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Útdráttur 
 

 

Í heimi fjöldaframleiddar neysluhyggju er nær ógerlegt að komast í gegnum einn dag 

án þess að upplifa endalausar birtingarmyndir mörkunar. Mörkun er vafin djúpt í 

viðjar samfélags okkar og ekkert fær krafta hennar flúið. Þessi ritgerð fjallar um 

atlögu mörkunar á tónlistariðnaðinn með sérstakri áherslu á grafískan þátt þeirrar 

sögu. Farið verður yfir sögu tónlistariðnaðarinns, sögu hönnunar í geiranum, 

mismunandi birtingarmyndir hennar og áhrif. Þar næst verða mikilvægustu þættir 

mörkunar kynntir lesendanum. Að því loknu verður kafað djúpt í heim mörkunar í 

tónlistariðnaðinum þar sem tónlistarmenn eru túlkaðir sem mark og tónlist þeirra vara. 

Farið verður yfir kennimerki tónlistarmanna þar sem mismunandi birtingarmyndir 

þeirra, notkun, skilaboð og áhrif verða kynnt lesendanum. Þá verður breska progg-

rokk sveitin Pink Floyd tekin til sérstakrar rannsóknar sem dæmi um vel heppnaða og 

langlífa mörkun í tónlistariðnaðinum. Farið verður yfir helstu þætti þess ferlis og 

reynt að draga fram mikilvægustu atriðin. Plötuumslög hljómsveitarinnar verða 

skoðuð sérstaklega vel og kenningar Storm Thorgerson (hönnuðar plötuumslaganna) 

um plötuumslögin og merkingu þeirra verða kynntar lesanda. Þá verður farið yfir 

mismunandi birtingarmyndir mörkunar í tónlistariðnaðinum. Skoðað verður hvernig 

hönnuðir geta nýtt sér margvíslega miðla til að skapa vissa ímynd í kringum 

tónlistarmenn og hvernig skal miðla þeirri ímynd til fjöldans. Að lokum verður kafað 

ofan í hugarheim höfundar, þar sem ritgerðarefnið og framtíð hönnunar í 

tónlistariðnaðinum eru hvað efst í huga.  
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Formáli 
 

Í hröðum heimi tækninýjunga, snjallsíma, yfirgnæfandi internetssambands og ört 

stækkandi gagnabanka internetsins er erfitt að upplifa heilan dag án þess að verða 

var við tónlist, myndbönd, auglýsingar og annarskonar áreiti skynfæranna. 

Vínylplötur og geisladiskar eru á hverfandi hveli og sérskipaðar plötuverslanir eru 

ört að víkja fyrir stafrænum tónlistarhlöðum internetsins. Persónuleg tónlistarsöfn 

telja nú á fjölda laga fremur en fjölda platna, söfn sem telja á tugum þúsunda en 

ekki hundraða titla, söfn sem að komast fyrir í einum lófa, en ekki í heilu stofunum 

sérskipuðum fyrir tónlistargeymslu (eins og það var á tímum Vínylplatnanna). Nú 

sem aldrei fyrr, skiptir því hönnun, umbúðir og mörkun (e. branding) tónlistarinnar 

meira máli en nokkurn tíman fyrr. Hver útgefin plata keppir við hundruðir, jafnvel 

þúsundir útgefinna platna og því skiptir meira máli en nokkurn tímann að gera 

plöturnar eins áberandi og hægt er. Það þarf að fylgja plötuútgáfu eftir með sterkri 

mörkun, með auglýsingaherferð sem herjar á alla mögulega miðla. Með því að vera 

eins áberandi og unnt er, með gjörningum og uppákomum, með því að skapa ímynd 

og tilfinningu í kringum plötuna. Ímynd sem á einhvern óskiljanlegan hátt, telur 

neytendanum trú um að með því að kaupa plötuna kaupi hann á sama tíma 

fyrrnefnda ímynd og tilfinningu. Þessi ímynd er sköpuð með samhæfðri hugmynd, 

ímynd sem er sköpuð í allri mögulegri birtingarmynd sinni.  

 Tónlistin sjálf er að sjálfsögðu stór partur af þessarri ímyndarsköpun – en 

tónlistin leggur þó aðeins grunninn að ímyndinni. Henni er svo fylgt eftir með vissu 

leikriti sem er samið í kringum hugmyndina. Leikriti sem höfðar til ákveðinna hópa 

samfélagsins sem síðan seinna meir, ef allt gengur upp, verða aðdáendahópur 

tónlistarmannsins. Þetta leikrit er í raun betur þekkt sem mörkun og hefur ferlið það 

hlutverk að skapa ímynd vörunnar. En þegar á botninn er hvolft – er það einmitt 

þessi ímynd sem selur plöturnar fremur en tónlistin sjálf.1 Það er yfirleitt hægt að 

niðurhala tónlistinni frítt á netinu. En ímyndina verður maður að kaupa til þess að 

finnast maður vera löggiltur partur af henni. Allt þetta má virðast glórulaust og 

fjarrænt fyrir hugsandi einstaklinga. Við hlustum á tónlist af því að okkur líkar 

tónlistin, ekki af því að við erum hugfangin af þeirri hugmynd sem í kringum hana 

skapast... Eða hvað? Erum við jafn gáfuð og við höldum? Erum við jafn 

rökhugsandi verur og við teljum okkur trú um? Og ef svo er, hvernig stendur þá á 

því að fjöldaframleidd popptónlist nær hæfileikalausra flytjenda eins og Justin 
                                                
1 Matthew Healy, What is Branding?, RotoVision SA, Sviss, 2008, bls. 28. 
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Bieber, Spice Girls og Backstreet Boys, eða hvaða dæmi sem tekin eru úr popp 

senu síðastliðinna ára, geta selt plötur í jafn gífurlegu magni og raun ber vitni? Sem 

tónlistaráhugamaður, grafískur hönnuður og áhugamaður um fallegar umbúðir 

tónlistar tel ég mig krafinn til að komast til botns í þessu máli. Þessi ritgerð er því 

heitin þeim tilgangi; að rannsaka mörkun, markaðssetningu og birtingarmynd í 

tónlistargeiranum og reyna að komast að einhverri niðurstöðu hvað varðar vel 

heppnaða mörkun tónlistarmanna.  

 Til að byrja með verða þau hugtök og kenningar sem efnið varðar kynnt 

lesendanum auk þess sem hlaupið verður yfir sögu tónlistariðnaðarinns og sögu 

hönnunar í tónlistariðnaðinum. Þar næst verður farið yfir mikilvægustu atriði 

mörkunar og hlutverk mörkunar og kennimerkja í tónlistarheiminum. Þá verður 

hljómsveitin Pink Floyd tekin fyrir sem dæmi um vel heppnaða mörkun á sviði 

tónlistarinnar og reynt verður að skilgreina og túlka kosti og galla hljómsveitarinnar 

sem mark (e. brand) í tónlistariðnaðinum og komast að gildi þeirra sem slíkum. Að 

því loknu verður farið yfir ritgerðarefnið með augum höfundar auk þess sem 

persónulegar skoðanir og framtíðarsýn höfundar fá að njóta sín í lokaorðum 

ritgerðarinnar. Við ritsmíði þessarrar ritgerðar var notast við fjölmargar bækur um 

mörkun, bækur eftir Storm Thorgerson um plötualbúm og ímynd Pink Floyd auk 

bókar um kennimerki tónlistariðnaðarinns. Þar að auki var stuðst við ótal vefsíður 

og tímaritsgreinar að ógleymdum nokkrum vel völdum heimildamyndum. Að 

sjálfsögðu var tónlist Pink Floyd líka í spilun á meðan á ritgerðarsmíðunum stóð og 

mælir höfundur eindregið með því að hlustað sé á ljúfa tóna hljómsveitarinnar á 

meðan lestrinum stendur. 
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Tónlistariðnaðurinn 
 

Nú eru rúmlega hundrað ár liðin frá því að 

Thomas Edison uppgötvaði tæknina til 

hljóðupptöku.2 Fyrir þann tíma var einungis 

hægt að hlusta á fagmenn flytja tónverk á 

sérstökum stöðum ætluðum til 

tónlistarflutnings sem var nær einungis 

munaður sem heldri stéttir gátu leyft sér að 

njóta. Tónlistarflutningur hefur þó ætíð verið 

viðloðandi mannkynið og fólkið söng og 

spilaði þó fyrir sig og aðra. Þessi lög voru 

einna helst þjóðsöngvar og þjóðlagatónlist 

(e. Folk music).3  

 Með tilurð hljóðupptökutækni 

Thomas Edison breyttist þetta þó allt. 

Tónlist mátti nú festa í rúmi sem var svo 

hægt að fjölfalda og dreifa vítt og breitt. Þessar upptökur voru þó lengi vel svo 

viðamiklar að þær var einungis mögulegt að spila á sérstökum stöðum sem bauð 

upp á viðunandi búnað. Þessar hljóðupptökur heyrðust því fyrst í gegnum útvörpin, 

sem fljótt urðu nauðsynja- og munaðarvara allra heimila. Á þann hátt færðist 

tónlistarflutningur frá örfáum tónlistarhöllum yfir á hvert heimili, hverja verslun og 

hvern vinnustað. Þjóðtónlist var nú skyndilega hægt að taka upp, festa á snældu og 

dreifa til hvers sem vildi á heyra. Þetta umbylti tónlistarstefnunni algjörlega. 

Skyndilega varð ímynd tónlistarmannsins ekki 

lengur ímynd hins prúðbúna sinfóníu-

stjórnenda – heldur gat maður með kassagítar 

og hljómfagrar hugsanir allt í einu orðið 

tónskáld.4 Hljóðupptökur byrja að ná 

ótrúlegum vinsældum og upptökustúdíó fara 

að skjótast upp á hverju götuhorni. 

Upprunlega var þessum hljóðupptökum dreift 

                                                
2 Paul Israel, Edison: A Life of Invention, John Wiley & Sons, New York, 1998, bls. 217. 
3 Storm Thorgerson og Roger Dean, Album Cover Album, Dragon’s World Limited, Surrey, UK, 
1977, bls. 8. 
4 Storm Thorgerson og Roger Dean, Album Cover Album, bls. 8. / Sama rit 

[Mynd 1] 
Thomas Edison með uppfinningu sína, 
grammafóninn árið 1878. 

[Mynd 2] 
Hljóðupptökur á vax sívalningum frá 
Edison Records, plötufyrirtæki 
Thomas Edison. 
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í formi vax sívalninga (e. wax cylinder) [Mynd 2]. Þessir sívalningar voru mjög 

viðkvæmir og plássfrekir. Í byrjun 19. aldar fann Emile Berliner upp tækni til að 

útbúa flata hljómdiska sem hentuðu töluvert betur til flutninga. Þessir flötu 

hljómdiskar, eða plötur eins og við þekkjum þá, voru fyrst um sinn gerðir úr gúmmí 

og síðan úr sellósulakki. Þessir gúmmídiskar voru fyrst um sinn seldir umbúðalaust. 

Voru þá helst merkingar á miðju plötunnar sem geymdi aðallega upplýsingar um 

framleiðanda og flytjanda, þó svo að áherslan væri ekki endilega lögð á flytjanda 

eða höfund.5 Þar af leiðandi keypti fólk á þessum tíma plötur eftir því hver tók þær 

upp, ekki hver samdi þær. Tónlistarmenn voru ekki endilega auglýstir og fólk 

treysti upptökustúdíóunum til þess að vinna vinnu sína vel og lagði því traust sitt á 

að virt upptökuver mundi skaffa þeim færustu tónlistarmenn sem völ var á. Á þeim 

tíma var mörkun tónlistar því nær eingöngu í gegnum mörkun upptökuveranna.6 

Þessi upptökuver uxu fljótt í stærð og veldi og brátt voru fáeinir upptökurisar farnir 

að stjórna öllum upptökubransanum (e. the recording bussiness). Bransinn óx 

stöðugt í veldi og varð stuttu seinna betur þekktur sem „tónlistariðnaðurinn“ (e. the 

music industry).7 En með tilkomu vinyl-plötunnar var byrjað að pakka þessum 

plötum inn í þunn pappírs umslög. Þessi pappírs umslög buðu upp á meiri og 

ítarlegri merkingar heldur en svört platan ein og sér og því fóru framleiðendur og 

dreifendur fljótt að átta sig á nýstárlegum merkingar- og markaðsmöguleikum fyrir 

tónlist og tónlistarmenn.8 

  

                                                
5 Storm Thorgerson og Roger Dean, Album Cover Album, bls. 7. 
6 Sama rit, sama stað. 
7 „The Music Industry“, Wikipedia, frjálsa alfræðiritið, 10. janúar 2013, sótt 10. janúar 2013, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Music_industry. 
8 Storm Thorgerson og Roger Dean, Album Cover Album, bls. 8. 
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 Hönnun í tónlistariðnaðinum 

 

Upp úr 1919 var það orðinn ákveðinn staðall 

tónlistariðnaðarinns að selja plötur í þunnum 

pappírsumbúðum með gati í miðjunni. 

[Mynd 3] Í gegnum þetta gat var hægt að sjá 

merkimiðann á plötunni sjálfri, sem geymdi 

helstu upplýsingar um framleiðanda, 

upptökuverið, flytjendur, höfunda og ártöl. 

Það var því merkimiðinn á plötunni sem gaf 

annars kolsvartri plötunni einkennandi útlit 

sitt. Pappírsumbúðirnar voru í raun ekki 

hugsaðar sem umbúðir til frambúðar, heldur 

sem hlífðarumbúðir fyrir flutninga. Í raun og 

veru var eini tilgangur umbúðanna að koma 

plötunni, innsiglaðri, ósnertri og órispaðri til 

neytendans. Það var ekki fyrr en sérhæfðar plötuverslanir byrjuðu að pakka plötum 

sínum inn í varanlegar umbúðir að almennilegar umbúðaskreytingar hófu að birtast. 

Þessar plötuverslanir útbjuggu sérstök pappaumslög með merkingum 

verslunarinnar að framan og jafnvel með auglýsingu á bakhliðinni. 

Tónlistariðnaðurinn var þó fljótur að bregðast við þessum öru breytingum. Næstu 

áratugi byrja þunnu pappírsumslögin fljótt að hverfa af markaðnum og veigameiri 

pappírs- eða pappaumbúðir með áprentuðum myndum og ýmiskonar grafískum 

elementum byrja að birtast hvarvetna. Myndir af tónlistarmönnum byrja að birtast á 

plötuumslögum og draga þannig fram persónulegri ímynd af tónlistarmönnunum. 

Myndir af tónlistarunnendum í nautnafullum uppstillingum að hlusta á tónlist í 

stofunni byrja einnig að prýða plötuumslög og marka vissan lífsstíl í kringum 

tónlistina. Gífurlega grafísk og tilfinningaþrungin skot úr kvikmyndum byrja líka 

að prýða kvikmyndatónlistarplötur. Það er þó ekki fyrr en á 4. áratugi 

plötuiðnaðarinns, eða upp úr 1930, sem slík plötualbúm fara að verða hinn almenni 

staðall í plötuútgáfu.9 

 Árið 1939 hafa myndskreytt plötualbúm algjörlega komið í stað gömlu 

pappírsumbúðanna. Myndskreytingarnar voru á þeim tíma að mestu unnar af frekar 

handahófskenndum listrænum einyrkjum sem voru plataðir í að hanna plötuumslög. 
                                                
9 Storm Thorgerson og Roger Dean, Album Cover Album, bls. 9. 

[Mynd 3] 
Plötuumslag frá Lisbon Englandi, síðan 
sirka 1935. Hér má sjá glitta í 
merkingar plötunnar þar sem merki 
plötuútgefandans, Columbia Records er 
hvað mest áberandi. Plötuumslagið 
skartar merkingum plötuverslunarinnar 
auk augýsinga frá raftækjaverslun í 
nágrenninu. 
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En þessar myndskreytingar fóru fljótt að sýna fram á ákveðnar formúlur. 

Svarthvítar myndir af tónlistarmönnunum í stíliseruðum og svölum uppstillingum 

byrja að sjást hvarvetna. Tilfinningaríkar teikningar og málverk í gaudy litum 

byrjuðu líka að verða vinsæl hönnun fyrir plötualbúm og oft voru þessir tveir stílar 

sameinaðir á mis smekklega hátt.10  

 Á fimmta og sjötta áratug síðustu aldar voru tónlistariðnaðurinn og 

kvikmyndaiðnaðurinn tveir stærstu markaðsþættirnir sem uxu hvað örast. Það er því 

mikilvægt að taka inn í formúluna þá staðreynd; að þessir tveir iðnaðir voru á einn 

hátt eða annan, beint og óbeint, sterklega samanofnir og deildu nær algjörlega sama 

markhóp: Ungt fólk með nægan vasapening. Kvikmyndastjörnur sungu reglulega 

inn á plötur og tónlistarstjörnur komu iðulega fram í kvikmyndum. Tónlist úr 

kvikmyndum var líka reglulega gefin út í kringum útgáfu vinsælla kvikmynda og þá 

bar einna næst við að skella fallegri og grípandi kvikmynda-veggspjalda grafíkinni 

beint á plötualbúmin. Þetta skapaði nýja stefnu innnan plötualbúma hönnunar og 

brátt voru grafísk element kvikmyndaspjalda og tilfinningaþrungnar myndir úr 

listilega uppstilltum skotum alþekkt stefna innan hönnunarheims plötualbúmana.11  

 Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir að á þessum tíma voru kenningar 

Freud að tröllríða markaðsheimi Bandaríkjanna. Freud hafði sannað að það væri 

hægt að sannfæra fjölda manns um að gera eitthvað órökrétt svo lengi sem það 

höfðaði til þeirra eigin innri vona og þrár. Þetta þýddi að einföldustu hlutir gætu 

orðið að tilfinningalegu tákni um það hvernig eintaklingurinn vildi að aðrir sæju 

hann. Með því að fullnægja sjálfselskum innri þrám almúgans bjó hann til nýja 

kynslóð hamingjusamra og værukærra neytenda. Á þann hátt var nýtt tímabil hafið. 

Tímabil alsráðandi og ófullnægjandi neysluhyggju neytendakynslóðarinnar.12 

  

                                                
10 Storm Thorgerson og Roger Dean, Album Cover Album, bls. 9. 
11 Storm Thorgerson og Roger Dean, Album Cover Album, bls. 11. 
12 Adam Curtis, Century of the Self, heimildamynd, BBC, England, 2002. 
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Mörkun 
 

Orðið mörkun kemur upprunalega frá forn norska orðinu brandr sem þýðir að 

brenna. Orðið dregur uppruna sinn frá merkingu búfénaðar.13 Úr verður enska 

hugtakið branding14 sem þýðist á íslensku mörkun. Mörkun stendur fyrir 

einkennandi merkingu eða ímynd á vöru eða þjónustu.15 

 Með tilurð gufuvélarinnar voru menn 

stöðugt að finna nýjar leiðir til að 

fjöldaframleiða vöur. Framleiðslan færðist úr 

vinnustofum og litlum verkstæðum yfir í 

risavaxnar verksmiðjur með færiböndum og 

maskínum.16 Þessum fjöldaframleiddu 

vörum var pakkað í umbúðir merktar með 

merki fyrirtækisins sem framleiddi þær. Sem 

var svo pakkað í viðarkassa og tunnur sem 

voru merktar fyrirtækinu með kennimerki 

sem var brennt í viðinn. Þaðan fáum við rót 

hugtaksins mörkun sem vörumerki – sem 

hlýtur að teljast útbreiddasta merking 

hugtaksins í dag. En fjölda-framleiddar vörur 

kröfðust fjöldamarkaðssetningar. 

Fjöldaframleiddu vörurnar áttu erfitt með að 

keppa við vörur framleiddar í nágrenninu. Vörur sem fólk þekkti og treysti. Því fóru 

fyrirtæki eins og Campbell soup, Coca-Cola og Quaker Oats fljótt að átta sig á því 

að þau þyrftu að sannfæra neytendann um ágæti vöru þeirra. [Mynd 4] Þeir þyrftu 

að sýna fram á að vörurnar þeirra væru traustverðugar, skemmtilegar, virðulegar, 

eða allt í senn – allt eftir persónuleika vörunnar. Þessar uppgötvanir voru upphafið 

af ferli sem við þekkjum nú undir orðinu mörkun.17  

                                                
13 Matthew Healy, What is Branding?, bls. 6. 
14 Mark Ritson, „Mark Ritson on branding: Norse fire smokes out bland branding“, í Marketing 

Magazine, 11. Janúar 2006, sótt 3. desember 2012, 
http://www.marketingmagazine.co.uk/news/534969/Mark-Ritson-branding-Norse-fire-smokes-
bland-brands/?DCMP=ILC-SEARCH 

15 Matthew Healy, What is Branding?, bls. 6 
16 Robert E. Lucas, Lectures on Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge, 2002, bls. 

109. 
 
17 Naomi Klein, No logo: Taking Aim at the Brand Bullies, Random House, Canada, 2000, bls. 41. 

[Mynd 4] 
Gömul Coca-Cola auglýsing sem 
leggur upp með að sannfæra 
áhorfandann um ágæti fjölda-
framleiðslu með lof um traust og gæði. 
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 Niðurstöðu ferlis mörkunar þekkjum við sem mark (e. brand). Mark er 

loforð um gæði. Mark er merking sem virkar eins og óskrifaður samningur um 

traust milli framleiðanda og neytenda, milli tónlistamanns og áheyrenda, milli 

viðburðar og þess sem upplifir hann.18 Neytandinn myndar sínar eigin skoðanir á 

því hvað markið táknar en framleiðandinn reynir samt að hafa eins mikil áhrif  á 

þessa skoðun og hann getur.19 Neytandinn kaupir þá vöru sem hefur bestu söguna 

eða tilfinninguna í huga hans en ekki endilega þá vöru sem hentar honum best. Á 

þennan hátt getur mark vörunnar verið mikilvægara en gæði hennar og notagildi.20 

Góð mörkun felur í sér að nýta þessa kenningu til þess að skapa jákvæða, 

áhugaverða sögu og sterka tilfinningu á bakvið markið. Þannig tengja 

markaðssetningarfyrirtæki vörur við lífstíl og menningu sem markhópurinn laðast 

að. Því neytandinn kaupir fremur vörur sem einkenna þann hóp sem hann vill 

tilheyra – heldur en þær vörur sem í raun tilheyra hans markhóp.21 

 Mörkun efnis getur átt sér stað í hvaða miðli sem er. Mörkun getur átt sér 

stað í bókum, tímaritum, vefsíðum, símum, auglýsingaskiltum, veggjum, 

flugumiðum, á viðburðum eins og leikritum, fótboltaleikjum, tónleikum, útihátíðum 

og á varning eins og bolum, töskum og húfum,  svo fátt eitt sé nefnt. Persónuleg 

hegðun, munnmæli, frasar og tilvitnanir geta einnig verið leikvöllur mörkunar. Í 

raun og veru eru takmörkin engin. Svo lengi sem boðskapur eða ímynd kekmst til 

skila  hefur takmörkum marksins verið náð.22 „Það er ekkert sem hindrar mörkun 

efnis og viðburða nema hugmyndaflugið. Skapandi hugsun skiptir hér máli eins og í 

annarri markaðsetningu.“23 Þetta er þó ekkert nýtt undir sólinni. En allir mögulegir 

miðlar hafa verið nýttir til mörkunar frá því að hugtakið var kjarnað. Það sem hefur 

hinsvegar breyst svo hratt á síðustu árum; er aðgengi okkar hönnuðanna að 

mismunandi miðlum. Nú í dag eru fleiri miðlar en nokkurntíman hefur þekkst.  

Bæði aðgengi hönnuða og neytendans að þessum miðlum og upplýsingamagnið 

sem kemst fyrir innan þessarra miðla hefur margfaldast síðasta áratuginn. Því er 

mikilvægara nú, en nokkru sinni fyrr, að nýta þessa miðla sem allra best. Á 

skipulagðann og markvissan hátt. 

  
                                                
18 Matthew Healy, What is Branding?, bls. 6. 
19 Sama rit, sama stað. 
20 Matthew Healy, What is Branding?, bls. 26. 
21 Matthew Healy, What is Branding?, bls. 80. 
22 Jan Godsk, „Mörkun efnis eykur virði vörumerkja“, í Morgunblaðinu, 1. mars 2007, sótt 3. janúar 

2013, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=285298&pageId=4155219&lang=is&q=M%F6rkun. 

23 Sama grein. 
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Mikilvægi mörkunar í tónlistariðnaðinum 
 

Mikilvægi mörkunar fyrir tónlistarmenn er í 

mörgum tilfellum engu síðri en sjálf tónlist 

þeirra.24 Ef við tökum t.a.m. Rolling Stones 

sem dæmi; Stones hafa samið og tekið upp 

437 lög á 46 plötum samtals.25 Hvað 

heldurðu að Rolling Stones merkið, hin 

víðfræga Tunga [Mynd 5] (e. The Tongue), 

hafi verið birt í mörgum eintökum? Tungan 

er til í óteljandi eintökum á álíka óteljandi 

stöðum. Þessi tunga er til í milljónum 

prenteintaka, hún er til í óteljandi útgáfum á 

bolum, töskum, húfum og öllum mögulegum miðlum, hún er til í grilljónum 

stafrænum eintökum og í risavöxnum prentum, pósterum, flugumiðum, vídjó-

útgáfum og í listaverkum aðdáenda, að ógleymdum plötunum sjálfum sem eru að 

sama sinni til í milljónum eintaka.26 Erfitt er að fullyrða að tungan hafi birst oftar en 

lögin þeirra hafa verið spiluð. En mögulega! Margir gætu eflaust teiknað tunguna 

frægu eftir minni – en erfiðara væri að finna fólk sem gæti raulað lög þeirra.   

 Hljómsveitamerki afmarka hópa. Þau afmarka fylgi aðdáendahópa og ímynd 

hljómsveitarinnar út á við. Merkin verða ótvíræð kennimerki alls þess sem 

hljómsveitin eða jafnvel tónlistarstefnan stendur fyrir.27 Rétt eins og tunga Stones, 

sem er einfölduð og minimalísk teikning af vörum og tungu Mick Jagger, stendur 

augljóslega fyrir kynferðislega uppreisnarímyndina sem Stones eru þekktir fyrir.28 

Á sama hátt eru kennimerki þungarokkshljómsveitanna í flestum tilfellum nær 

algjörlega ólesanleg. [Mynd 6] Þau eru glerharðar, kaótískar myndir sem vekja 

manni ugg og ótta við það eitt að sjá þær, hvað þá ef maður nær að lesa út úr 

ógnvænlegum myndunum þýðingu orðanna sem hafa oftar en ekki ógnvænlegri  

                                                
24 Ashley Chan og Cherise Fong, New Super Identity: The New Era of Creative Branding, 

AllRightsReserved, Hong Kong, 2011, bls 12. 
25 „The Rolling Stones“, á AllMusic, sótt 3. janúar 2013, http://www.allmusic.com/artist/the-rolling-

stones-mn0000894465.  
26 Bodhi Oser, Band ID: The Ultimate Book of Band Logos, Chronicle Books, San Fransisco, 2008, 

bls. 10. 
27 Matthew Healey, What is Branding?, bls. 26. 
28 Bodhi Oser, Band ID, bls. 10. 

[Mynd 5] 
Tungan, hið víðfræga kennimerki Rolling 
Stones. Teiknuð af John Pasche árið 1970 
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þýðingu en kaótísk og hárbeitt birtingar-

mynd þeirra. Þessi merki eru meira myndir 

heldur en texti sökum ólæsileika þeirra og 

minna meira á opin sár heldur en texta. 

Tekin saman og lesið milli línanna öskra 

þessi þungarokksmerki öll í kór: „Haltu þér 

fjarri. Þetta er ekki fyrir þig!“ Á þennan hátt 

eru mörg merki þessarra undirheima 

menningar rokktónlistarinnar ekki beint 

skilgreind sem merki heldur andmerki (e. 

Antilogo).29 Þau standa fyrir allt sem merki 

eiga ekki að vera. Þau eru ólæsileg, 

merking þeirra er ekki skýr og þau henta 

einungis til sérstakrar notkunar. Andmerkin 

laða að sér sérstakan hóp, útvalin markhóp 

sem tónlistin er samin fyrir. Þau eru ekki 

síður hönnuð til að halda óæskilegum 

áheyrendum í burtu heldur en að laða að sér 

hinn útvalda áheyrendahóp. Andmerkin eiga 

rætur sínar að rekja til pönksins. Pönkið 

einkenndist náttúrulega af „gerðu það 

sjálfur“ viðhorfi, andúð á kerfinu og 

uppreisn gegn söluvænum merkjum 

gróðasjúks fyrirtækjaheimsins. [Mynd 7] 

Það kom því engum á óvart að þessi merki 

buðu reglunum byrginn. Skáru upp formið í 

norminu og ógnuðu öllum reglum um hvað 

merki er, hvernig þau eru notuð og hvernig 

þau virka.30 Rétt eins og þungarokksmerkin 

minna mann á opin sár er andhverfa þeirra, 

hugljúfar sonnettur fagra söngfugla allt 

annað en fráhrindandi aðvörunarmerki. 

Notalegar söngkonur eins og Janis Joplin, 

                                                
29 Bodhi Oser, Band ID, bls. 7. 
30 Sama rit, sama stað. 

[Mynd 6] 
Kennimerki sænsku 
þungarokkssveitarinnar Necrophobic. 
Teiknað af Johan Hansson árið 1993 að 
beiðni Blark Mark Productions. 

[Mynd 7] 
Hér má sjá víðfrægt kennimerki bresku 
pönk hljómsveitarinnar Sex Pistols. 
Upprunalega teiknað af Helen of Troy en 
endurteiknað 1977 af Jamie Reid.    

[Mynd 8] 
Notalegt kennimerki hinnar kanadísku 
söngdívu, Celine Dion. Teiknað 1993. 

[Mynd 9] 
Kennimerki framúrstefnulega 
raftónlistarmannsinns Aphex Twin. 
Teiknað af Appollo Records 1993. 
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Celine Dion og fleirri af þeim geira eiga það einna helst til að vera með 

handskrifaða undirskrift sem merki [Mynd 8]. Fagrar undirskriftir sem minna mest 

á eiginhandaráritanir, vel læsilegar og með tilheyrandi krúsidúllum gera þessi merki 

hlý og bjóðandi.31 Persónlegar undirskriftir þíns einlæga. Hip-hop og rapptónlistar 

merki eru hér engin undanteking: þau sækja í rætur tónlistarinnar. Þessi merki 

sækja oftar en ekki innblástur í veggjalist. Á sama hátt eru merki raftónlistarmanna 

eru oftar en ekki innblásinn af rafrænni framtíðarsýn. Minimalísk letur og fínar 

línur, fljótandi form og jafnvel ólesanleg merki32 sem minna mest á stafróf 

geimverukynþáttar úr einhverri vísindaskáldsögu. [Mynd 9] Svona mætti lengi telja 

upp mismandi tegundir (e. Genres) í merkjum tónlistarmanna en þær eru eflaust 

eins margar og mögulegar tegundir tónlistarstefna, en miðað við tónlistarsafn mitt í 

iTunes eru þeir flokkar eins margir og menn vilja telja.  

 En tónlistarheimurinn var ekki alltaf 

eins fullur af merkjum og hann er í dag. Það 

var ekki fyrr en í byrjun 7. áratugs síðustu 

aldar sem merki rokktónlistarmanna fóru að 

vera sjálfsagður hluti af tónlistariðnaðinum. 

Elvis átti t.a.m. aldrei merki. Að öllum 

líkindum var fyrsta alvöru fyrirtækjavæna, 

heimsþekkta merki tónlistariðnaðarins 

merki Bítlanna [Mynd 10]. Það merki var upprunalegi hornsteinn söluvænna rokk 

merkja og seldi varninga í óteljandi bílförmum um allan heim. Eftir farsæld Bítlana 

fylgdu aðrir tónlistarmenn fast á eftir undir sömu stefnu. Merkin seldu. Þau seldu 

meira en bara tónlist, þau seldu meira en heilu bílförmin af varning – þau seldu 

ímynd. Þau seldu óáþreifanlega en nú birtingarvæna ímynd þess að vera partur af 

stærri hóp. 33 Þau afmörkuðu persónuleika á sterkari hátt en Freud hefði 

nokkurntíman getað grunað. Það er því erfitt að kyngja þeirri staðreynd að margir 

nútíma tónlistarmenn virðast eiga erfitt með að einorða sig við eitt merki og oftar en 

ekki skjótast upp ný merki fyrir hverja útgefna plötu. Þessi merki eru líka oft lítið 

meira en einkennandi letur, mögulega með örlitlum blæbrigðum sem aðskilja 

merkin frá annars auðfáanlegum og óbreyttum leturtýpunum.34 

 

                                                
31 Bodhi Oser, Band ID, bls. 7. 
32 Bodhi Oser, Band ID, bls. 8. 
33 Bodhi Oser, Band ID, bls. 9. 
34 Sama rit, sama stað. 

[Mynd 10] 
Fyrsta kennimerki tónlistarmanna. Merki 
Bítlanna var teiknað af Ivor Arbiter og 
Eddie Stokes í London árið 1963. 
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Pink Floyd sem mark 
 

Þar sem það væri nær ógerlegt að telja upp allar mögulegar tegundir tónlistarstefna, 

ímyndir þeirra og birtingarmyndir – þá verður litið yfir feril mörkunar hinnar 

bresku vitundarvíkkandi progg-rokk sveitar: Pink Floyd. Hljómsveitin á sér langan 

feril, eða allt frá árinu 1967 til dagsins í dag. Frá því að hljómsveitin var stofnuð í 

Cambridge á blómaskeiði vitundarvíkkandi efna og listilegra stefna hefur hún notið 

gífurlegra vinsælda um víða veröld og hefur selt yfir 250 milljón plötur á ferli 

sínum.35 Pink Floyd er hljómsveit sem rís upp á hátindi hippatímabilsins og hefur 

frá upphafi barist gegn neysluhyggju fyrirtækjavæðingarinnar, hljómsveit sem hefur 

alla tíð samið afar tilraunakennda tónlist, leikið sér með alla mögulega miðla og 

barist gegn reglunum, hljómsveit sem semur allt annað en útvarpsvæn lög.36 

Hljómsveit sem ætti að öllum uppskriftum í mesta lagi að ná einhverskonar 

minnihlutahóps frægð. Í raun og veru hefur Pink Floyd allt upp á að bjóða til að 

vera neðanjarðar, jaðar-költ hljómsveit – en hvað sem því líður hefur Pink Floyd 

alltaf náð ótrúlegri hylli, myndað íturvaxna aðdáendahópa á öllum aldri víðs vegar 

um heim og selt plötur og varning í milljónum eintaka. Allt þetta hafa þeir áorkað 

                                                
35 „Remember a day?“, Pink Floyd heimasíðan, sótt 3. janúar 2013, 
http://www.pinkfloyd.com/history/biography.php 
36 Storm Thorgerson, Mind Over Matter: The Images of Pink Floyd, þriðja útgáfa, Sanctuary 

Publishing, London, 2003, bls. 15. 

[Mynd 11] 
Mynd af meðlimum Pink Floyd í Belsize 
Park, London árið 1972. 
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án þess að gefa undan þrýstingi tónlistariðnaðarinns um að pakka þeim í fyrirfram 

samþykktar umbúðir fyriritækjavænnar neysluhyggju. Sem er nákvæmlega það sem 

gerir sögu Pink Floyd svo áhugaverða. Á næstu síðum er ætlunin að varpa 

kastljósinu á grafíska sögu Pink Floyd og reyna að svipta hulunni af leyndardómum 

þeirrar gífurlegu hylli sem sveitin hefur hlotið. 

 Plötualbúm gegna lykilhlutverki í mörkun tónlistarmanna þar sem plöturnar 

eru í raun og veru helsta vara hljómsveitarinnar. Á sama tíma er sú vara ein 

mikilvægasta birtingarmynd hljómsveitarinnar. Plöturnar eru fyrsta skrefið í því að 

gera ímynd tónlistarinnar veraldlega. Því er 

mikilvægt að gera þær vel svo að það sem á 

eftir fylgir geti byggt á þeirri ímynd.37 Strax 

frá upphafi ferils Pink Floyd hefur Storm 

Thorgerson nær alfarið séð um hönnun 

plötuumslaga og annars efnis fyrir 

hljómsveitina.38 Storm og félagar hans í 

Hipgnosis stúdíóinu hönnuðu allar þær 

plötur sem birtast hér á eftir. Allar þeirra 

hafa fengið mjög góða dóma fyrir afbragðs 

plötuhönnun. En Storm hefur alla tíð 

sérfhæft sig í hönnun plötuumslaga og náð 

ótrúlegum árangri á því sviði. 

 

Atom Heart Mother [Mynd 12] kom út árið 1970. Allt við plötuna var fremur 

óvenjulegt fyrir Pink Floyd, en platan innihélt ekkert sérstakt þema, lögin er mjög 

misjöfn og t.am. kemur nafn plötunnar úr fyrirsögn handahófskenndar blaðagreinar 

um móður sem fékk ígrætt atóms-knúið hjarta.39 Í seinni tíð hefur Storm 

Thorgerson lýst því yfir að Atom Heart Mother sé uppáhalds plötualbúmshönnun 

hans allra tíma.40 

 

                                                
37 Viðtal höfundar við Jónas Valtýsson, 21. desember 2012. 
38 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 9. 
39 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 36. 
40 Sama rit, sama stað. 

[Mynd 12] 
Atom Heart Mother plötuumslagið 
[1970]. 
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„Þegar maður horfir á ljósmyndir 
getur maður dáðst af fjölmörgum 
eiginleikum þeirra eins og 
sjónarhorni, lýsingu, áferð, aðferð 
o.s.fr.v. Það sem mér líkar hér er 
ekkert þessarra, heldur voðhorfið.“41 

 
Að baki plötuumslags Atom Heart Mother 

er engin sérstök tilfinning, enginn dramatísk 

lýsing né fjarræn staðsetning. Það er enginn 

æðri tilgangur með uppsetningunni, enginn 

skírskotun, engin falin skilaboð, ekkert logo 

og ekkert letur. Engar upplýsingar – bara 

belja. Það er enginn skírskotun í tónlistina 

sjálfa eða innihald plötunnar, en slík tenging er einmitt talin ein helsta „reglan“ 

hvað varðar siði, venjur og reglur í hönnun plötuumslaga.42  

 Virðingalaust viðhorf gagnvart reglunum og tilraunastarfsemi einkennir 

plötuna auk ótvíræðnar og órjúfanlegrar vitundarvíkkandi áhrifanna sem einkenna 

öll verk Pink Floyd. Plötualbúmið býr yfir öllum þessum þáttum – án þess að sýna 

það á neinn hátt. Það er í raun og veru það sem vantar, það sem ekki er til staðar 

sem gefur albúminu sjarma sinn.43 Platan er fullkomlega ómerkt og ótitluð að 

framan. Bara stór, hversdagsleg mynd af belju. Þessi plata sker sig út úr í rekkum 

plötuverslananna. Hún fyllir umsvifalaust alla athygli þína og krefst nánari 

athugunar. 

 
„Ég vildi hanna and-plötualbúm, í anda and-titilsins og and-þema plötunnar, 
eitthvað sem var ólíkt öllum öðrum plötualbúmum og þá sérstaklega ólíkt 
öðrum skynörvandi rokk albúmum – eitthvað sem maður mundi einfaldlega 
ekki búast við. Ekki sjokkerandi, ekki hugbreytandi, bara óvænt.“ 44 

 

                                                
41 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 36. Upprunalegur texti: „When looking at pictures one 

can admire a whole range of attributes such as the composition, lighting, texture, technique and 
so on. What I like here is none of these things, but the attitude.” Þýðing höfundar. 

42 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 38. 
43 Sama rit, sama stað. 
44 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 36. Uppruanlegur texti: „In the spirit of such 

irrelevance I wanted to design a non-cover, after the non-title and the non-concept album 
something that was not like other covers, particularly not like other rock or psychedelic covers – 
something that one would simply not expect. Not shocking, not mind altering, just unexpected.“ 
Þýðing höfundar. 

[Mynd 13] 
A Momentary Lapse of Reason 
plötuumslagið [1987]. 
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Hið óhefðbundna virðist hafa virkað eins og 

áætlað var. En Atom Heart Mother fór beint 

í fyrsta sæti í Bretlandi45 auk þess að fá gull 

plötu í Bandaríkjunum.46 Allur þessi frábæri 

árangur og það með minnstu hugsanlegri 

fyrirhöfn við hönnun plötualbúms – bara 

belja úti í haga. Samanlagður kostnaður við 

allt umstangið: 35£ eða um 7.000 kr.47 Mjög 

vel sloppið samanborið við 

framleiðslukostnað plötunnar Momentary 

Lapse of Reason [1987] [Mynd 13], sem 

voru lítil 40,5 þúsund pund48. Eða um 8,3 milljónir íslenskra króna.49 Án launa 

hönnuðarins. Árið 1973 gáfu Pink Floyd út plötuna The Dark Side of the Moon 

[Mynd 14] en sú plata er söluhæsta plata hljómsveitarinnar frá upphafi. 

Upprunalegur innblástur teikningarinnar kemur frá víðfrægum ljósasýningum 

hljómsveitarinnar á sviði og aðferðin kemur út frá beiðni hljómsveitarinnar um 

öðruvísi hönnun, einfaldari og klassískari. Prísman, þríhyrningurinn og 

píramýdarnir tengjast á ótrúlega sterkan hátt við dulúðina, metnaðinn og 

vitfirringuna sem Roger Waters kannar í textum plötunnar.50 Allt tengist þetta 

einhvernveginn á frábæran hátt í mínimalískri hönnun plötuumslagsins. Enda hefur 

platan hlotið ótal verðlaun fyrir vel heppnaða hönnun. Plötuna prýðir enginn titill, 

engar merkingar, enga augljósa tengingu við hljómsveitina. Sem 

plötuútgefendunum gramdist gífurlega og hefðu örugglega aldrei samþykkt hefðu 

þeir haft eitthvað um málið að segja.51 En samt sem áður hefur þessi mynd grafið 

  

                                                
45 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 38. 
46 „All the Albums…Artist by Artist…Track by Track!“, í Billboard Magazine, 15. mars 1997, bls. 

120, sótt 3. janúar 2013, 
http://books.google.co.uk/books?id=aA4EAAAAMBAJ&pg=PA119&lpg=PA119&dq=%22ato
m+heart+mother%22+gold+certification&source=bl&ots=vKAVcgk23R&sig=ZkjR-
dc20rZOEZLCWn0d5tzTVb8&hl=en&sa=X&ei=k3tIUMHLDsTX0QXtzYHYBg&ved=0CEQ
Q6AEwBQ#v=onepage&q=%22atom%20heart%20mother%22%20gold%20certification&f=fals
e, á Google Books. 

47 7.254,10 kr. Staða íslenskrar krónu (ISK) gagnvart sterlingspundi (GBP), 30. desember 2012. 
48 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 38. 
49 8.394.030,00 kr. Staða íslenskrar krónu (ISK) gagnvart sterlingspundi (GBP) 30. desember 2012. 
50 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 52. 
51 Sama rit, sama stað. 

[Mynd 14] 
The Dark Side of the Moon 
plötuumslagið [1973]. 



 19 

sér sess í huga svo margra með órjúfanleg 

tengsl við Pink Floyd og rétt eins og tunga 

Rolling Stones hefur teikningin mögulega 

náð meiri frægð heldur en tónlist plötunnar. 

Platan hefur náð ótrúlegum vinsældum og 

er að mörgum talin ein besta rokk plata 

sögunnar.52 Dark Side of the Moon fór beint 

upp á topp plötulistanna, sat í fjórtán ár á 

Topp 200 Billboard listanum53 og hefur 

selst í yfir fimmtíu milljónum eintaka.54 

Þegar platan var svo endurútgefin með 

endurbættri hönnun árið 1993 með 

raunverulegum ljósmyndum í stað 

upprunalegu teikninganna, náði platan svo 

aftur 4. sæti plötulistanna í Bretlandi og 

seldist í öðrum tveimur milljónum eintaka. Í 

báðum útgáfunum fylgdu með nokkur 

plaköt með stórum myndum af t.d. 

hljómsveitinni á sviði og myndum af 

píramýdunum í Ghiza auk flugumiða og 

límmiða.55 

 

Árið 1975 kom út platan Wish You Were Here. [Mynd 15] Platan er er ein 

vinsælasta plata Pink Floyd og jafnframt önnur söluhæsta plata þeirra. Innihald 

hennar og umbúðir eiga sér líka merka sögu. Wish You Were Here táknar söknuð, 

missi og umfram allt fjarveru (e. absence). En hvernig táknar maður fjarveru í jafn 

veraldlegu formi og plötualbúmi? Storm Thorgerson og félagar hans á Hipgnosis 

leystu þessa áskorun með því að pakka plötunni inn í svart plast. Reyndar féllust 

Pink Floyd og Storm á að hafa límmiða utan á plastinu sem sýndi heiti plötunnar, 

eftir mikinn þrýsting frá plötuútgefendan.56 Platan var að lokum gefin út umvafin 

                                                
52 „The Dark Side of the Moon“, á Wikipedia, frjálsa alfræðiritinu, 10. janúar 2013, sótt 11. janúar 

2013 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon. 
53 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 55. 
54 „The Dark Side of the Moon“, á Wikipedia, frjálsa alfræðiritinu, 10. janúar 2013, sótt 11. janúar 

2013 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon. 
55 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 55. 
56 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 76. 

[Myndir 15 og 16] 
Efri myndin sýnir plötuumslag Wish 
You Were Here [1975]. Neðri myndin 
sýnir síðan plastumbúðir sömu plötu. 
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svörtu plasti [Mynd 16] svo neytendandinn neyddist til að rífa upp umbúðirnar til 

að geta notið innihaldsins, til að geta séð hið raunverulega plötuumslag. En 

raunverulega plötuumslagið sýnir mynd af tveimur jakkafataklæddum mönnum að 

takast í hendur. Nema bara annar mannanna er skíðlogandi. Með þessu var Storm 

einnig að reyna að túlka fjarveru, í þetta skipti fjarveru einlægni við einlægt 

athæfi.57 Fjarveru tilgangs í lærðri hegðun. Að góðum vana er sem allra minnst  

eftirvinnsla á ljósmyndum Storm og því ber auga leið að maðurinn til hægri er að 

sjálfsögðu skíðlogandi – í alvörunni. Þess má geta að innan plötualbúmsins finnast 

fjölmargar ljósmyndir sem tákna fjarveru á sama hátt. Ein þeirra, sem var einnig 

prentuð út og gefin sem póstkort með plötunni. Sýnir mynd af manni að kafa í 

fallegri náttúru [Mynd 17]. Á myndinni virðist maðurinn vera að dýfa sér ofan í 

vatnið en sá hængur er að það vantar allar gárur á vatnið. Ljósmyndin var gerð 

þannig að maðurinn stóð á höndum í jógastellingu, krafkyrr í nokkrar mínútur – 

þangað til allar gárurnar hurfu. Myndin táknar fjarveru á snilldarlegan hátt og á 

sama tíma er hún birt í því formi (póstkortinu) sem við segjum „Wish you were 

here“ hvað oftast – án þess að meina það almennilega.58 

 

Ef litið er nánar á þessi plötualbúm og fleiri frá hljómsveitinni, verður ljóst að þau 

eiga öll sitthvað sameiginlegt. Þau prýðir öll mjög skýrar myndir, þau eru öll 

                                                
57 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 80. 
58 Storm Thorgerson, Mind Over Matter, bls. 80. 

[Mynd 17] 
Póstkortið sem fylgdi með plötunni Wish You Were Here. Myndin er tekin í Kaliforníu.  



 21 

ómerkt, þau bera öll mjög sterk 

vitundarvíkkandi áhrif, bera vissa dulúð, 

vissan mótþróa gegn reglunum og þau segja 

allar vissa sögu, en sagnalist er einmitt eitt 

sterkasta form mörkunar.59 Þar að auki 

prýða þau engin kennimerki. Á þennan hátt 

ná plöturnar að höfða til fjölmargra 

mismunandi markhópa á mismunandi vegu. 

Skýrar myndirnar fæla engan frá en vekja 

áhuga margra, myndirnar bera sterk 

hugvíkkandi áhrif sem var aðal málið á þeim 

tíma sem þær koma út, dulúð þeirra  

og viðhorf er allt rosalega rokkað og 

virðingaleysi þeirra gagnvart reglunum og merkingarleysið ber öll merki pönksins 

og neðanjarðarstefnunnar. Pink Floyd hefur aldrei látið útbúa fyrir sig neitt sérstakt 

kennimerki sem er ótrúlega markverð andspyrna gegn kröfum tónlistariðnaðarinns. 

Enda á fræg hljómsveit eins og Pink Floyd erfitt með að starfa án merkis. 

Hljómsveitin þénar góðan pening af sölu varningsins og aðdáendurnir kalla á merki. 

Markaðurinn krefst þess. Þannig að allt frá því að hljómsveitin náði vissri frægð 

hefur verið útbúinn allskonar varningur og dót merkt hljómsveitinni á viðurkenndan 

máta. Þessi varningur er mikilvægur þáttur þess að auka vinsældir 

hljómsveitarinnar, auka vitund fólks og dreifa ímynd marksins.60 Svo að Pink Floyd 

á í raun og veru kennimerki þótt svo að það hafi kannski aldrei verið ætlunin. 

Merkið er sótt í merkingu plötunnar The Wall[1979]. [Mynd 18] Letrið var 

upprunalega aðeins að finna á límmiða á plastumbúðum plötunnar en þegar platan 

var endurútgefin höfðu merkingarnar verið sprengdar upp og prentaðar beint á 

umslagið. Plötuumslagið ásamt letrinu er teiknað af bandaríska skopteiknaranum 

Gerald Scarfe.61 En hann sá um alla uppsetningu umslagsins auk þess sem að hann 

teiknaði allt myndefni fyrir The Wall kvikmyndina en sama efni var svo notað á 

tónleikum sveitarinnar, bæði sem myndefni á skjá og sem sviðsmyndahönnun.62 En 

sviðsmyndahönnun og upplifunarhönnun í kringum tónleika eru einmitt annar 
                                                
59 Matthew Healey, What is branding?, bls. 28. 
60 Matthew Healey, What is branding?, bls. 120. 
61 Mark Blake, Comfortably Numb: The Inside Story of Pink Floyd, 1. útgáfa, Da Capo Press, 

Massachusetts, 2008, bls. 279. 
62 „The Wall“, á Wikipedia, frjálsa alfræðiritinu, 14. desember 2012, sótt 3. janúar 2013, 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_wall#cite_note-Blakep279-59. 

[Mynd 18] 
Plötuumslag The Wall [1979] eftir 
Gerald Scarfe. Myndin sýnir 
endurútgefna útgáfu, en upprunalega var 
enginn texti á sjálfu plötuumslaginu. 
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mikilvægur þáttur í mörkun tónlistarmanna. Plötur eru samt alltaf mikilvægasta 

vara tónlistarmanna. Pink Floyd túraði t.a.m. ekkert að ráði á blómatíma sínum, 

mestmegnis sökum þess að salan á plötum þeirra gekk svo vel að það þurfti 

einfaldlega ekki að fylgja þeim eftir með tónleikum um allan heim. En árið 1980, 

árið sem The Wall kom út, túraði hljómsveitin ekki neitt enda seldu þeir eina 

milljón platna á hverjum degi á tímabili.63 Það eru að sjálfsögðu mörg önnur atriði 

sem skipta sköpum við mörkun tónlistarmanna. Atriði eins og tónlistarmyndbönd, 

sviðsframkoma, auglýsingar, gjörningar, viðburðir, framkoma, umfjöllun, saga, 

ímynd og að sjálfsögðu tónlistin sjálf. Öll grafísk atriði mörkunarinnar eiga 

hinsvegar rætur sínar að rekja í hönnun plötuumslaganna. Það eru plötuumslögin 

sem eiga sterkustu samskiptin við neytendann og skapa upprunalega ímynd 

plötunnar sem allir hinir þættirnir byggja síðan á. 

 

 

  

                                                
63„Þeir tekjuhæstu í poppinu“, í Morgunblaðinu, 12. ágúst 1980, bls. 22, sótt 3. janúar 2013, 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=250530&pageId=3442876&lang=is&q=Pink%20Floyd
, á Tímarit.is. 
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Lokaorð 
 

Miðað við þróun síðustu ára í tónlistariðnaðinum eru útgáfurisarnir loksins farnir að 

missa tökin, missa þær heljargreipar sem þeir áður höfðu á iðnaðinum. Á meðan 

Pink Floyd var önnur hljómsveitin til að fá leyfi til þess að leita út fyrir 

innanhússhönnuði plötuútgefanda síns til að hanna plötur sínar, þá er nú í dag 

ekkert sjálfsagðara en að tónlistarmenn leiti til sérstakra hönnuða til að hanna plötur 

sínar. Þessi heimur er að breyast. Heimur allsráðandi fégráðugra jakkafataplebba 

plötuiðnaðarinns er liðinn og tími sjálfstæða tónlistarmannsins er runninn upp.64 Nú 

þegar hljómsveitir eiga möguleika á að gera hlutina sjálfar, án utanaðkomandi 

fjárhagsaðstoðar plötuútgefandanna, eru tónlistarmennirnir orðnir sjálfstæðari í 

vinnuferli sínu. Listamenn eru líka að átta sig á því að samningar við 

plötuútgefendur geta verið samningur við djöfulinn og því fara tónlistamenn í 

auknum mæli fram á sérsniðnar lagaklausur í samninga sína. Þeir fara fram á réttinn 

til að velja plötuhönnuðina sjálfir, þeir fara fram á réttinn á lokaorði hvað varðar 

alla listilega framkvæmd og upp á eigin spýtur leita listamennirnir í auknum mæli 

til fagmanna til að hjálpa þeim við þá ímyndunarsköpun sem þeir sjá fyrir sér. 

Tæknin gerir þetta mögulegt. Tæknin hefur orðið til þess að nú geta tónlistarmenn 

tekið upp heilu plöturnar í svefnherbergi sínu. Á fagmannlegri gæðagráðu, fyrir 

örfáa hundraðþúsundkalla má setja upp afbragðs stúdíó sem keppir við mestu 

fagmennina. Fyrir rétt rúmum áratug kostaði slíkur búnaður tugi milljóna króna. Því 

var slíkur búnaður ekki á hvers manns færi og var oftar en ekki einungis í eigu 

plötuútgefanda.65 En það sem meira máli skiptir, er að kunnáttan á þennan búnað 

var jafn torfundin og búnaðurinn sjálfur. Nú í dag er þetta allt breytt. Einföld forrit 

sem nálgast má frítt á internetinu geta breytt hverri heimilistölvu í upptökustúdíó og 

hver sá sem hefur áhuga getur orðið sinn eigin upptökustjóri, sinn eigin 

sinfóníustjórnandi. Óháður listamaður með öll möguleg verkfæri í einu og sömu 

verkfæratöskunni – fartölvunni. Þessi þróun einskorðast þó ekki einungis við 

tæknimál tónlistarheimsins en sama, eða allavega mjög svipuð þróun hefur átt sér 

stað hvað varðar verkfæratösku hönnuða, myndlistarmanna og ljósmyndara. 

Tæknin er hverjum fáanleg. Hver sem er getur orðið listamaður með minnstu 

hugsanlegu fyrirhöfn. Svo spurningin sem vaknar upp er; þurfum við 

                                                
64 Lawrence Zeegen, „The music design revolution“, í Computer Arts Projects: Design for the Music 

Industry, tbl. 108, mars 2008, bls. 22. 
65 David Dworsky og Viktor Köhler, PressPausePlay, heimildarmynd, House of Radon, 2011. 
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tónlistariðnaðinn lengur? Gætum við losað okkur við þetta risastóra batterí, þennan 

gróðadrifna fyrirtækjaheim sem virðist svo oft pakka list inn í neysluvænar, 

dauðhreinsaðar, innihaldslausar umbúðir, sérsniðnar að gerviþörfum 

neytendasamfélagsins? Geta einlægir tónlistarmenn náð þeirri himinháu frægð sem 

poppstjörnurnar einar virðast njóta – án aðstoðar plötuútgáfurisanna? Svarið er 

augljóslega já! En tónlistarmenn eins og Deadmau5, Ásgeir Trausti, Mac Miller, 

Odd Future Group og svo margir fleiri eru lifandi sönnun þess dæmis.66 En kannski 

bjóða plötuútgefendur ennþá upp á eitthvað atriði, einhvern faktor sem gefur þeim 

það forskot sem þeir ótvírætt hafa. Kannski er það bara sú staðreynd að margir 

fagmenn, með reynslu á sömu sviðum vinna oft betra verk en annars reynsluminni 

einyrkjarnir. Kannski bjóða plötuútgefendurnir ennþá upp á sambönd, tengsl og ítök 

sem enginn annar hefur.  

 Mikilvægi mörkunar í tónlistargeiranum er ekki lengur innanhúss 

leyndarmál sem plötuútgefendurnir einir bjuggu yfir. Mörkun tónlistarmanna hefur 

orðið að óskrifaðri reglu tónlistargeirans. Órjúfanlegur partur ferlisinns. Það er 

augljóst að þeir tónlistarmenn sem  gera sér hvað besta grein fyrir þessarri reglu ná 

oft hvað mestum frama. Tónlist er vara. Tónlistarmaðurinn er mark og því skal 

varan markaðsett eftir því. Það liggur líka í augum uppi að tónleikar eru orðnir 

meira en bara menn á sviði að flytja tónlist í beinni. Nú þegar aðdáendur geta séð 

átrúnaðargoð sín í ljóslifandi tónlistarflutningi á youtube hvaða dag vikunnar, nú 

þegar myndir af tónlistarmönnum fylgja ekki bara með keyptum plötum, heldur 

dveljast í músarklikks fjarlægð í gagnabönkum internetsins – er einfaldlega ekki 

nógu spennandi að fara á tónleika bara til að sjá tónlistarmanninn. Fólk sækir 

tónleika til að öðlast dýpri skilning á tónlistinni, aukinni nánd við flytjendurna og til 

þess að upplifa einstakan atburð sem verður minnistætt atvik í huga fólks, saga til 

að segja næsta manni. Óáþreifanleg tilfinning, upplifuð og fest í minni manns um 

ókomna ævi. Listamennirnir eru farnir að gera sér grein fyrir þessu og því túra 

hljómsveitir í dag meira en nokkurntíman þekktist. Tónlistarmenn eru að átta sig á 

því að tónleikar eru meira en bara tónflutningur á sviði. Tónleikar eru leikrit, 

tónleikar eru show, tónleikar eru vettvangur þar sem tónlistarmönnum gefst 

tækifæri á að túlka tónlist sína í lifandi flutningi fyrir þúsundir áhorfenda í einu. 

Tónleikar eru því ekki svo ólíkir leikriti, þar sem tónlistarmaðurinn er 

skemmtikrafturinn, sviðið er leiksvið þeirra og áheyrandinn er áhorfandinn. Að því 

gefnu er okkur ekkert til fyrirstöðu annað en að virða reglur leiklistarinnar hvað 

                                                
66 David Dworsky og Viktor Köhler, PressPausePlay, heimildarmynd, House of Radon, 2011. 
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varðar uppákomur, leikrit eða gjörninga á sviði. Því fyrr sem tónlistarmaðurinn 

uppgötvar að upp á svið komið er hann skemmtikraftur en ekki bara 

tónlistarflytjandi – því fyrr klífur hann himinháa stiga poppstjarnanna. Pink Floyd 

uppgötvaði þetta fyrir u.þ.b. hálfri öld síðan og spilar afstaða þeirra til 

sviðsframkomu væntanlega stóran part í þeirri ómældu frægð sem þeir hafa hlotið. 

En framúrskarandi plötualbúm, framandi hljóðbúnaður, metnaðarfull meðhöndlun á 

ljósabúnaði og samspil sviðsmuna, sviðsmyndar og sviðsframkomu var vafalaust 

einn af þeim þáttum sem átti stóran part í því að setja framúrstefnulega jaðartónlist 

þeirra á sama stall og einföld popptónlist. 

 VJ (e. video jockey) listinni fer stöðugt fram og tæknin til sjáanlegrar 

myndblöndunar í takt við tónlist er undir stöðugri þróun og VJ sýningar hafa 

markað sér fastan sess í heimi tónlistarflutnings síðustu árin. Ég hef fasta trú á því 

að þessi heimur eigi eftir að vaxa ört á næstu árum og innan fárra ára verður VJ 

liðurinn órjúfanlegur partur hvers kyns lifandi tónlistarflutnings, en upp á síðkastið 

hefur VJ listin nær eingöngu fylgt raftónlistarmönnum og allra stærstu 

poppstjörnunum. En The Wall túr Roger Waters árið 2006 var einmitt stútfullur af 

metnaðarfullum VJ-listar senum og á síðustu misserum toppaði U2 fyrirrennara 

sína í VJ listinni með tónleikaför sinni The 360 Tour.67 Metnaðarfullar, stafrænar 

sviðsmyndir, stöðugt vaxandi VJ tæknin og tækninýjungar eins og Arduino borðin, 

þrívíddartækni og ört vaxandi margmiðlunarheimurinn býður stöðugt upp á 

spennandi tækninýjungar hvað varðar atburðahönnun sem slíka að ógleymdum 

vaxandi möguleikum til mörkunar á nýjum vettvöngum. Það er því ekki hægt að 

segja annað en að við lifum á spennandi tímum og framíðin á eftir að bera í skauti 

sér stærri, betri, fallegri og metnaðarfyllri tónleika en við höfum nokkurntíman 

kynnst. Dagurinn í dag er fallegur en morgundagurinn á eftir að verða ennþá 

fallegri, ennþá háværari og ennþá viðfangsmeiri. Það eina sem á eftir að gera er að 

setjast við stjórnvölin og stýra þessum straumum í upplýsta átt til framtíðar... Ég get 

ekki beðið. 

  

                                                
67 Mark Ramshaw, „Live performance graphics“, í Computer Arts Projects: Design for the Music 

Industry, tbl. 108, mars 2008, bls. 80. 
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