning fyrir upphafningu þess með 

aðferðinni líkt og gert er í listmálun heilagra fígúra býsönsku listarinnar þar sem andlit 

þeirra glóir.  

Hjá Roversi virðast vera sterk tengsl á milli myndefnisins og tilbeiðslu, líkt og 

fyrirfinnst í ítölsku kirkjunum þar sem hægt er að dýrka helgimyndir í mikilfenglegum 

myndum og skínandi lýsingu bænahúsa. Roversi leitast við að draga fram persónuleika 

sem er hulinn í viðföngum sem prýdd eru nútímalegum tískufötum, líkt og íkon eru 

framsett í kirkjulistinni, gædd guðlegum eiginleika, fegruð í skrautlist, og dýrkuð. 

Rovesi lýsir því til dæmis að þegar ljósið streymir inn um glugga vinnustofunnar, 

upplifir hann viðfangið einangrað frá umheiminum, og það stendur þar í allri sinni 

fegurð, eða lifandi í ljósinu eins og hann útskýrir það.190 Í vinnustofunni virðist Roversi 

því leitast við að hverfa handan efnisheimsins líkt og um trúarlega upplifun væri að 

ræða, og myndatakan er þá eins konar helgur atburður. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
190 „Paolo Roversi.“ 
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