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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs í grafíski hönnun. 
Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 
Í ritgerðinni er mörkun (e. branding) listasafna skoðuð í víðu samhengi, en mörkun var 

upprunalega notuð af fyrirtækjum til að geta aðgreint sig úr fjölmennum hópi keppinauta, 

vekja athygli á sér og verða eftirsóknarverð. Listasöfn eru hinsvegar oftast ekki rekin í 

ábataskyni en leggja þó sífellt meiri áherslu á mark (e. brand) sitt. Hér er sjónum beint að 

listasöfnum sem sýna síbreytilegt úrval af listaverkum eftir ólíka listamenn. Innihald 

safnsins breytist og sýningar hafa ólík þemu og karaktereinkenni á meðan listasafnið hefur 

fasta tilveru. Þetta þýðir að sama umgjörðin þarf að gera ráð fyrir gríðarlega fjölbreyttu 

efni. Í fyrsta hluta er mörkunarhugtakið krufið og athugað er hvernig mörkun getur átt 

heima í menningar- og listageiranum. Ljósi er varpað á samfélagsleg markmið listasafna 

og því næst kannaður sá ávinningur sem listasöfn geta haft af því að marka sig. Annar hluti 

skoðar trega menningarstofnana til mörkunar sem orsakast m.a. af þeim misskilningi að 

markaðsaðferðir snúist alltaf um harða sölutækni og af skiptingu lista í æðri listir og 

dægurmenningu, en mörkin þar á milli fara minnkandi. Fjallað er um ólíkar áherslur innan 

markaðsfræðinnar. Þær eru skoðaðar í sambandi við áherslur listasafna samhliða því að 

litið er til þeirrar hættu sem felst í því að meðhöndla list sem neysluvöru. Einnig er starf 

listasafna sett í sögulegt samhengi þar sem athugað er hvernig nýfrjálshyggja, 

hugsunarháttur síðnútímans, alþjóðavæðing og aukin áhersla á dægurmenningu hefur haft í 

för með sér aukna þörf listasafna á mörkun. Í þriðja og síðasta hluta er sjónum beint að 

ákveðnum þemum sem greina má í lausnum grafískra hönnuða á ásýndum listasafna 

samhliða því að tekin eru dæmi bæði erlendis frá og frá Íslandi með stuðningi ljósmynda. 

Þessi þemu eru; stofnunareinkenni, breytileiki, mínímalismi og vandinn við að tákna 

heildarstarfsemi listasafna. 
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Inngangur  

Einn vettvangur grafískra hönnuða er að skapa umgjörð og miðla upplýsingum fyrir 

menningartengda starfsemi. Þar sjá þeir t.a.m. um að hanna margs konar efni fyrir tónlist, 

ritlist, leikhús, myndlist o.s.frv.. Þeir skapa ímynd, túlka persónuleika og hanna ytri ásýnd 

fyrir ólík fyrirtæki, félög og stofnanir innan menningargeirans – þ.e.a.s. þeir taka þátt í 

mörkun (e. branding) þeirra. Sum þessara fjölbreyttu viðfangsefna eru rekin í ábataskyni og 

önnur ekki. Tilgangur mörkunarinnar getur verið ólíkur en hún er þó ávallt byggð á 

mótaðri stefnu, gefur viðfangsefninu heildstæða ímynd og auðkenni til að auðvelda 

skilning eða notkun á vöru eða þjónustu.1 Hér verður sjónum beint að mörkun listasafna 

sem oftast eru ekki rekin í ábataskyni. Listasöfnin sem hér verða skoðuð einkennast af því 

að þau sýna síbreytilegt úrval af listaverkum eftir ólíka listamenn. Innihald safnsins 

breytist og sýningar hafa ólík þemu og karaktereinkenni á meðan listasafnið hefur fasta 

tilveru. Þetta þýðir að sama umgjörðin þarf að gera ráð fyrir gríðarlega fjölbreyttu efni. 

Þessi tilfelli hljóta að kalla á sérstakar lausnir. 

 Áhugi minn á þessu efni kviknaði fyrst þegar ég heimsótti nýlega Stedelijk-safnið í 

Amsterdam, en safnið sýnir nútímalist og hönnun. Stedelijk er markað á einfaldan en 

óhefðbundinn hátt sem vakti athygli mína. Ég fór aftur að velta þessu viðfangsefni fyrir 

mér þegar ég vann skólaverkefni sem snerist um endurmörkun Mengis, sýningar- og 

viðburðarýmis í Reykjavík. Eftir stutta rannsókn sá ég að aðstandendur Mengis vildu ekki 

endilega auka tekjur þess eða breikka hópinn sem sækir þar viðburði. Markmiðin lágu allt 

annars staðar. Endurmörkunin átti ekki að hafa áhrif á innra starf Mengis heldur leggja 

áherslu á að koma upplýsingum til skila til þeirra sem hefðu áhuga á starfseminni, bæði 

listamanna og tilvonandi gesta. Ef það hefði þau áhrif að tekjur þeirra ykjust þá væri það 

einungis jákvæð aukaverkun. Þetta vakti upp spurningar hjá mér um það hvað mörkun er 

og hvort hún eigi yfirhöfuð við þegar lista- eða menningarstarfsemi, sem ekki er rekin í 

ábataskyni, er annars vegar. Hafa listastofnanir almennt áhuga á því að koma til móts við 

áhorfandann og reyna að geðjast honum og hvernig gera þau það? Færir mörkun listina 

niður á lægra plan? 

 Hér verður mörkun listasafna skoðuð í víðu samhengi. Í fyrsta kafla verður 

mörkunarhugtakið krufið og út frá því athugað hvernig mörkun getur átt heima í 

menningar- og listageiranum. Ljósi verður varpað á samfélagslegt hlutverk listasafna og 

því næst athugað hvernig listasöfn geta haft ávinning af því að marka sig. Í öðrum kafla 

                                                   
1 Matthew Healy, What is Branding?, Mies: RotoVision, 2008, bls. 10. 
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verður skoðaður tregi menningarstofnana til mörkunar og hvernig ólíkar áherslur innan 

markaðsfræðinnar ríma við markmið listasafna. Einnig verður starf listasafna sett í 

sögulegt samhengi og athugað hvernig breyttur tíðarandi hefur haft í för með sér aukna 

áherslu á mörkun. Í þriðja og síðasta kafla verður sjónum beint að ákveðnum þemum sem 

greina má í lausnum grafískra hönnuða á ásýndum listasafna samhliða því að tekin verða 

dæmi bæði erlendis frá og frá Íslandi með stuðningi ljósmynda. Þessi þemu eru 

stofnunareinkenni, breytileiki, mínímalismi og vandinn við að tákna heildarstarfsemi 

listasafna. 
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1. Mörkun og listasöfn 

1.1 Hlutverk mörkunar 
Á 6. og 7. áratug síðustu aldar byrjuðu nútímahugmyndir um mörkun að líta dagsins ljós. 

Þá þótti fyrirtækjum nauðsynlegt að vega upp á móti ópersónulegum einkennum sívaxandi 

iðnaðar. Til þess að geta lifað af á markaðnum þurftu fyrirtæki að geta aðgreint sig úr 

fjölmennum hópi keppinauta, vekja athygli á sér og verða eftirsóknarverð.2 „Mörkun … er 

í raun allar þær markaðsaðgerðir sem stuðla að því að vörumerki [eða mark3] hafi sterka, 

jákvæða og einstaka stöðu í huga eða minni viðskiptavina.“4 Mark hvílir að mestu í huga 

neytandans. Hægt er að líta á það sem eins konar orðstír, persónuleika eða ímynd sem 

mótast af allri upplifun og tilfinningu neytandans, en á bak við góða og heildstæða mörkun 

þarf að rúmast öll tilvist eiganda marksins – innri og ytri ímynd, útlit og hegðun.5 Í 

markinu felst ákveðin skuldbinding til að uppfylla væntingar neytandans en þannig er 

trausti hans náð og markið verður sterkt.6 

Mörkun var upprunalega nýtt til að auka hagnað fyrirtækja en í dag er hún þó 

mikið meira en gróðatæki. Mörkun gegnir stefnumótandi hlutverki og nýtist sem vegvísir í 

ákvarðanatöku. Hún hefur því einnig áhrif inn á við og er einskonar sjálfsmynd sem 

skerpir á tilgangi hennar, metnaði, gildismati og menningu.7 Til þess að geta staðið við 

skuldbindingar marksins, og ákveða hverjar þær eru, er nauðsynlegt að hafa vel mótaða 

stefnu til að starfa eftir. Þá þarf að hafa í huga hvaða persónuleika markið á að fanga og 

hvaða sérstöðu það á að hafa. Mark inniheldur því aðgreinandi auðkenni sem heldur uppi 

stefnunni með skýrum síendurteknum skilaboðum sem stuðla þannig að kunnugleika.8 

Einn mikilvægur þáttur í mörkun er ásýnd (e. visual identity) en með henni er 

meðvitað hægt að móta markið og auka auðþekkjanleika og aðgreiningu þess. Ásýnd 

einkennir allt efni, hvort sem það er prentað eða kemur fram á öðrum miðlum. Hún 

endurspeglar þau skilaboð sem ákveðin voru í stefnumótunarferlinu á heildstæðan og 
                                                   
2 Frederike Huygen og Lex Reitsma, The Style of the Stedelijk: Designing for a Museum, Amsterdam: 
nai010, 2012, bls. 9. 
3 Vörumerki er þýðing á enska orðinu brand en héðan af verður notast við hugtakið mark til þess að gefa 
orðinu víðari merkingu. 
4 Þórhallur Örn Guðlaugsson, „Áhrif og hlutverk markaðsstarf við að byggja upp sterk vöruauðkenni“, án 
titils, 23. júní 2007, sótt 5. desember 2016 á https://notendur.hi.is/th/efni/pistlar/branding07.pdf, bls 2. 
5 Healy, What is Branding?, bls. 10. 
6 David Brown, „Branding—Not Just for Marketing Anymore“, Canadian HR Reporter, 6. nóvember 2000, 
1,14, sótt 20. nóvember 2016 á http://search.proquest.com/docview/220766267?accountid=27513, bls. 1. 
7 Jody Evans og Kerrie Bridson, Branding the Public Art Museum Sector: A New Competitive Model, 
Melbourne: Asia Pacific Social Impact Leadership Centre, 2013, sótt 19 nóvember 2016 á http://www.pgav 
.org.au/cms/tinymce/filemanager/library/Branding_the_Public_Art_Museum_Sector_FINAL.pdf, bls. 10. 
8 Margot A. Wallace, Museum Branding: How to Create and Maintain Image, Loyalty, and Support, 
Lanham: AltaMira Press, 2006, bls. 1. 
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sjónrænan máta.9 Hönnun ásýndarinnar er oft á tíðum í höndum grafísks hönnuðar sem 

nýtir sér hvers kyns sjónræn atriði til að miðla skilaboðum sem henta stefnunni. Það mætti 

færa rök fyrir því að hönnuðurinn ætti að koma inn á stefnumótunarstiginu og taka þátt í 

mótun marksins á öllum stigum ferlisins. Þannig gæti hann betur tjáð markið á sjónrænan 

máta eða beint mörkunarvinnunni í átt sem hentar sjónrænu túlkuninni best.  

 Gott dæmi um birtingarmynd marks inni á listasafni má sjá á upplýsingamiðum á 

sýningum. Þar miðla sjónræn atriði eins og form, litir, efnisval og leturval markinu auk 

sjálfs orðavalsins. Í Tate-söfnunum tveimur í London eru t.a.m. mismunandi upplýsingar á 

miðunum. Tate Britain hefur upplýsingar um málverkin sem tengja þau við enska arfleifð 

og enskan samtíma, en á Tate Modern eru upplýsingar um það hvar listamaðurinn fæddist 

og hvar hann bjó til listaverkið. Þannig leggur Tate Modern meiri áherslu á hnattrænt og 

opið eðli listarinnar á meðan Tate Britain horfir meira á þjóðareinkenni.10 

 Eins og sjá má eru mark og mörkun yfirgripsmikil hugtök þar sem þau fela í sér 

allar athafnir og alla tilvist þess sem það tilheyrir. Hugtökin eru auk þess frekar framandi 

og erfitt er að fá tilfinningu fyrir þeim. Hér verður notast við mörg hugtök; persónuleiki, 

ímynd, rödd, tónn, stefna, útlit, auðkenni og karakter, sem öll eiga það sameiginlegt að 

miðla skilaboðum – sem er einmitt það sem mark snýst um. 

 

1.2 Hlutverk listasafna 
Ólíkt fyrirtækjum eru listasöfn yfirleitt ekki í hefðbundinni samkeppni á markaði, heldur 

opinberar stofnanir sem ekki eru reknar í ábataskyni. Sértekjur, líkt og aðgangseyrir, eru 

lítill hluti rekstrarþarfa og burðarás starfseminnar því venjulega styrkir eða fjárveitingar.11 

Þar að auki er list ekki nytjavara, heldur hefur hún menningarlegu hlutverki að gegna sem 

erfitt er að meta í peningum.12 Fríða Björk Ingvadóttir, rektor Listaháskóla Íslands, 

undirstrikar í greininni „Myndlist er þjóðarspegill“, menningarlegt gildi myndlistar og 

segir: 

… í þessum umburðarlynda, upplýsandi og oft á tíðum krefjandi miðli, er svigrúm 
fyrir allar þær hugmyndafræðilegu vangaveltur sem ögra viðteknum gildum í 
fagurfræði, vísindum, félagslegum þáttum og sjálfsmynd samfélagsins. Í því felst 

                                                   
9 Alina Wheeler, Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, 3. útg., New 
Jersey: John Wiley & Sons, 2009, sótt 7. desember 2016 á http://marketingdomination.tv/wp-
content/uploads/2014/06/AlinaWheeler-DesigningBrandIdentity.pdf, bls. 4. 
10 Wallace, Museum Branding, bls. 14. 
11 „Ársskýrslur listasafna“, Við borgum myndlistarmönnum, án dagsetningar, sótt 1. desember 2016 á 
http://vidborgummyndlistarmonnum.info/arsskyrslur-listasafna/. 
12 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 10. 



 
 

9 

gildi hennar fyrir okkur öll og okkar sameiginlegu arfleifð, ekki bara sem þjóðar 
heldur sem þátttakenda í stærra samhengi.13 

Segja má að list sé ætlað að vekja hughrif og er túlkun hennar og tilgangur ólík eftir 

upplifun hvers áhorfanda fyrir sig.14 Fjárhagslegur tilgangur á bak við mörkun er því 

illyfirfæranlegur og ætti í sjálfu sér að vera lítill hvati til mörkunar lista eða listastofnanna. 

 Listasöfn hafa stór markmið; þau vilja gera listrænu gildi hátt undir höfði; gera list 

aðgengilega öllum, t.d. með fræðslu, fyrirlestrum, leiðsögnum og útgáfu; hlúa að 

rannsóknum og skráningu listaverka svo þau geti þjónað menningarsögulegu hlutverki 

sínu til frambúðar; hafa eftirlit og umsjón með listaverkum svo þau haldi listrænu gildi 

sínu; og sýna helstu stefnur og strauma í list og gera þannig almenningi kleift að fylgjast 

með ólíkri list.15 16 Markmið listasafna ná yfir mörg svið, en samfélagslegt og 

menningarlegt gildi listarinnar er ávallt í forgrunni. Líkt og flestar aðrar 

menningarstofnanir þurfa listasöfn þó að glíma við fjármagnsþörf sína á meðan unnið er að 

markmiðunum. Þarna ríkir mikil togstreita vegna þess að stöðugt þarf að réttlæta gildi 

stofnunarinnar í samfélaginu þegar sótt er um fjármagn.17  

 

1.3 Ávinningur listasafna af mörkun 
Ávinningur mörkunar listasafna er margþættur. Mörkun getur haft áhrif á tekjur, styrki, 

opinbera fjárveitingu, aðsókn og jafnvel virðingu listamanna og útgefinna rita.18 Sem fyrr 

segir gegnir mörkun mikilvægu hlutverki í að aðgreina aðila frá fjölda samkeppnisaðila. 

Listasöfn gegna stöðugt meira skemmtanahlutverki og er því samkeppni listasafna meiri en 

nokkurn tíma áður.19 Fólk virðist ekki lengur fara á listasöfn aðeins í þeim tilgangi að 

fræðast eða fá innblástur, heldur einnig til dægrastyttinga. Samkeppnisaðilar eru núorðið 

ekki aðeins menningartengd iðja eins og önnur listasöfn, tónleikar, leikhús og bókasöfn, 

heldur einnig hinar ýmsu tómstundaiðjur líkt og líkamsrækt, útivist, verslun og 

                                                   
13Fríða Björk Ingvarsdóttir, „Myndlist er þjóðarspegill“, Við borgum myndlistarmönnum, 2015, sótt 16. 
nóvember 2016 á http://vidborgummyndlistarmonnum.info/project/myndlist-er-thjodarspegill/. 
14 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 10. 
15 Ylva French og Sue Runyard, Marketing & Public Relations Handbook: For Museums, Galleries & 
Heritage Attractions, Walnut Creek: AltaMira Press, 1999, bls. xiii. 
16 „Markmið og leiðarljós“, Listasafn Reykjavíkur, án dagsetningar, sótt 13. nóvember 2016 á 
http://listasafnreykjavikur.is/um-safnid/markmid-og-leidarljos. 
17 Carrie Lee Klypchak, Salient Negotiations: Devising and Surviving as Alternative Theatre Artists in the 
21st Century, Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller, 2009, bls. 1. 
18 Healy, What is Branding?, bls. 150–151. 
19 Smithsonian Institution, Audience Building: Marketing Art Museums, Washington: Smithsonian Institute, 
2001, sótt 16. nóvember 2016 á https://www.si.edu/Content/opanda/docs/Rpts2001/01.10.MarketingArt. 
Final.pdf, bls. 2. 
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íþróttaáhorf. Söfn eru í raun orðin hluti af gríðarstórum iðnaði sem keppist um dýrmæta 

auðlind – frístundir.20 North Design sem endurmarkaði Barbican Art Center virðist finna 

fyrir þessu: 

Þú heimsækir Tate eða Barbican til að fá þér kaffi, kaupa þér bók og hitta vini. 
Hvort sem þér líkar það eða ekki, þá þurfa stofnanir að taka mörkun opnum örmum 
til að miðla og aðgreina sérþekkingu og skilaboðum sínum til víðari hóps, bæði 
staðbundið og á alþjóðlegum vettangi. Mörkun er nauðsynleg – hún segir hvers 
vegna við ættum að heimsækja safnið. Hún er lykillinn að því að útskýra hvað 
staðurinn stendur fyrir. Hún er ástæðan fyrir því að fólk kýs að verða meðlimur, að 
tilheyra og taka virkan þátt.21 

North Design dregur fram mikilvægi þess að almenningur geti aðgreint safnið frá öðrum 

samkeppnisaðilum og bendir á að þarna komi mörkun að góðum notum. Mörkun 

listasafnanna hefur nefnilega áhrif, skv. höfundum skýrslunnar Branding the Public Art 

Museum Sector, á aðsóknartölur sem hefur síðan áhrif á tekjumöguleika safnsins á tvo 

vegu: Í fyrsta lagi sýna aðsóknartölurnar fram á mikilvægt hlutverk listasafnanna í 

samfélaginu sem kallar á frekari stuðning frá fjárveitingaraðilum. Í öðru lagi tryggja þær 

sjálfstæðar tekjuleiðir safnsins, t.d. með aðgangseyri og sölu á varningi.22  

Margot A. Wallace, höfundur bókarinnar Museum Branding: How to Create and 

Maintain Image, Loyalty, and Support, segir að með mörkun sé skapaður kunnugleiki og 

fólk er fengið til að sýna listasafninu hollustu. Wallace leggur áherslu á að ekki sé aðeins 

verið að keppast um gesti heldur sömuleiðis styrktar- og fjárveitingaraðila. Hún telur að 

peningar „fylgi hjartanu“ og þ.a.l. séu gestir sem gerast félagar að söfnum að uppfylla 

langanir sínar og þannig veiti styrktar- og fjárveitingaraðilar einnig styrki til safna sem 

þeir telji að deili viðhorfum þeirra. Mörkunin gefi safninu persónuleika sem hinir ólíku 

hagsmunahópar geti samsamað sig við, en þeir eru einmitt líklegri til að vilja tengja sig við 

listasafn sem bætir þeirra eigin ímynd.23 

 Wallace ræðir þá miklu hagkvæmni sem fylgir mörkun listasafna. Mörkun er í 

sjálfu sér samræmingartæki og upplýsir alla aðila, innan sem og utan safnsins, um hver 

stefna og hlutverk safnsins er. Þetta gerir rekstur þess auðveldari og skilvirkari. T.d. sparast 

mikill tími og fyrirhöfn við ákvarðanatökur þegar stefnan er skýr. Starf safnsins er sett í 
                                                   
20 Smithsonian Institution, Audience Building, bls. 2.  
21 „You visit the Tate or the Barbican for a coffee or to buy a book and meet friends. So like it or not, 
institutions need to embrace branding to communicate and differentiate themselves, their expertise, and their 
messages to a wider audience, locally and internationally. Branding is essential – it speaks to why we should 
visit. It is the “what” in what a place stands for. It is the reason people will choose to join, to belong, and to 
engage.“ Robert Klanten og Anna Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities: Design for Museums, 
Theaters and Cultural Institutions, Berlín: Gestalten, 2013, bls. 38. 
22 Evans og Bridson, Branding the Public Art Museum Sector, bls. 10. 
23 Wallace, Museum Branding, bls. 1–2. 
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stærra samhengi sem stuðlar að þýðingarmeira innihaldi safna. Mörkun gefur t.d. 

sýningarstjórum ákveðinn ramma til að vinna innan við sköpun og fínpússun sýninga.24 

Skilvirknin sést einnig vel í ytri ásýndinni þar sem sömu sjónrænu atriðin eru nýtt aftur og 

aftur. Auglýsingar geta verið minni og birtar sjaldnar, bæklingar geta styst og póstur verið 

sendur sjaldnar vegna þess að safnið þarf ekki að útskýra síendurtekið hvað það er og hvað 

það gerir. Safnið sparar þar með tíma og fjármagn og ergir ekki kúnnana.25 

2. Markaðsöfl og tíðarandi 

2.1 List til neyslu 
Menningarstofnanir hafa oft á tíðum neikvæða sýn á markaðssetningu (sem mörkun fellur 

vissulega undir) og þykir hún uppáþrengjandi og stjórnsöm. Þetta orsakast skv. Bonita M. 

Kolb, höfundi bókarinnar Marketing for Cultural Organizations, af því að markaðsaðferðir 

þróuðust upphaflega hjá fyrirtækjum reknum í ábataskyni. Kolb bendir á að listamenn hafi 

þurft að markaðssetja sig í gegnum tíðina og að það geri þeir með því einu að miðla 

upplýsingum um list og listaviðburði. Mikilvægt er að þessir aðilar geti skilið margþætt 

hlutverk markaðssetningar og aðgreint kosti þess frá því sem þeir telja „gróðamiðað“ (e. 

commercial). Með markaðsetning og mörkun er einfaldlega skipulagt hvernig miðla á 

skilaboðum marksins.26 

Kolb skiptir aðferðum í markaðsfræðinni upp í þrjár mismunandi nálganir. Þeir sem 

nýta söluáherslu (e. sales focus) treysta á að neytendur muni kaupa hvaða vöru sem er ef 

réttri söluaðferð er beitt. Það er e.t.v. þessi nálgun sem veldur misskilningi innan 

menningargeirans þar sem hörð sölutækni er talin eina aðferð sem markaðsfræðinnar.27 

Með vöruáherslu (e. production focus) eru gæði vörunnar í fyrirrúmi og treyst er á að 

neytandinn muni velja hana einungis vegna mikilla gæða. Margar menningarstofnanir nýta 

sér þessa nálgun en vegna stuðnings frá fjárveitingaraðilum þurfa þær ekki að hafa 

áhyggjur af markaðsvelgengni. Í tilfelli listasafna hefðu þau fyrst og fremst í huga listræn 

gæði sýninganna en ekki aðsóknartölur og það hvernig listin geðjast gestum safnsins.28 

Neytendaáhersla (e. consumer focus) er sú aðferð sem nútímamarkaðsfræðin aðhyllist en 

                                                   
24 Wallace, Museum Branding, bls. ix. 
25 Wallace, Museum Branding, bls. 73–74. 
26 Bonita M. Kolb, Marketing for Cultural Organisations: New Strategies For Attracting Audience to 
Classical Music, Dance, Museums, Theatre and Opera, 2. útg., London: Thomson, 2005, bls. 25. 
27 Kolb, Marketing for Cultural Organisations, bls. 83–84. 
28 Kolb, Marketing for Cultural Organisations, bls. 82–83. 
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hún leggur áherslu á að uppfylla langanir og þarfir neytendanna án þess að hunsa styrkleika 

og stefnu fyrirtækisins eða stofnunarinnar. Í tilfelli listasafna væri þá komið til móts við 

langanir gesta til þess að styrkja upplifun þeirra á safninu. Mögulega væri hægt að bæta 

ofan á þjónustu safnsins t.d. með kaffihúsi eða heillandi ásýnd, án þess að breyta mikið 

innihaldi sýninganna.29  

 Tregi listasafna til að tileinka sér markaðsaðferðir fyrirtækja mætti einnig rekja til 

skiptingu lista í æðri listir og dægurmenningu. Þessi aðgreining er einmitt náskyld 

vöruáherslu og neytendaáherslu. Skilgreining æðri lista er sú að hún er framkvæmd 

einungis út frá sýn listamannsins og listaverkið fær því einstaka og persónubundna þýðingu 

sem ekki er aðlöguð að áhorfandanum. Dægurmenning tekur á hinn bóginn tillit til 

áhorfandans og ræðst því listin af þörfum og óskum hans. Þannig breytist listin samhliða 

breytingum þessara þarfa og óska.30  

 Samkvæmt Kolb eru mörk æðri lista og dægurmenningar að minnka um þessar 

mundir með þeim afleiðingum að listin hefur verið „færð nær almenningi“ en þetta nýta 

menningastofnanir sér í síauknum mæli til að laða að viðskiptavini31 og sést það vel í því 

að listasöfn þjóna nú meira skemmtanahlutverki en áður. Jens Hoffmann, stjórnandi CCA 

Wattis Institute for Contemporary Art í San Francisco, telur söfn reyna of mikið að auka 

skemmtanagildi sitt til að höfða til sífellt stærri markhóps. Honum þykir þetta grafa undan 

listrænu gildi sýninga, en hans skoðun er sú að góð sýning geti haft skemmtanagildi en ætti 

þó ekki að vera auðmelt skemmtiefni.32 Heimspekingarnir Adorno og Horkheimer kynntu 

hugtakið menningariðnaður (e. culture industry) á 5. áratug síðustu aldar. Hugtakið var 

gagnrýni á framleiðslu auðmeltanlegrar dægurmenningar. Samkvæmt Adorno og 

Horkheimer skapar menningariðnaðurinn gerviþarfir sem aðeins má mæta með framleiðslu 

kapítalismans. Þeir töldu dægurmenningu auk þess söluvæða og staðla list, gera fjöldann 

óvirkan og drepa gagnrýna hugsun, ólíkt vitsmunalegri æðri listum.33 Söluvænleiki er 

einnig áhyggjuefni hjá listfræðingnum og sýningarstjóranum Carolyn Christov-Bakargiev. 

Hún óttast að valið á því sem telst listrænt markvert í dag liggi of mikið hjá stórum 

alþjóðlegum listasýningum. Hún talar um tvíæringseinkennið (e. Biennale syndrome) sem 

sprottið hefur úr mikilli aukningu slíkra sýninga. Það reynir að fanga það sem efst er á 

                                                   
29 Kolb, Marketing for Cultural Organisations, bls. 84–85. 
30 Kolb, Marketing for Cultural Organisations, bls. 25–26. 
31 Kolb, Marketing for Cultural Organisations, bls. 25–26. 
32 Þórunn Helga Benedikz, „Togstreita fagurfræði og stjórnunar í starfi sýningarstjóra: „að mála með fólki og 
hugmyndum?““, mastersritgerð, Háskólinn á Bifröst, 2011, sótt 5. september 2016 á 
http://skemman.is/stream/get/1946/9841/24722/3/MA_ritgerð_Thorunn_Helga_Benedikz.pdf, bls. 30. 
33 Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 6. 
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baugi í list, eða „nýjustu uppfærslur“ listarinnar en hún heldur því fram að þetta valdi 

aukinni áherslu á söluvænleika fram yfir vitsmunaleg gæði listarinnar og að þetta skerði 

lýðræðislegan áhrifamátt einstaklinga innan listageirans.34 

Í bókinni Introducing: Culture Identities er talsvert léttari tónn og talað er um að 

mörkun sé einskonar milliliður sem „brúar bilið milli hámenningar, dægurmenningar og 

grafískrar hönnunar á hátt sem endurspeglar menningarumhverfi samtímans.“35 Þetta gerir 

hún með því að búa til vingjarnlega og aðgengilega umgjörð fyrir æðri list. Vert er að 

benda á að þrátt fyrir að listinni sé pakkað í neytendavænni umbúðir þá höfðar hún þó ekki 

endilega til allra. 

 

2.2 Breyttir tímar 
Julian Stallabrass höfundur greinarinnar „The Branding of the Museum“, segir að starf 

listasafna hafi áður fyrr mestmegnis verið byggt á skýrri hugmyndafræði um 

þjóðmenningu sem mótuð var af afmarkaðri menningarstétt listamanna og álitsgjafa. Þessi 

menningarstefna „listaelítunnar“ var því leiðandi afl fyrir samfélagið í heild. Síðnútíminn 

(e. postmodernity) sem hófst á seinni hluta síðustu aldar og stendur enn, einkennist af 

áherslu á einstaklinginn og lífsstílsval hans. Því hafa listasöfn tekið miklum breytingum og 

hafa aukna þörf á mörkun. Dægurmenning, neysluhyggja og einkavæðing hafa tekið við af 

menningarstéttinni og þjóðmenningunni sem aðaláhrifavaldar.36 Vegna aukins úrvals af 

vörum og þjónustu sem bjóða upp á það sama (ef litið er á praktíska hluti eins og 

verðmun, gæðamun eða mun á vörunni / þjónustunni sjálfri) er mörkun mikilvægt 

aðgreiningartæki sem gefur listasöfnum ólíka persónuleika. Í síðnútímanum sýnir mörkun 

sig því sem ákveðin „lífsstílsvæðing“. Neytendur velja að fara á listasafn af því að það 

endurspeglar lífsviðhorf og lífsstíl þeirra. Það er því persónuleg tjáning falin í valinu á því 

hvaða safn skuli heimsótt. 

 Stallabrass segir að þróun í átt að markaðsdrifnara og markaðra safni hafi tekið 

kipp á 9. áratug síðustu aldar og tengir hann það við uppgang nýfrjálshyggju.37 Þessi 

                                                   
34 Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 6. 
35 „... bridges the gap between high culture, pop culture, and graphic design culture in a way that reflects the 
contemporary cultural environment.“ Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 7. 
36 Julian Stallabrass, „The Branding of the Museum“, Art History 37, 1 (febrúar 2014): 148–165, sótt 11. 
október 2016 á doi: 10.1111/1467-8365.12060, http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1467-
8365.12060/abstract. bls. 159. 
37 Angus Hyland og Emily King, C/ID: Visual Identity and Branding for the Arts, London: Laurence King, 
2006, sótt 20. október 2016 á https://books.google.is/books?id=YEZiADGcQKAC&printsec=frontcover&hl= 
is#v=onepage&q&f=false, bls. 9. 



 
Mynd 1 „Geggjað kaffihús og ágætis safn í kaupbæti.“ 
Auglýsing frá Victora & Albert Museum frá árinu 1988. 
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þróun byrjaði hjá listasöfnum í Bretlandi og Bandaríkjunum, en samkvæmt Michael Craig-

Martin, fyrrum Tate stjórnarmeðlim, þá er þetta óhjákvæmileg, alþjóðleg þróun.38 

Nýfrjálshyggjunni fylgir einkavæðing, niðurskurðir og minnkandi stuðningur hins 

opinbera við menningarstofnanir.39 Vegna þessa eru listasöfn berskjaldaðri gagnvart 

markaðsöflunum og þurfa að haga sér meira eins og fyrirtæki til að laða að gesti og 

einkafjárveitingaraðila. Nú ráða listasöfnin því sérstök ráðgjafafyrirtæki til að endurmarka 

þau sem áhugaverða áfangastaði.40 Í bókinni The Style of the Stedelijk er því haldið fram 

að þessu nýja umhverfi listasafna í nýfrjálshyggjunni fylgi „alda andmenningarlegs 

popúlisma“,41 þ.e. að það auki hættuna á því að þau falli í gryfju lýðskrums, tískusveiflna 

og leggi of mikla áherslu á að eltast við neytandann.42 

 Vegna minnkandi fjárhagsstuðnings frá hinu opinbera hafa listasöfn sem áður 

kröfðust ekki aðgangseyris þurft að taka hann upp. Þessu fylgdu í byrjun örvæntingafullar 

markaðstilraunir sem áttu lítið sameiginlegt með listrænu gildi listasafna. T.d. var 

auglýsingaherferð Victoria and Albert Museum árið 1988 byggt á slagorðinu „[g]eggjað 

kaffihús og ágætis safn í kaupbæti“ (sjá mynd 1).43 Þessi herferð, ásamt aðgangseyrinum, 

vakti ekki miklar vinsældir almennings. Aðsókn minnkaði gríðarlega og vinnuandi meðal 

starfsfólks versnaði. Tilraunir í mörkun og fjáröflun hafa síðan stórbatnað og listasöfn 

marka sig á sífellt þróaðri máta.44 Núna einbeitir Victoria and Albert Museum sér t.d. að 

því að fá fjárveitingu frá einkaaðilum og rukkar því einungis inn á valdar tímabundnar 

sýningar.45 Augljósa birtingarmynd nýfrjálshyggju má einnig sjá í Guggenheim-safninu, 

en það hefur vakið upp miklar gagnrýnisraddir um fyrirtækjavæðingu listasafna. Undir 

stjórn Thomas Krens (1988–2008) varð Guggenheim alþjóðlegt mark og opnaði söfn 

staðsett í Bilbao, Feneyjum, Las Vegas (inni í spilavíti) og í Berlín (í byggingu sem það 

deilir með banka). Safnið hefur m.a. verið ásakað um menningarlega heimsvaldastefnu og 

kallað McGuggenheim. Gagnrýnendur höfðu þó mestar áhyggjur af því að listrænu gildi 

væri fórnað, en það vakti athygli þegar safnið tók við 15 milljónum dollara frá Armani og 

gerði í kjölfarið sýningu um Giorgio Armani. Það þótti óviðeigandi að leyfa 

                                                   
38 Hyland og King, C/ID, bls. 10. 
39 Stallabrass, „The Branding of the Museum“, bls. 159. 
40 Hyland og King, C/ID, bls. 9. 
41 „a wave of anticultural populism“, Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 161. 
42 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 161. 
43 „An ace caff with quite a nice museum attached“, Hyland og King, C/ID, bls. 9. 
44 Hyland og King, C/ID, bls. 9. 
45 Hyland og King, C/ID, bls. 10. 
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gróðasjónarmiðum að ráða innihaldi safnsins.46 Ljóst er að þrátt fyrir að þörf hafi skapast 

fyrir mörkun á 9. áratug síðustu aldar þá á safnið að gæta þess að leggja áherslu á listrænt 

gildi – þrátt fyrir aukna þörf á fjármagni frá einkaaðilum. Mörk þurfa að vera á milli 

fjármagns og sýningarstjórnunar til að halda trausti almennings. 

  Sama hvað gagnrýnisraddir segja þá er ljóst að nýir tímar hafa áhrif á þörf 

listasafnanna, rétt eins og allra annarra stofnana og fyrirtækja, til mörkunar og aukinnar 

samkeppnishæfni.47 Hinsvegar er sífellt meiri eftirspurn eftir myndlist, þrátt fyrir harðari 

samkeppni í „frístundaiðnaðinum.“48 Þann 21. mars 2004, á síðasta degi sýningar Ólafs 

Elíassonar, The Weather Project, í Tate Modern var t.d. fjöldi gesta safnsins meiri en fjöldi 

viðskiptavina í stærstu verslunarmiðstöð Evrópu (Bluewater-verslunarmiðstöðin í Kent).49 

Listasöfn virðast því vera að veita gróðafyrirtækjum verðuga samkeppni og ekki þurfa að 

hafa alltof miklar áhyggjur af velferð sinni á tímum nýfrjálshyggjunnar.  

 

2.3 Stedelijk tekur af skarið 
Þrátt fyrir að listasöfn hafi lengi haft nöfn, karakter og jafnvel lógó, er skýr mörkun þeirra 

af sérfræðingum í þeim málum tiltölulega ný.50 Í bókinni The Style of the Stedelijk er því 

haldið fram að Willem Sandberg, safnstjóri og grafískur hönnuður Stedelijk-safnsins í 

Amsterdam á árunum 1945–1963, hafi verið fyrstur til að innleiða heildstæða mörkun með 

ytri ásýnd fyrir listasafn og hafi þannig verið fyrirmynd í þeim efnum. Á þessum tíma voru 

nútímahugmyndir um mörkun fyrirtækja ekki enn orðnar vinsælar, hvað þá mörkun 

listasafna. Þar að auki var óalgengt að söfn framleiddu kynningarefni líkt og veggspjöld 

eða sýningaskrár.51 

 Sandberg vildi leggja áherslu á aðgengileika listarinnar og safnsins. Hann vildi taka 

nútímalist og nýjum tilraunum opnum örmum en hann leit ekki á safnið sem hefðbundna 

stofnun eins og venjan hafði verið og var lítið fyrir uppskafninginn sem slíkum stofnunum 

fylgdi: 

Við erum að leita að umhverfi þar sem hið framúrstefnulega á heima, sem er opið, 
auðskilið og á mannlegum nótum, sem hefur ekki gríðarstórt anddyri, stórfenglega 
stigaganga, dyr í líkingu við hlið og einkennisklætt starfsfólk. Við viljum stað þar 

                                                   
46 Hyland og King, C/ID, bls. 11–12. 
47 Hyland og King, C/ID, bls. 9. 
48 Hyland og King, C/ID, bls. 10. 
49 Stallabrass, „The Branding of the Museum“, bls. 151. 
50 Stallabrass, „The Branding of the Museum“, bls. 149. 
51 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 13. 



Mynd 2 Veggspjöld hönnuð af Sandberg fyrir Stedelijk-safnið. 
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sem fólk er óhrætt við að tala saman, kyssast, hlæja upphátt og vera það sjálft, 
þ.e.a.s. brennidepil fyrir samtímalíf…52 

Til þess að miðla þessum skilaboðum nýtti Sandberg öll möguleg úrræði. Hann reyndi að 

gefa byggingunni, innihaldi safnsins og prentefninu sama opna, hógværa og mennska 

karakterinn. Hann sagði t.d. að þegar fólk sæi veggspjald ætti „letrið og litirnir samstundis 

að gera það ljóst að það kæmi frá Stedelijk-safninu“.53 Allt prentefnið, m.a.s. mismunandi 

sýningarskrár fyrir ólíkar sýningar, áttu að vera í sama anda. Heildstæðnin og 

kunnugleikinn sem henni fylgdi bjuggu til aðstæður þar sem fólk vissi hverju það átti að 

búast við, ekki var talað niður til þess og því var boðið að koma á sínum eigin forsendum 

(sjá mynd 2). Aukinn aðgengileiki í innviðum safnsins fólst m.a. í skipulagningu 

safneignarinnar, sýningu á fjölbreyttari list, opnun barnavinnustofu, fræðimiðstöðvar, 

kaffiteríu, bókasafns og prentgallerís og sölu á eftirprenti.54 Þarna var safnið farið að þjóna 

meira skemmtanahlutverki en áður. Með þessum breytingum á Stedelijk-safninu var komið 

til móts við áhorfendur, en þetta er eitt dæmi um samruna æðri lista og dægurmenningar 

eins og áður hefur verið fjallað um. 

 Stefna Sandbergs var byggð á nýjum (nútíma)hugsunarhætti listasafna sem fyrst 

hafði komið fram á MoMA-safninu í New York. Árið 1939 var þar þegar búið að opna 

samkomusal, bókasafn og skúlptúrgarð og safnið skilgreindi sig sem „tilraunastofu“ þar 

sem almenningi var boðið að koma og taka þátt í listrænum tilraunum. Fyrsti stjórnandi 

MoMA, Alfred H. Barr Jr. einbeitti sér að fjölbreyttri list, þar á meðal nútímalist, 

arkitektúr, hönnun, kvikmyndum og sviðslistum.55 MoMA var þannig byrjað að marka sig 

og mynda stefnu sem kom til móts við langanir neytandans en hafði ekki tekið upp 

heildstæða ásýnd eins og Stedelijk. Á 7. áratugnum hönnuðu síðan Chermayeff og Geismar 

fyrsta heildstæða útlitið. Þetta var um það leyti sem margar listastofnanir út um allan heim 

fóru að skilja veigamikið gildi mörkunar.56  

                                                   
52 „We are looking for an environment where the avant-garde can feel at home, which is open, lucid, on a 
human scale, without huge hallways, majestic stairwells, overhead light, gate-like doors, officials in uniform, 
but a place where people are not afraid to talk, kiss, laugh out loud, be themselves, a focal point for 
contemporary life…“, Huygen og Lex Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 14. 
53 „…letters and colours immediately made it obvious it came from the Stedelijk Museum …“ Huygen og 
Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 13. 
54 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 13. 
55 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 13–14. 
56 Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 32. 
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3. Þemu í ásýndum listasafna  

3.1 Stofnun lífguð við 
Þórunn Helga Benedikz talar um neikvæðar tengingar við hugtakið „stofnun“ í 

mastersritgerð sinni Togstreita fagurfræði og stjórnunar í starfi sýningarstjóra, en hún 

segir að það „tengist oft hugmyndum um skrifræði, regluveldi, stigveldisröð starfsmanna, 

skipanir að ofan og jafnvel óvirkt lýðræði.“ Þetta telur hún gera það að verkum að 

stofnunin virðist „eins konar andstæða listarinnar“ sem henni þykir heldur ósanngjörn 

túlkun þar sem að „listamenn eiga margir stofnunum að þakka kynningu og sýningu á 

verkum þeirra“, en flest stærstu sýningarrýma landsins eru rekin af hinu opinbera.57 

 Þegar að Sandberg tók upp mörkun á Stedelijk vildi hann ekki að það hefði of 

alvarlegan karakter enda var hann, eins og fyrr kom fram, að koma til móts við þarfir og 

langanir áhorfandans. Hann vildi leyfa gleði, frelsi, lífsorku og tilraunastarfsemi að njóta 

sín en setti praktísk atriði eins og læsileika og skipulag í annað sæti.58 Í bæði grafíkinni og 

sýningarvali hallaðist hann að framúrstefnulegri list, tjáningarríkri, sjálfkveiktri og 

óbeislaðri barnslegri nálgun í teiknistíl og tjáningu.59  Mörkun Stedelijk var vissulega langt 

frá þeim vélræna karakter sem einkennir hugtakið stofnun og þannig var safnið gert 

aðgengilegra. Fleiri listasöfn tóku Stedelijk sér fljótt til fyrirmyndar. Eitt af þeim var 

Boymans-safnið í Rotterdam þar sem Benno Wissing sá um ásýndarhönnunina frá 1949 til 

1969. Hönnun hans var þó ekki jafn glaðleg og bar með sér talsvert stífari karakter en hann 

nýtti sér líka grindakerfi (e. grid system) í uppsetningu, ólíkt Sandberg (sjá myndir 3–6). 

Safnið hafði auk þess aðra stefnu en Stedelijk og sýndi, auk framúrstefnulegrar 

nútímalistar og hönnunar, klassísk listaverk úr myndlistarsögu Hollands og Evrópu.60 Þessi 

lífræni karakter í hönnun Stedelijk var ekki jafn yfirfæranlegur á safn þar sem stefnan var 

hefðbundnari og þótti þjóna sagnfræðilegu varðveisluhlutverki á meistaraverkum. Safn 

sem varðveitir þjóðargersemar Hollands á e.t.v. ekki að vera lífrænt heldur taka hlutverki 

sínu alvarlega og endurspegla það í karakter sínum. 

 Það fer því eftir áherslu og stefnu safnsins hvort karakterinn eigi að vera frjálslegur 

eða alvarlegur. Stofnunarlegt útlit getur látið fólki líða eins og það geti treyst safninu fyrir 

mikilvægum listaverkum. Þó má greina ákveðna tilhneigingu til frjálslegri mörkunar 

jafnvel meðal stórra og virtra safna, sem áður voru tileinkuð æðri listum og eru hefðinni 

                                                   
57 Þórunn Helga Benedikz, „Togstreita fagurfræði og stjórnunar í starfi sýningarstjóra“, bls. 36. 
58 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 33. 
59 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 37. 
60 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 37. 
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samkvæmt íhaldsöm og varfærin, samkvæmt bókinni Introducing: Culture Identities.61 

Wallace tekur í sama streng í bókinni Museum Branding en þar segir hún að söfn ættu að 

að reyna að brjóta sig frá hefðinni þegar möguleiki gefst. Þetta þýði ekki að þau eigi að 

brjóta reglurnar eða brjóta hjörtu, heldur að hafa í hávegum styrkleika breytinga og kosti 

þeirra.62 Gott dæmi má sjá hjá Rijksmuseum í Amsterdam, en safnið sýnir málverk 

hollensku meistaranna á borð við Rembrandt og er markað á tiltölulega íhaldsaman máta í 

takt við stefnu sína. Rijksmuseum gerði hinsvegar nýlega frumlega og líflega 

mörkunartilraun með því að gefa út uppskriftabók þar sem yfir 900 matartengd verk frá 

safninu voru sett í samhengi við nýjar uppskriftir til að sýna matarmenningu Hollendinga 

(sjá myndir 7–8).63 Það er því augljóslega hægt að nýta léttleika og nálgast neytendur 

þannig á þægilegan og skemmtilegan máta, án þess þó að fórna trausti. 

 

3.2 Sveigjanleiki 
Ulrike Felsing ræðir einkenni hefðbundinna ásýnda, sem hún kallar kyrrstæðar ásýndir (e. 

static visual identities) í bók sinni Dynamic Identities In Cultural and Public Contexts. Í 

þeim er lögð áherslu á ein skýr skilaboð og útlitsreglur eru mjög strangar. Ásýndirnar 

einkennast því af einsleitni, endurtekningum og mikilli lógóáherslu sem gerir þær mjög 

auðþekkjanlegar.64 Kyrrstæðar ásýndir geta átt erfitt með að meðhöndla breytilegt efni og 

aðstæður vegna þess að þær reiða sig mikið á niðurnjörvað útlit sitt til að halda 

samræmi.65 Í bókinni The Style of the Stedelijk segir að ásýnd listasafna krefjist meiri 

sveigjanleika og þurfi meira rými fyrir mismunandi túlkanir og breytileika en ásýnd 

fyrirtækja. Á meðan að mark fyrirtækja er yfirleitt hannað til að endurtaka ávallt sömu 

skilaboðin þá þarf safnið að túlka síbreytilegt efni – ólíkar sýningar, listamenn og stefnur 

stjórnenda.66 Auk þess er markhópur listasafnanna flóknari en gengur og gerist hjá 

fyrirtækum, þar sem tala þarf til margra ólíkra hópa; væntanlegra og núverandi 

viðskiptavina, starfsmanna, styrktaraðila, opinberra aðila og fleiri.67 Felsing segir að 

svokallaðar sveigjanlegar ásýndir (e. flexible visual identities eða dynamic visual 

                                                   
61 Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 6. 
62 Wallace, Museum Branding, bls. 180. 
63 „The ABC of Dutch cooking in 130 recipes and 900 illustrations“, Rijksmuseum, 23. nóvember 2016, sótt 
1. desember 2016 á https://www.rijksmuseum.nl/en/press/press-releases/rijksmuseum-launches-its-own-
cookbook. 
64 Felsing, Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, bls. 230. 
65 Felsing, Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, bls. 225. 
66 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 10. 
67 Healy, What is Branding?, bls. 150–151. 
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Myndir 9–10 Mevis en van Deursen hönnunarstofan hannaði sveigjanlega ásýnd nýlistasafnsins í Chicago árið 
2015. Þau notuðu leturfjölskyldu sem innihélt 6 mismunandi fonta sem geta tjáð allt frá glaðlyndum stíl til 
klassísks stíls og allt þar á milli.1 
 
Mynd 11–10 Áýnd Walker Art Centre er byggð á forriti sem sér um að búa til tiltölulega handahófskennda en 
auðþekkjanlega borða úr ótal mismunandi formum. Þessir borðar eru síðan settir undir texta sem miðlar þeim 
upplýsingum sem fram þurfa að koma hverju sinni. Því má sjá mjög ólíka en auðkennandi borða á öllu efni frá 
Walker Art Centre.2  

                                                             
1 „Logo and Identity,“ Museum of Contemporary Art Chicago, án dagsetningar, sótt 8. desember 2016 á 
https://mcachicago.org/About/Logo-And-Identity. 
2 Felsing, Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, bls 166–168. 
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identities) séu mikið meira nýttar af menningarstofnunum og opinberum stofnunum en af 

fyrirtækjum. Í bók Felsing eru einmitt 24 tilviksrannsóknir á slíkum ásýndum og eru 20 

þeirra úr menningargeiranum og þar af 8 listasöfn.68 

 Samkvæmt frétt í The New York Times árið 2007 eru sveigjanlegar ásýndir sífellt 

algengari bæði í menningargeiranum og hjá fyrirtækjum. Ein meginástæðan fyrir þessu er 

talin vera sú að síendurtekin skilaboð eru ekki jafn áhrifamikil í nútímasamfélagi þar sem 

endalaust er keppt um athygli fólks, en fólk í hinum vestræna heimi sér að meðaltali um 

3000 lógó á dag. Þannig getur ímynd sem ekki þróast staðnað og orðið nær ósýnileg. 

Önnur ástæða er að umhverfi ásýndanna hefur breyst og stækkað. Lógó sjást nú t.d. á 

tölvuskjám og símaskjám auk þess að vera prentuð á bréfsefni eða skilti.69 

 Felsing lýsir sveigjanlegum ásýndum á þann hátt að þær geti aðlagast til að 

endurspegla ólík skilaboð í takt við nýjar aðstæður á meðan þær halda þekkjanlegu og 

samræmdu útlit. Í þessum tilvikum er hönnuðurinn ekki að reyna að greypa eina mynd í 

huga áhorfandans heldur að búa til lifandi samtal við hann.70 Sveigjanleikinn gerir 

ásýndirnar meðfærilegri og endingarbetri því þær ráða betur við ófyrirséðar aðstæður. Þær 

koma meira á óvart með fjölbreyttari nálgunum og þreytast því síður.71 Sveigjanleikinn 

getur þó komið niður á ásýndinni því vandasamt getur verið að halda samræmi og hætta er 

á að fólk átti sig ekki á tengingunni á milli breytilegra birtingarmynda hennar.72 Margar 

ólíkar nálganir hafa verið nýttar en leturáhersla virðist vera algeng þegar sveigjanleg ásýnd 

fyrir listasöfn er sköpuð (sjá myndir 9–12). Balland sem hannaði ásýnd nýlistasafnsins í 

Varsjá bjó t.d. til týpógrafískt kerfi (sjá myndir 13–14), en hann segir einmitt: „Texti í 

týpógrafísku kerfi er sveigjanlegasta ásýndin.“73 Ef til vill er þetta vegna þess að letur 

hefur oft mikinn karakter, getur verið mjög auðþekkjanlegt en einnig túlkað gríðarlega 

fjölbreytt efni. 

 Grafísku hönnuðurnir Arnar Freyr Guðmundsson og Birna Geirfinnsdóttir (sem 

reka hönnunarstofuna Studio Studio) vilja meina að hugsanleg ástæða þess að mörg söfn 

krefjist meiri sveigjanleika sé vegna þess að slíkt karaktereinkenni henti þeim. Þau benda á 

                                                   
68 Ulrike Felsing, Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, Design2context ritstýrði, Freiburg: 
Lars Müller Publishers, 2010, bls. 218. 
69 Alice Rawsthorn, „The New Corporate Logo: Dynamic and Changeable Are All the Rage“, The New York 
Times, 11. Febrúar 2007, sótt 18. nóvember 2016 á http://www.nytimes.com/2007/02/11/style/11iht-design12 
.html. 
70 Felsing, Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, bls. 225. 
71 Felsing, Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, bls. 221. 
72 Felsing, Dynamic Identities in Cultural and Public Contexts, bls. 218. 
73 „Text within a typographic system is the most dynamic visual identity.“ Klanten og Sinofzik ritstýrðu, 
Introducing: Culture Identities, bls. 24. 
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að erfiðara væri fyrir t.d. banka að bera sveigjanlega ásýnd vel vegna þess að þeir eiga að 

hafa fasta tilveru sem ávallt er hægt að stóla á. Líklega myndi því kyrrstæð ásýnd henta 

þeim betur.74 Kyrrstæðar ásýndir geta þó valdið ónáttúrulegri einföldun og kerfisvæðingu 

þegar listasöfn eru annars vegar. Listasöfn eru núorðið oft á tíðum lifandi staðir og því 

e.t.v. viðeigandi að gefa þeim meira lifandi og sveigjanlegri karakter. Sveiganleg ásýnd 

gæti auk þess endurspeglað móttækileika fyrir nýjum hugmyndum og verkefnum í list og 

listmiðlun. Það fer að sjálfsögðu eftir stefnu og starfi listasafnins hvort að sveigjanleiki 

eigi að vera karaktereinkenni og gilda mögulega sömu reglur og um stofnunarleg einkenni 

safna. 

 

3.3 Mínímalismi 
Eitt af því sem virðist einkenna þau listasöfn sem voru frumkvöðlar í mörkun – Stedelijk 

og MoMa t.d. – er að þau voru ein af þeim fyrstu til að taka upp það sem í dag er ein 

algengasta tegund sýningarsala, hinn svokallaða hvíta kubb, sem var afsprengi 

módernismans og Alfred H. Barr Jr. safnstjóri MoMA nýtti fyrstur. Veggir 

sýningarýmanna voru hvítmálaðir og sterk lýsing var sett í loftin en auk þess var komið í 

veg fyrir sjónræna ringulreið með því að gefa hverju verki nægilegt rými. 

Þetta hvíta sýningarrými hefur þann tilgang að útiloka hinn ytri heim frá listinni og 
sjá til þess að verkin eigi athygli áhorfandans óskerta. Með því að fjarlægja allt 
áreiti á skynfærin, önnur en verkin sjálf, fær áhorfandinn tóm til að sökkva sér í 
verkin og meta þau án utanaðkomandi áhrifa. … Um leið og hið „hlutlausa“ rými 
einangrar listina þá upphefur það hana. Hvíti liturinn hefur ákveðna táknræna 
merkingu og vísar til tímaleysis, hreinleika og eilífðarinnar.75 

Hvíti kubburinn varð fljótt vinsæll um listheiminn á vesturlöndum en í dag eru veggir 

flestra íslenskra sýningarrýma hvítir.76 

 Samkvæmt Berki Arnarsyni, stjórnanda og eiganda i8 Gallery í Reykjavík, er það 

sem hann kallar „non-design“ eða „non-identity“ gegnumgangandi í ásýnd gallería. Þar 

keppast þau við að vera eins karakterlaus og völ er á og setja þannig listaverkin í 

forgrunninn, enda auglýsir i8 aldrei galleríið sjálft heldur einungis sýningar sem þar eru. 

Honum þykir hinsvegar að allt aðrar reglur eigi að gilda fyrir listasöfn vegna þess að þau 

                                                   
74 Viðtal 2, viðtal höfundar við Arnar Frey Guðmundsson og Birnu Geirfinnsdóttur, 21. nóvember 2016. 
75 Þórunn Helga Benedikz, „Togstreita fagurfræði og stjórnunar í starfi sýningarstjóra“, bls. 34–35. 
76 Þórunn Helga Benedikz, „Togstreita fagurfræði og stjórnunar í starfi sýningarstjóra“, bls. 35. 



 
Mynd 15 Mínímalísk „Think small“-auglýsing frá Volkswagen frá árinu 1959. 
  



 
 

21 

reyna að vera aðgengileg og sýnileg á meðan að gallerí fara nær því að vera „exclusive“.77 

Hinsvegar fannst honum ásýndin ekki eiga að vera mjög sýnileg inni á sjálfum sýningum 

safnanna.78 Í rauninni er það eina efnislega við gallerí, eins og i8, sýningarrýmið sjálft. Því 

er þessi hugmynd um „non-identity“ og hlutleysið sem því fylgir ef til vill meira 

viðeigandi vegna þess að hvíti kassinn er það eina sem galleríið er í efnisheiminum. 

Hinsvegar eru listasöfn oft á tíðum með móttöku, kaffihús, búð, bókasafn, söluvarning og 

fleira. 

Á svipuðum tíma og hvíti kassinn kom fram á sjónarsviðið, eða á 6. áratug síðustu 

aldar, var mínímalisminn að ryðja sér til rúms í grafískri hönnun í Bandaríkjunum. Fyrsta 

mínímalíska auglýsingin Think Small fyrir Volkswagen-bjölluna fór í birtingu árið 1959 

(sjá mynd 15).79 Áður hafði grafísk hönnun einkennst af samsuðu skreytistíla sem reyndu 

að grípa athygli með ágengum hætti. Mínímalismi fólst í fækkun og einfaldun sjónrænna 

atriða til að ná sem mestum árangri í að miðla skýrum skilaboðum. Kraðak skrautsins var 

skorið niður í ein meitluð skilaboð sem gerði þau þeim mun hreinskilnari og trúverðugri. 

Með því að hvorki segja né sýna of mikið þá varð hönnunin hlutlausari, opnari til túlkunar 

og vitsmunalegri getu áhorfandans til þess gert hærra undir höfði.80 Þessi áhersla á að 

áhorfandinn túlki sjálfur hönnun á einmitt sérstaklega vel við í listrænu samhengi þar sem 

list kallar á persónulega túlkun. 

 Mínímalismi virðist hafa verið vinsæl nálgun frá upphafi ásýndarhönnunar 

listasafna, en á Stedelijk átti list einmitt að vera sýnd á hlutlausan máta bæði í 

sýningarsalnum og í ásýndinni. Litið var á þetta sem óskrifað blað sem hægt var að fylla af 

mismunandi efni í hvert skipti.81 Mínímalisminn og hlutleysi hans gerir þannig listasafninu 

auðveldara fyrir að sýna fjölbreytta list án þess að aðlaga þurfi ásýndina í hvert skipti að 

eðli hennar. Wim Crouwel, hönnuður Stedelijk frá 1964 til 1985, lagði mikla áherslu á 

pragmatíska og látlausa hönnun sem einkenndist af skýrleika og reglu. Hann miðlaði 

upplýsingunum ekki með persónulegum og listrænum túlkunum heldur hvarf bakvið 

ásýndina. Hann tjáði ólíka listamenn og þemu með auðskiljanlegum og látlausum 

tilvísunum t.d. með sérteiknuðum letrum. Með þessum tilbrigðum og með því að sýna ekki 

                                                   
77 Talmál viðmælanda sem mætti þýða sem „ætlað fáum útvöldum“, viðtal 1, viðtal höfundar við Börk 
Arnarson, 12. nóvember 2016. 
78 Viðtal 1. 
79 Stuart Tolley, Min: The New Simplicity in Graphic Design, London: Thames & Hudson, 2016, bls. 185. 
80 Tolley, Min, bls. 191. 
81 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 57. 
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Myndir 16–17 Veggspjöld hönnuð af Crouwel 
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Mynd 18 Veggspjald hannað af Experimental 
Jetset fyrir Stedelijk-safnið. 
 
Mynd 10–21 Skissur eftir Experimental Jetset 
af notkun á ljósmynd fyrir Whitney-safnið. 
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of mikið leyfði hann listinni að tala fyrir sig sjálfa án truflandi túlkana hönnuðarins og 

leyfði áhorfandanum að nálgast listina með sinni eigin sýn (sjá myndir 16–17).82  

 Margir þeirra hönnuða sem hannað hafa fyrir listasöfn kjósa að nýta ekki 

ljósmyndir af listaverkum. Experimental Jetset nýtti t.d. engar myndir í hönnun sinni fyrir 

Stedelijk árið 2004, sem var þá í tímabundnu húsnæði í gömlu pósthúsi í Amsterdam (sjá 

mynd 18). Auk þess reyndu þau að berjast fyrir hreinlegri týpógrafískri nálgun fyrir 

Whitney safnið í New York, sem þau að vísu þurftu að gefa upp á bátinn vegna kröfu 

þeirra um ljósmynd af einu listaverki fyrir hverja sýningu (sjá myndir 19–21). Þeim líkar 

ekki sú nálgun vegna þess að þeim finnst að eftirmyndir af listaverkum minnki áhrifamátt 

listaverksins sjálfs í stað þess að auka hann.83 Experimental Jetset reynir almennt að nota 

ekki myndir vegna þess að þeim finnst þær vera blekkjandi. Að þeirra mati eiga grafískar 

vörur að sýna eðli sitt sem grafískur hlutur eða prentað efni í efnisheiminum.84 Þessar 

skoðanir Experimental Jetset eiga vissulega mikið sameiginlegt með mínímalismanum. 

Með því að hafa týpógrafíu í stað ljósmynda eru upplýsingar einfaldaðar og hönnunin 

verður opnari fyrir túlkun án þess þó að óþarfa túlkun sé hlaðið ofan á merkingu 

listarinnar. 

 

3.4 Listasafnið táknað 
Lógó er í sjálfu sér sjónræn túlkun á nafni og er oftast mjög sýnilegur hluti af ásýnd, en 

hönnun lógóa fyrir listasöfn virðist vera vandasamt verkefni. Þegar að Chermayeff og 

Geismar fengu það verkefni að hanna lógó fyrir MoMA árið 1963 áttu þeir erfitt með að 

finna tákn: 

Við leitina að mögulegum táknum prófuðum við fjölda mismunandi nálgana, engin 
þeirra leiddi okkur að ásættanlegri lausn, mögulega vegna þess að það er ekki til 
neitt sameiginlegt tákn fyrir nútímalist, eða fyrir fjölbreytta starfsemi safnsins. 
Þessvegna komumst við að þeirri niðurstöðu að það væri ómögulegt fyrir Museum 
of Modern Art að vera með tákn með einhverri merkingu. Okkur fannst safnið auk 
þess ekki vera í neinni stöðu til að koma á fót tákni, hvort sem það hefði merkingu 
eða ekki.85 

                                                   
82 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 57–58. 
83 „Whitney Museum of American Art: Graphic Identity Program“, Experimental Jetset, maí 2013, sótt 16. 
nóvember 2016 á http://www.experimentaljetset.nl/archive/whitney-museum-identity. 
84 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 105. 
85 „In investigating possibilities for symbols, we tried a number of different directions, none of which led to 
any satisfactory solutions, perhaps because there is no one symbol of modern art, or of the diverse activities 
of the museum. Therefore, we have concluded that it is impossible for the Museum of Modern Art to have a 
symbol that is meaningful. We also feel that the museum is in no position to establish a symbol, whether 
meaningful or not.“ Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 5. 
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Síðan á 7. áratugnum hafa miklar breytingar orðið á því hvernig við horfum á list en 

erfiðleikinn sem felst í að sýna ímyndina í einu lógói og einu samheldnu kerfi er enn til 

staðar. Í staðinn fyrir tákn fékk MoMA því auðkennandi leturlógó úr letrinu Franklin 

Gothic, sem núverandi lógó safnsins er enn byggt á (sjá mynd 22).86 Stedelijk-safnið átti 

líka í erfiðleikum með að tjá sig í einu lógói en þangað til 2012 hafði aðeins einu sinni 

verið reynt að nota lógó fyrir safnið. Það var hástafa SM-lógóið eftir Wim Crouwel (sjá 

mynd 23).87 Crouwel notaði merkið mikið í byrjun en fékk síðan nóg af því og minnkaði 

notkunina á því á seinni árum.88 Lógó listasafna virðast oft vera byggð á letri af sömu 

ástæðum og hjá MoMA en auk þess gæti það verið mínímalísk nálgun. Lógóið er ekki 

skreytt óþarflega, heldur skorið niður í skýr skilaboð; þ.e.a.s. nafnið sjálft. Með þessu móti 

rúmast ólík starfsemi, listamenn og listaverk undir einu merki (sjá mynd 24–25). 

Hinsvegar er vert að benda á að flestir grafískir hönnuðir trúa því að ólíkar leturgerðir geti 

miðlað mjög ólíkum karakter og líta á leturval sem mjög merkingamikið hönnunaratriði.89  

 Hönnuðurnir Arnar Freyr Guðmundsson og Birna Geirfinnsdóttir sögðu í viðtali við 

höfund að í þeirra starfi væri lítil krafa á að vinna með hefðbundin lógó, en þau hanna 

aðallega með menningarstofnunum og listamönnum. Arnar og Birna benda á að oft er ekki 

nauðsynlegt að hafa hefðbundna og stranga lógónotkun heldur nóg að aðrir þættir í 

ásýndinni auðkenni viðfangsefnið. Þau einbeita sér því frekar að einkennandi týpógrafíu- 

og litameðhöndlun þegar þau hanna ásýndir. Þetta má m.a. sjá í hönnun þeirra fyrir 

Gerðarsafn í Kópavogi árið 2015 þar sem að lógóið er ekki eiginlegt lógó, heldur 

auðkennandi form sem breytast og hægt er að raða saman á marga vegu. Þar gegna formin, 

litirnir og letrið í ólíkum samsetningum meira hlutverki en eiginlegt lógó (sjá myndir 26–

28).  

 Bygging sem safn tilheyrir er að sjálfsögðu stór hluti af ímynd þess. Stundum er 

arkitektúrinn það sem laðar fólk að og jafnframt fyrsta íkonið sem kemur upp í huga frekar 

en lógóið eða grafíkin. Þar mætti t.d. nefna bæði Guggenheim í Bilbao og í New York, en 

tilkomumikill arkitektúr var orðinn stór hluti af ímyndarsköpun listasafna á 10. 

áratugnum.90 Listasöfn og sýningarými eru allt áfangastaðir í sjálfu sér, þau eru umgjörð 

                                                   
86 Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 32. 
87 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 57. 
88 Museum für Gestaltung Zürich, „Talking About Swiss Style: Wim Crouwel“, myndband, 23:28, 27. maí 
2015, sótt 11. nóvember 2016 á https://www.youtube.com/watch?v=eQCZuN1khPk. 
89 Jost Hochuli, Detail in Typography: Letters, Letterspacing, Words, Wordspacing, Lines, Linespacing, 
Columns, Charles Whitehouse þýddi, London: Hyphen Press, 2008, bls. 10. 
90 Huygen og Reitsma, The Style of the Stedelijk, bls. 93. 
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fyrir fjölbreytta list sem lýsir sér því efnislega að stórum hluta í byggingunni sjálfsi.91 Á 

meðan að byggingin er ávallt sú sama þá er innihald safnsins að taka breytingum og er því 

byggingin ákveðinn fastur punktur í tilvist safnsins. Það er því ekki furða að ásýndir vísi 

oft á tíðum í bygginguna. Sumar ásýndirnar nýta bygginguna, og stundum umhverfi, sem 

útgagnspunkt í hönnun sinni en önnur nýta bygginguna á bókstaflegri máta. Sem dæmi má 

nefna Baltic Art Centre, sem enduropnaði í hveitimyllu við Tyne-ána í Gateshead í 

Bretlandi. Byggingin er túlkuð með notkun á letrinu Baltic Affiche og skapað er sjónrænt 

tungumál sem endurspeglar djarfan stíl húsakynnanna (sjá mynd 29).92 Bókstaflegri túlkun 

má sjá í ásýnd Centre Pompidou í París eftir Jean Widmer frá 8. áratugnum (sjá mynd 

30)93 og ásýnd Wolff Olins fyrir New Museum of Contemporary Art í New York, sem 

nýtir auðþekkjanlegar útlínur byggingarinnar (sjá mynd 31)94 og auðveldlega má tína til 

ótal mörg dæmi til viðbótar. Þegar Arnar og Birna hönnuðu ásýnd Gerðarsafns vísuðu þau 

einmitt líka í arkitektúr safnsins. Þar átti sú nálgun við vegna þess að byggingin var hönnuð 

fyrir safnið og starfsemi þess og var því órjúfanlegur hluti af ímynd þess. Þeim fannst þó 

mikilvægt að ekki væri alltof augljós tenging heldur myndi ásýndin fanga andann í 

byggingunni (sjá aftur mynd 27).95  

 Annað einkenni, sem kemur ef til vill ekki á óvart, er að hönnuðir virðast oft nýta 

sérkenni í sjálfu skipulagi rekstrarsins sem innblástur fyrir táknheim ásýndarinnar. Dreginn 

er fram einn einkennandi þáttur í starfi safnsins sem er, líkt og byggingarnar, fastur í tilvist 

safnsins. T.d. má sjá þetta í nýrri ásýnd Listasafns Reykjavíkur þar sem hönnunarteymið 

Karlssonwilker sameinaði þrjár ólíkar byggingar safnsins með þríhyrningslaga formi þar 

sem hver hlið ber nafn einnar byggingar (sjá myndir 33–34).96 Auk þess má nefna 

Tijdelijk-safnið í Amsterdam, en safnið flakkar á milli staða og er aðeins tímabundið á 

hverjum stað. Hönnunin byggist á láréttum línum og stencil-letri sem virðast vera sett hratt 

upp og gert í höndunum (sjá myndir 34–35).97  

                                                   
91 Hyland og King, C/ID, bls. 8. 
92 Hyland og King, C/ID, bls. 37. 
93 „Jean Widmer: "Logotype du Centre Georges Pompidou", 1977“, Centre Pompidou, 29. febrúar 2016, sótt 
8. desember 2016 á https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKeR45/r6djep. 
94 „New Museum Case Study“, Wolff Olins, án dagsetningar, sótt 11. desember 2016 á 
http://archive.wolffolins.com/work/new-museum?ghost=1. 
95 Viðtal 2. 
96 Hjalti Karlsson, „Fyrirlestur um nýtt einkenni Listasafns Reykjavíkur“, fyrirlestur, Listasafn Reykjavíkur, 
13. október 2016. 
97 Klanten og Sinofzik ritstýrðu, Introducing: Culture Identities, bls. 174. 
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Niðurlag 

Þrátt fyrir að mörkun hafi upprunalega verið notuð af fyrirtækjum eru kostir hennar miklir 

fyrir listasöfn. Mörkun aðgreinir listasafnið frá samkeppnisaðilum, vekur athygli og gerir 

það eftirsóknarvert. Hún getur aukið skilvirkni, tekjur, styrki, fjárveitingu, aðsókn og 

jafnvel virðingu listamanna og útgefinna rita. Listasöfn þurfa að leggja sífellt meiri áherslu 

á mörkun sína vegna samfélagslegra breytinga. Þau eru nú í harði samkeppni innan 

„skemmtanaiðnaðarins“ um frítíma gesta. Síðnútíminn hefur haft í för með sér ákveðna 

„lífsstílsvæðingu“ listasafnsins þar sem gestir velja að fara á listasafn af því að það 

endurspeglar lífsviðhorf þeirra. Listasöfn eru auk þess berskjaldaðri gagnvart 

markaðsöflum á tímum nýfrjálshyggjunnar sem hefur aukið á þörf þeirra til að marka sig. 

Á þessum breyttu tímum er nauðsynlegt að hafa samfélagsleg markmið listasafnanna og 

listræn gild ávallt í fyrirrúmi og koma í veg fyrir of mikla söluvæðingu listarinnar. 

Listageirinn hefur oft neikvæða sýn á markaðssetningu og þykir hún uppáþrengjandi og 

stjórnsöm. Þetta er m.a. vegna þess misskilnings að markaðsaðferðir snúist alltaf um harða 

sölutækni og af skiptingu lista í æðri listir og dægurmenningu. Mörkin þar á milli fara þó 

minnkandi og listasöfn eru farin að koma sífellt meira til móts við langanir og óskir gesta 

en með mörkun listasafna er í rauninni verið að taka upp einkenni dægurmenningar að því 

leyti að sýnileiki og aðgengileiki æðri lista er aukinn.  

Greina má þrenns konar vandamál sem hönnuðir reka sig á í ásýndarhönnun 

listasafna út frá þeim þemum sem hér voru tekin saman. Í fyrsta lagi er erfitt að tákna 

heildarstarfsemi listasafna. Því hafa margar lausnir á lógóum einfaldlega falist í letri eða 

jafnvel minni áherslu á eiginlegt lógó. Einnig eru byggingar eða sérkenni í sjálfu skipulagi 

safnsins oft nýtt sem innblástur í táknheim ásýndarinnar. Í öðru lagi er erfitt að gera ráð 

fyrir öllu því ófyrirsjáanlega og fjölbreytta efni sem ásýndin þarf að tjá. Sveigjanlegar 

ásýndir sem gefa meira rými fyrir breytileika og mismunandi túlkanir eru því mikið nýttar 

meðal listasafna. Mínímalísmi er einnig nýttur því hlutleysið sem honum fylgir gefur 

fjölbreyttu efninu meira tækifæri til að tala fyrir sig sjálft á meðan einnig er gert ráð fyrir 

hæfni áhorfandans til að tjá og túlka. Mínímalismi ásýnda lýsir sér gjarnan í 

týpógrafíuáherslu og lítilli notkun á ljósmyndum. Í þriðja lagi þarf safnið að tjá rétta 

karakterinn án þess þó að missa trúverðugleika sinn og traust almennings. Ásýndirnar 

einkennast oft af því að reynt er að tjá léttleika og gleði og fjarlægjast neikvætt hlaðna 

hugtakið „stofnun“, en ljóst er að léttleiki er karaktereinkenni sem hentar sumum söfnum 

betur en öðrum og fer það eftir stefnu og áherslum. Stundum er það sveigjanleikinn sem 
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tjáir þennan léttleika. Þessar líflegu ásýndir koma til móts við gesti og eru því ef til vill 

einn liður í því að mörkin á milli dægurmenningar og æðri lista eru að verða óljósari hjá 

listasöfnum. 

Augljóslega er vandasamt að marka listasöfn sem virðast í grunninn vera umgjörð 

fyrir samansafn af síbreytilegu og fjölbreyttu efni. Þau kalla á aðrar lausnir en fyrirtæki 

sem hafa skýr gróðamarkmið og selja ávallt sömu vöru. Þetta hlýtur þó að bjóða upp á 

mikil tækifæri til nýrra tilrauna og frumlegra lausna grafískra hönnuða. 
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