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katrín agnes klar (f. 1985) hefur verið búsett lengi í 
Þýskalandi þar sem hún stundaði listnám. Hún lauk námi 
frá Akademie der bildenden Künste í München og þar 
áður Hochschule für Gestaltung í Karlsruhe / ZKM. Eftir 
útskrift árið 2013 hefur hún verið ötul 
við sýningahald auk þess að gefa út 
bók um eigin listsköpun og nú starfar 
hún sem aðstoðarkennari við list-
kennslu í Þýskalandi. Katrín Agnes er 
ein nokkurra listamanna sem tekur 
þátt í sýningunni Birting í Gerðarsafni 
um þessar mundir þar sem samtíma-
listamenn kallast á við verk Gerðar 
Helgadóttur. Listamennirnir stilla 
verkum sínum upp í samtali við glerverk 
Gerðar sem byggjast einkum á sam-
spili ljóss og litar. Þau verk sem Katrín 
Agnes sýnir í þessu samhengi eru 
annars vegar ljósmyndir af himinhvolf-
inu þar sem við sjáum ólík blæbrigði lita 
renna saman. Hins vegar eru til sýnis 
verk unnin í tölvu og með iðnaðarefnum 
sem bregðast við hreyfingum áhorf-
andans þannig að þau sýna ólíka liti eftir því hvar maður 
stendur fyrir framan þau. Á forsíðu Læknablaðsins er 

verk af fyrri gerðinni, ljósmynd sem sýnir litbrigði himins 
í ljósaskiptunum. Þessa mynd geta sýningargestir í 
Gerðarsafni haft með sér heim því að í safninu er stafli af 
prentuðum eintökum í plakatastærð á gólfinu. Með þessu 

vill listakonan dreifa myndinni út fyrir 
listasafnið og þótti því kærkomið að 
sýna hana á forsíðu blaðsins þar sem 
hún myndi með því fara enn víðar. Hún 
hefur áhuga á því að skoða möguleika 
nýmiðla í verkum sínum og kanna eðli 
þeirrar tækni sem umlykur okkur og 
möguleika hennar í listrænum tilgangi. 
Tvennt greinir ljósmyndina sem hér um 
ræðir frá öðrum sambærilegum ljós-
myndum sem Katrín Agnes hefur unnið 
að. Þær eru flestar teknar með ein-
földum farsíma en þessi mynd er tekin 
með venjulegri myndavél. Þá sýnir 
þessi einungis himin en neðst á hinum 
myndunum má sjá glitta í sjóndeildar-
hringinn. Heiti þessarar verkaraðar er 
Color Gradients og var hún unnin á 
árunum 2013-14.      

Markús Þór andrésson

L I S T A M A Ð U R  M Á N A Ð A R I N S

Aðalfundur Læknafélags Reykjavíkur var haldinn 
18. maí. Á fundinum var kjörinn nýr ritari stjórnar 
félagsins til tveggja ára, Þórarinn Guðnason, en 
Sigurður Ólafsson sem verið hafði ritari undan-
farin tvö ár gaf ekki kost á sér til endurkjörs. 
Fyrir í stjórn voru Arna Guðmundsdóttir for-
maður, Reynir Arngrímsson varaformaður, Þórdís 
Anna Oddsdóttir gjaldkeri og Guðmundur Örn 
Guðmundsson meðstjórnandi. Formaður kynnti 
skýrslu stjórnar LR fyrir liðið starfsár. Félagsmenn 
sem greitt höfðu árgjald um áramót voru 751 og 11 
félagsmenn létust á starfsárinu og minntist Arna 
þeirra og vottuðu viðstaddir þessum kollegum 

virðingu sína. Tveir almennir félagsfundir voru 
haldnir á starfsárinu og voru vel sóttir. Sá fyrri 
var haldinn 4. nóvember 2014 þar sem rædd voru 
tryggingamál lækna. Annar almennur félags-
fundur var haldinn 17. mars 2015 þar sem málefni 
heilsugæslunnar voru rædd, einkum hugsanlegar 
breytingar á rekstrarformi. Þá ræddi Arna önnur 
helstu mál starfsársins en kjaramál tóku mikinn 
tíma. Lagði hún áherslu á að læknar yrðu áfram 
virkir í þjóðfélagsumræðunni en mikilvægi þess 
kom glöggt í ljós í kjarabaráttu lækna á liðnu 
hausti. 

Aðalfundur Læknafélags Reykjavíkur 2015


