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Útdráttur 

Það fyrsta sem maður sér þegar maður tekur upp nýja plötu er umslagið. Ég hef lengi fylgst 

með hvernig þróun umslagahönnunar í hip-hop tónlist hefur breyst með tímanum. Stílarnir 

hafa verið allt frá glyskenndum hjá rappörum frá suðurríkjum Bandaríkjanna yfir í fágaðri 

stíla sem eru vinsælli nú til dags. Í ritgerðinni mun ég í stuttu máli fara yfir hvernig hip-hop 

menningin byrjaði og ástandið í New York borg á þeim tíma. Þá útskýri ég hvernig skipta 

má menningunni upp í fjögur frumefni: plötusnúða, rappara, breikdans og graffítí. Því næst 

kanna ég tengslin á milli grafískrar hönnunar fyrir hip-hop tónlist og graffítí sem leiðir 

síðan yfir í sögu umslagahönnunar. Ég mun einbeita mér að grafískri hönnun tengdri hip-

hop tónlist og mun ég fara yfir nokkur mismunandi útlit sem hafa verið í gangi. Það verður 

gert með því að skoða þrjá einstaklinga sem eru miklir áhrifavaldar í grafískri hönnun fyrir 

hip-hop menningu, rýna í verk þeirra og þannig varpa ljósi á þróun umslagahönnunar í hip-

hop tónlist allt frá upphafi hennar til dagsins í dag. Óhætt er að segja að umslagahönnun í 

hip-hop tónlist hafi þróast mikið á tiltölulega stuttum tíma. Í dag eru breyttir tímar og 

skiptir umslagahönnun ekki jafn miklu máli og hún gerði. Á meðan leiðir neytenda að 

tónlistinni breytast verða hönnuðir að hugsa út fyrir umslagið og prófa nýja hluti. Það sést 

greinilega en núna á síðustu árum hafa hönnuðir og tónlistarmenn verið að leita að nýjum 

leiðum til þess að koma skilaboðum sínum á framfæri. Það liggur því ljóst fyrir að 

umslagahönnun í hip-hop tónlist hefur breyst mikið en umslagið mun þó ávallt vera til 

staðar í einhverju formi. 

 

 

  



 
4 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ............................................................................................................................. 5 

1 Fæðing hip-hop menningar ......................................................................................... 6 

1.1 Plötusnúðar ............................................................................................................ 7 

1.2 Rapparar ................................................................................................................ 8 

1.3 Breikdans ............................................................................................................... 8 

1.4 Graffítí .................................................................................................................... 8 

2 Grafísk hönnun og hip-hop menning ....................................................................... 10 

2.1 Umslagahönnun ................................................................................................... 10 

2.2 Cey Adams og The Drawing Board ................................................................... 11 

2.3 Brauch bræðurnir og Pen & Pixel ..................................................................... 14 

2.4 Julian Alexander og Slang Inc. .......................................................................... 17 

3 Nútíminn ..................................................................................................................... 21 

Niðurlag .............................................................................................................................. 23 

Heimildaskrá ...................................................................................................................... 25 

Myndaskrá ......................................................................................................................... 27 

 



 
5 

Inngangur  

Frá því að ég var ungur hef ég haft gaman af hip-hop tónlist og menningunni í kringum 

hana. Þó að hún virðist vera rótgróin í mínum huga er hún samt tiltölulega ung og hefur 

þróast mikið á stuttum tíma. Þetta er menningarheimur sem byrjar upp úr fátækt og 

lélegum aðstæðum í New York borg en þróast yfir í sameiningartákn ólíkra hópa síðustu 

áratugi.  

Í ritgerðinni mun ég í stuttu máli fara yfir hvernig hip-hop menningin byrjaði, 

ástandið í New York borg á þeim tíma og hvernig þetta tengist allt saman. Þá útskýri ég 

hvernig skipta má þessari menningu upp í fjögur frumefni: plötusnúða, rappara, breikdans 

og graffítí. Því næst skoða ég tengslin á milli grafískrar hönnunar fyrir hip-hop tónlist og 

graffítí sem leiðir síðan yfir í sögu umslagahönnunar.  

Það fyrsta sem maður sér þegar maður tekur upp nýja plötu er umslagið. Ég hef 

lengi fylgst með hvernig þróun umslagahönnunar í hip-hop tónlist hefur breyst með 

tímanum. Stílarnir hafa verið allt frá glyskenndum hjá rappörum frá suðurríkjum 

Bandaríkjanna yfir í fágaðri stíla sem eru vinsælli nú til dags. En hip-hop menningin hefur 

haft áhrif á mun meira en umslagahönnun og teygir hún sig yfir í allt frá fatahönnun yfir í 

myndlist. Ég ætla að einbeita mér að því að skoða grafíska hönnun tengdri hip-hop tónlist 

og mun ég fara yfir nokkur mismunandi útlit sem hafa verið í gangi. Það mun ég gera með 

því að skoða þrjá einstaklinga sem eru miklir áhrifavaldar í grafískri hönnun fyrir hip-hop 

menningu, rýna í verk þeirra og þannig varpa ljósi á þróun umslagahönnunar í hip-hop 

tónlist allt frá upphafi hennar til dagsins í dag. 
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1 Fæðing hip-hop menningar 

Hip-hop er menningarleg hreyfing sem þróaðist í byrjun áttunda áratug síðustu aldar hjá 

afrísk- og spænskættuðum ungmennum í Bronx hverfi New York borgar.  

 Ástandið í Bronx á þessum tíma var ekki upp á sitt besta. Gerðar höfðu verið 

breytingar á borgarskipulagi þar sem að bæta átti samgöngur til Manhattan. Varð þetta til 

þess að tugir þúsunda íbúa í hverfinu ásamt fyrirtækjum þurftu að láta sig hverfa. Margir 

íbúarnir fluttust yfir í suðurhluta Bronx en það svæði átti eftir að versna með tímanum. 

Atvinnurekendur og millistéttin fluttust í burtu og skildi því eftir þá fátæku sem enduðu 

atvinnulaus1. Þeir sem áttu hús í Bronx sáu ekki um þau og varð því hálfgerð ringulreið 

eftir í hverfinu. Á sama tíma var mikið um fíkla og glæpamenn þar á sveimi en hús-

eigendur nýttu sér þá til að kveikja elda í byggingum svo þeir gætu hirt tryggingafé2.  

 Á þessum tíma voru glæpagengi einnig stórt vandamál í hverfinu. Þau klæddust 

einskonar einkennisbúningum, afklipptum gallajökkum með ásaumuðu merki klíkunnar, 

svipað og mótorhjólagengi nota enn þann dag í dag. Með gengjunum kom mikið ofbeldi og 

töldu margir þau haga sér eins og eins konar útlagar. Þau áttu sín svæði og gat verið 

hættulegt að ferðast á milli svæða ef að þú varst ekki í klíkunni. Sum þeirra áttu eftir að 

stækka og eiga deildir alls staðar í New York. Í Bronx hverfinu var ástandið svo slæmt að 

lögreglan réð ekki lengur við glæpagengin á svæðinu og á endanum tóku þau því yfir3. 

Margir tengja hip-hop menninguna aðeins við tónlistina sem kom út frá henni en 

það má í raun og veru skipta henni niður í fjögur frumefni: plötusnúða, breikdans, rappara 

og graffítí. Á þessum tímum var diskóið upp á sitt besta en sú menning var þó að mestu 

leyti fyrir eldra fólk. Hægt er að segja að hip-hop menningin hafi því byrjaði út frá partíum 

sem haldin voru í ákveðnum húsalengjum (e. block party) af ungmennunum í Bronx. Þar 

hittust allir úr hverfinu og dönsuðu fram á nótt.  

Mun ég nú fara aðeins dýpra í þessi fjögur áðurnefnd frumefni hip-hop menningar 

og þar verður hægt að sjá hvernig þau tengjast. 

  

                                                 
1 Jeff Chang og D. J. Kool Herc, Can’t Stop Won’t Stop: A History of the Hip-Hop Generation, New York: 

Picador, 2005, bls. 11-12. 
2 Sama heimild, bls. 14-15. 
3 Sama heimild, bls. 14-15. 
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1.1 Plötusnúðar 

Plötusnúðar í Bronx blönduðu saman tónlist frá menningu þeirra og brutu upp lögin á 

tveimur plötuspilurum svo þeir gætu búið til takt. Parturinn af laginu sem plötusnúðarnir 

notuðu er þegar aðeins heyrðist í slagverksleikurunum. Sá partur hentaði best fyrir þá sem 

voru að dansa við tónlistina og með þessum hætti mátti lengja hann4.  

Einn af þessum plötusnúðum var Clive Campbell, betur þekktur sem DJ Kool Herc 

sem ásamt Grandmaster Flash og Afrika Bambaataa eru taldir vera forfeður hip-hop 

menningar. Clive kom til Bandaríkjanna árið 1967 frá Jamaíka þá aðeins 12 ára gamall. Þar 

kynntist hann fönk tónlistarstefnunni sem að meðal annars James Brown er einkennandi 

fyrir en það átti eftir að nýtast honum seinna meir sem plötusnúður. Í byrjun áttunda 

áratugarins byrjaði Clive að mæta í samkvæmi til þess að dansa og hafa gaman. Þar 

kynntist hann ýmsu fólki og heyrði hann þau oft kvarta yfir tónlistinni sem plötusnúðarnir 

voru að spila. Því sá hann tækifæri á að halda sitt eigið samkvæmi og ákvað hann að taka 

áhættuna á því. Þar spilaði Clive tónlistina sem að hann hlustaði sjálfur á og byggðist 

mikið á blöndu af fönk, soul, dancehall og reggae tónlist. Fólk tók vel í það og eftir að hafa 

náð valdi á að vera plötusnúður áttu samkomur hans eftir að verða þeir vinsælustu í 

hverfinu5. Út frá þessu kom peningur sem að Clive safnaði saman. Sá peningur fór að 

mestu leyti í sjóð fyrir nýjum hljómflutningstækjum. Mikilvægt var fyrir plötusnúða að 

vera með bestu tækin svo að þeir gætu haldið bestu partíin. Clive greinir sjálfur frá þessu 

best í viðtali fyrir bókina Yes Yes Y’all: 

Ég var að halda samkvæmi til að eignast pening svo ég gæti betrumbætt hljóm-

flutningstækin mín. Ég var aldrei plötusnúður sem hægt var að ráða í vinnu. Ég var 

maðurinn sem að leigði staðinn og ég var maðurinn sem að lét útbúa veggspjöldin. Ég 

var maðurinn sem að fór út á götu og auglýsti samkvæmið. Þú skilur? Ég var bara 

manneskja sem kom fólki saman, eins og hljóðfæri, framkvæmandi sem kom fólki 

saman og leyfði þeim að skemmta sér6.  

  

                                                 
4 Jim Fricke og Charlie Ahearn, Yes Yes Y’all: The Experience Music Project Oral History Of Hip-Hop’s 

First Decade, Cambridge, MA: Da Capo Press, 2002, bls. 23. 
5 Sama heimild, bls. 25-26. 
6 „I was giving parties to make money, to better my sound system. I was never a DJ for hire. I was the guy 

who rent the place. I was the guy who got flyers made. I was the guy who went out there in the streets and 

promoted it. You know? I was just a person who bring people together, like an instrument, an agent who 

bring people together and let ‘em have fun,“ sama heimild, bls. 28. 
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1.2 Rapparar 

Rapparar komu fram á sjónarsviðið ásamt plötusnúðunum á þessum tíma. Í byrjun fann DJ 

Kool Herc út úr því að afrískættað fólk í New York vildi ekki dansa við reggae tónlist. 

Hann byrjaði því á að kalla ýmsa frasa yfir lögin. Með því vildi hann halda uppi dansinum 

og stemningunni sem kemur frá lifandi flutningi. Seinna meir voru plötusnúðarnir komnir 

með fólk sem að sá um að kalla yfir lögin. Á þessum tíma voru þeir ýmist kallaðir emcees 

eða MC sem stendur fyrir siðameistara (e. master of ceremony) á íslensku7. Út frá þessu 

þróaðist rapp stíllinn mikið. Í byrjun var hann aðeins til staðar svo að hægt væri að halda 

stemningunni gangandi með einföldum línum og rímum. Seinna meir var hann orðinn 

stærsti parturinn af menningunni með flóknari rímum og rapplögum eins og við þekkjum í 

dag. Rappið átti eftir að verða leiðandi fyrir hip-hop menninguna. 

1.3 Breikdans 

Breikdans (e. breakdance) hefur einnig verið mikill hluti af hip-hop menningu frá byrjun. 

Hugtakið á uppruna sinn að rekja til þeirra sem dönsuðu við tónlistina í hverfispartíunum. 

Á þessum tíma voru dansararnir kallaðir b-boys, b-girls eða breaker og dönsuðu þau í 

mörgum mismunandi stílum8. Í raun og veru var það ekki fyrr en að fjölmiðlar fóru að 

fjalla um málið að þeir tóku saman alla þá mismunandi stíla og settu undir nafnið 

breikdans. Átti þessi dansstíll eftir að þróast mikið með tímanum og verða flóknari.  

1.4 Graffítí 

Graffítí eða veggjalist tengist einnig inn í menningarkima hip-hop. Glæpagengin í New 

York á þeim tíma sem að hip-hop menningin var að byrja nýttu sér graffítí til að merkja 

svæðin sín. Þetta voru oftast einfaldar merkingar eins og letur sem að sýndi að þetta svæði 

tilheyrði ákveðnum gengjum. Einnig fóru klíkurnar yfir á svæði hjá öðrum þar sem þær 

skrifuðu nöfn sín og klíkurnar til að hrella óvini sína9. Í dag er þetta kallað að „tagga“ og 

eru enn þann daginn í dag glæpagengi sem nýta sér þessa aðferð til að merkja svæðin sín.  

 Stíllinn þróaðist með tímanum, merkingarnar urðu stærri, litameiri og hættu að vera 

tengd klíkunum. Graffarar lögðu meiri metnað í verkin sín og fóru að spá meira í útlitið á 

þeim. Úr þessu varð til hópur graffara sem hittist, báru saman skissubækur sínar og 

skoðuðu verk hjá hvorum öðrum. Mikið keppnisskap var í þessum hóp og reyndu allir sitt 

besta til að toppa hvorn annan. Aðal sportið á þessum tíma var að merkja sér lestarvagna 

                                                 
7 Fricke og Ahearn, Yes Yes Y’all, bls. 69. 
8 Fricke og Ahearn, Yes Yes Y’all, bls. 112. 
9 Fricke og Ahearn, Yes Yes Y’all, bls. 3. 
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sem keyrðu í gegnum New York. Það varð til þess að fleiri og fleiri gátu séð verkin. Í 

byrjun voru kannski tvö til þrjú verk á hverjum vagni en með tímanum þróaðist það yfir í 

stærri og flóknari verk með myndefni ásamt áletrun sem tóku upp heilan vagn í einu10. 

Varð þetta til þess að allir lestarvagnar voru merktir út um allt, meira að segja innan í þeim. 

Þarna var graffítí orðið pólitískt mál í New York og höfðu borgaryfirvöld miklar áhyggjur 

af þessari þróun. Þau vildu gera allt sem þau gátu til að losna við þessa menningu úr 

borginni. Yfirvöld meðal annars gerðu það ólöglegt að ganga um með spreybrúsa nema að 

þeir væru innsiglaðir og urðu refsingar við graffítí mun meiri11.  

Þessi umfjöllun um fjögur frumefni hip-hop menningar er alls ekki tæmandi og má 

segja að hér hafi verið stiklað á stóru. Í dag hafa þau öll öðlast sitt eigið líf og þróast í burtu 

frá hvort öðru þó að tengingin við hip-hop heiminn sé ávallt til staðar.  

                                                 
10 Sama heimild, bls. 20. 
11 Murray Forman og Mark Anthony Neal ritstýrðu, That’s the Joint!: The Hip-Hop Studies Reader, New 

York: Routledge, 2004, bls. 13. 
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2 Grafísk hönnun og hip-hop menning 

Grafísk hönnun kemur fyrst fram á sjónarsviðið í hip-hop menningu með dreifildum 

(e.flyers) og veggspjöldum (e. poster) sem notuð voru til að auglýsa hverfissamkomurnar í 

byrjun áttunda áratugarins. Þá skiptu dreifildin og veggspjöldin mjög miklu máli og mátti 

oft sjá hvernig partíin myndu ganga með því að skoða hvernig fólk meðhöndlaði dreifildin. 

Ef að fólk tók það með sér og engin urðu eftir voru miklar líkur á góðu samkvæmi. Til að 

byrja með voru það aðallega graffarar sem sáu um hönnunina á þeim. Má því segja að 

graffítí og hönnun fyrir hip-hop hafi haldist í hendur fyrstu árin. Með tímanum þróaðist þá 

hönnun þeirra meira og fóru tengslin við graffítí smám saman að fjarlægjast. 

Tveir þekktustu veggjalistamennirnir í New York þegar hip-hop menningin var að 

byrja voru Buddy Esquire og Phase 2. Vinsælt var að fá þá til að hanna dreifildi fyrir 

samkvæmi á þessum tíma og má segja að þeir séu fyrstu grafísku hönnuðir hip-hop 

hreyfingarinnar. Í grunninn voru þeir báðir graffarar en hönnun þeirra þróaðist samt í aðra 

átt. Buddy Esquire hafði enga formlega menntun í listum né hönnun en hann nýtti 

frítímann sinn í að rannsaka myndlist í myndasögum, dagblöðum, tónleikaveggspjöldum 

ásamt plötuumslögum frá sjöunda áratugnum. Veggspjöldin sem hann hannaði einkenndust 

af letri sem ýmist gert úr lausaletri (e. press-type) eða þykkum svörtum Letraset texta. Með 

þessu skaut hann svo inn skreytingum innblásnum af Art Deco hreyfingunni. Þarna var 

Buddy Esquire í raun og veru að draga hráu hip-hop menninguna upp með tengingunni við 

hina klassísku stíla12.  

2.1 Umslagahönnun 

Umslagið utan um breiðskífuna var tilvalið fyrir list og hönnun af ýmsu tagi. En til að 

byrja með voru plötur einungis geymdar í brúnum ómerktum eða lítið merktum umslögum 

úr pappír eða pappa. Það var ekki fyrr en að Alex Steinweiss, bandarískur grafískur 

hönnuður, fann upp það sem við köllum í dag umslagahönnun. Hann stundaði nám við 

Parsons School of Design og var síðar ráðinn sem listrænn stjórnandi hjá plötu-

útgefandanum Columbia Records. Þar var hann fenginn til að finna lausn á umbúðum utan 

um breiðskífuna. Eyddi hann miklum tíma í að gera tilraunir með hönnunina á þeim ásamt 

því að reyna að stækka hugtakið umslagahönnun13. 

                                                 
12 Cey Adams og Bill Adler, DEFinition: The Art and Design of Hip-Hop, New York: Harper Design, 2008, 

bls. 58. 
13 „Alex Steinweiss. The image of sound. TASCHEN Books,“ TASCHEN, sótt 25. nóvember 2016, 

https://www.taschen.com/pages/en/search/alex-steinweiss. 
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En þegar hip-hop tónlist varð vinsæl um miðjan áttunda áratug síðustu aldar og 

plötur fóru að vera gefnar út þróaðist tónlistin og umslagahönnun þeirra hönd í hönd. 

Mun ég fara yfir sögu þriggja grafískra hönnuða sem hafa unnið mikið við umslagahönnun 

í hip-hop tónlist. Allir hafa þeir unnið með mismunandi stíla og gefur það því góða sýn yfir 

breiddina sem hefur verið í gangi fyrir hip-hop tónlist. Þá mun ég einnig taka fyrir eitt 

umslag eftir hvern hönnuð og rýna aðeins dýpra í það. 

2.2 Cey Adams og The Drawing Board 

Cey Adams er grafískur hönnuður fæddur árið 1962 í Queens hverfinu í New York og var 

hann því á fullkomnum aldri til að upplifa fæðingu hip-hop menningar. Sem táningur 

stundaði hann að graffa á lestarvagna og veggi en í byrjun áttunda áratugarins var hann 

orðinn nátengdur listasenunni í East Village hverfinu. Þar sýndi Cey verk sín á 

listsýningum með mönnum eins og Jean-Michel Basquiat og Keith Haring sem áttu einmitt 

náin tengsl við graffítí senuna á þeim tíma. Varð þetta til þess að hann fór og stundaði nám 

við myndlist í New York School of Visual Arts14.  

 Árið 1986 stofnaði Cey hönnunarstúdíóið The Drawing Board ásamt félaga sínum 

Steve Carr og var það fyrsta stúdíóið til að helga sér hönnun tengdri hip-hop tónlist. 

Samkvæmt Cey var eitt af stefnumálum þeirra að koma hönnun og listum í „svartri“ tónlist 

upp í sömu hæðir og hjá rokktónlistinni. Voru þeir staðsettir í sama húsnæði og Def Jam 

Recordings, tónlistarútgefanda sem sérhæfði sig í hip-hop tónlist, og unnu mjög náið með 

þeim. Í þeirri samvinnu unnu The Drawing Board meðal annars fyrir Public Enemy, Slick 

Rick og LL Cool J en þessir tónlistarmenn voru með þeim vinsælustu í hip-hop heiminum í 

byrjun níunda áratugarins. The Drawing Board vann ekki aðeins fyrir Def Jam Recordings 

heldur vann stúdíóið einnig fyrir aðra stóra útgefendur til dæmis Bad Boy, MCA, 

Universal, Warner Bros., og BMG. Þar hönnuðu þeir ýmis umslög og varning fyrir 

stórstjörnur eins og Beastie Boys, Mary J Blige, Notorious B.I.G., Faith Evans, Ice Cube 

og R. Kelly15.  

Samkvæmt Cey í viðtali fyrir bókina DEFinition: The Art and Design of Hip-Hop 

hafði hönnun á plötuumslögum fyrir „svarta“ tónlist ekki fengið jafn mikið vægi og 

hönnun fyrir „hvíta“ tónlist hjá plötufyrirtækjum. Auk þess talar hann um að ekki allir hafi 

skilið möguleikana í umslagahönnun á þeim tíma sem þau fyrst komu út. Til dæmis nefnir 

                                                 
14 Sama heimild, bls. 184. 
15 Adams og Adler, DEFinition, bls. 58. 
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hann að það hafi ekki verið neitt vit í hönnun umslaga í rokktónlist fyrr en eftir miðjan 

sjöunda áratug síðustu aldar16.  

Eitt af þeim umslögum sem að The Drawing Board hönnuðu markar tímamót í 

grafískri hönnun fyrir hip-hop tónlist samkvæmt Cey Adams17. Það var fyrir plötuna Fear 

of a Black Planet með Public Enemy sem gefin var út af Def Jam Recordings árið 1990. 

Cey segir að þangað til hafi grafík fyrir hip-hop tónlist verið í stíl sem höfðaði til 

staðnaðrar ímyndar af hip-hop menningu18. Hann og Steve Carr vildu brjótast úr mótinu 

sem einkenndist af myndum af tónlistarmönnunum, múrveggjum, gaurum í breikdans 

stellingum, graffítí og svo framvegis. Þeir vildu fá sama frelsi til að vera skapandi og var 

mögulegt fyrir popptónlist. Þeim fannst að ef Public Enemy ættu að fá jafn mikinn pening í 

hönnun og Mariah Carey fékk, þar sem að Public Enemy var að selja jafn mikið af plötum 

og hún19.  

 Það gekk upp og Fear of a Black Planet umslagið fékk mikinn pening í 

umslagahönnun en það var vegna mikilla vinsælda og góðs árangurs hjá Public Enemy. 

Umslagið einkennist af tveimur plánetum, jörðinni og svartri plánetu sem skyggir á hana. 

Hugmyndin kemur frá nafninu á plötunni en Cey segir að Chuck D, einn stofnandi Public 

Enemy, hafi mætt á fund The Drawing Board með skissu af umslaginu. Chuck D hafði 

einmitt útskrifast sjálfur með B.F.A gráðu í grafískri hönnun20. Samkvæmt Chuck D er 

nafnið á plötunni þeirra leið til að þýða kenningu Dr. Frances Cress Welsing „Color 

Confrontation and Racism (White Supremacy)“ yfir á mannamál21. Sú kenning fjallar um 

túlkun Dr. Frances á því sem hún lýsir sem menningu fyrir yfirburði hvítra manna.  

Bakgrunnurinn er myndskreyting af geimnum í bláum og grænum lit. The Drawing 

Board fékk með sér B. E. Johnson til að myndskreyta hann. Hann var frægur fyrir 

raunverulegar myndskreytingar sínar af geimnum og vann meðal annars fyrir Geim-

vísindastofnun Bandaríkjanna (NASA)22.  

                                                 
16 Adams og Adler, DEFinition, bls. 58. 
17 Sama heimild, bls. 59. 
18 Sama heimild, bls. 59. 
19 Sama heimild, bls. 59. 
20 „Chuck D Bio | Chuck D Career,“ MTV Artists, sótt 10. nóvember 2016, 

http://www.mtv.com/artists/chuck-d/biography/. 
21 Adams og Adler, DEFinition, bls. 58. 
22 Sama heimild, bls. 58. 
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Kennimerki Public Enemy kemur fram í svörtu plánetunni en það samanstendur af 

svörtum manni séð í gegnum sigti á byssu. Það kom fram árið 1986 og í viðtali við Rolling 

Stone tímaritið segir Chuck D að merkið sé tákngerving á svarta manninum í 

Bandaríkjunum. Hann talar um að nafnið á hljómsveitinni sé tilvitnun í stjórnarskrá 

Bandaríkjanna, en þar hafi verið litið á svart fólk sem aðeins hluta af manneskju. Þá segir 

Chuck D að þar sem að þetta sé opinbert skjal þá hljóti þau [svarta fólkið] að vera 

óvinurinn23. Public Enemy þýðir einmitt opinber óvinur á íslensku. Tenging við hernað 

kemur mjög greinilega fram aftan á umslaginu en þar er mynd af hljómsveitinni í 

herklæðum ásamt öðrum einkennisklæddum mönnum sem sitja í kringum heimskort. 

Framan á umslaginu kemur nafn hljómsveitarinnar fram í rauðu stensil letri en það 

hefur einnig sterk tengsl við hernað og yfirvöld. Það var mikið notað í graffítí enda auðvelt 

og fljótlegt að nota það. Notast er við leturgerðina Stencil en hún er hönnuð af Robert 

Hunter Middleton og var gefin út árið 1937 af Ludlow Typograph Company letur-

                                                 
23 Kory Grow, „Public Enemy Reveal Origins of Name, Crosshairs Logo,“ Rolling Stone, sótt 10. nóvember 

2016, http://www.rollingstone.com/music/news/public-enemy-reveal-origins-of-name-crosshairs-logo-

20140818. 

Mynd 1. Public Enemy – Fear of a Black Planet 
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steypunni. Í fyrstu var það gefið út sem lausaletur en margar eftirlíkingar hafa verið gefnar 

út fyrir tölvur. Stencil er fótaletur (e. serif) sem einkennist af rúnuðum brúnum, þykkum 

niðurlengingum (e. stroke), þykkum fóti og er aðeins til í hástöfum. Margir telja Clarendon 

leturgerðina vera undirstöðu Stencil en það er þó umdeilt24. 

Nafnið á plötunni er sett í Antique Olive leturgerðina í Compact vigtinni (e. weight) 

en hún var hönnuð af Roger Excoffon, frönskum leturhönnuði, í byrjun sjöunda áratug 

síðustu aldar fyrir Fonderie Olive letursteypuna. Það er húmanísk steinskriftar (e. humanist 

sans-serif) leturgerð og einkennist af hárri x–hæð og opnum leturformum sem gerir það 

mjög læsilegt og tilvalið í smáar stærðir. 

2.3 Brauch bræðurnir og Pen & Pixel  

Í september árið 1992 stofnuðu bræðurnir Shawn og Aaron Brauch hönnunarstúdíóið Pen 

& Pixel Graphics, Inc. í Houston, Texas. Báðir voru þeir með reynslu úr tónlistar-

bransanum og höfðu verið að vinna hjá Rap-A-Lot, hip-hop tónlistarútgefanda, í Houston. 

Aaron var framkvæmdastjóri á meðan Shawn aðstoðaði hann með því að stjórna upptökum 

á myndböndum. Segir Shawn í viðtali við Abcdr du Son, franskt hip-hop tímarit, að bróðir 

hans hafi alltaf haft meiri áhuga á viðskiptalega hluta tónlistarbransans á meðan hann var 

meira í útlitslega hlutanum25. Shawn hafði þá stundað nám við Chicago Art Institute og 

síðar Parsons School of Design þar sem hann útskrifaðist með gráðu í grafískri miðlun26. 

 Þegar þeir bræður störfuðu hjá Rap-A-Lot byrjuðu þeir að nota tölvugerðar 

tæknibrellur í umslagahönnun hjá einstaka tónlistarmönnum. Tóku þeir eftir að mikil 

eftirspurn var eftir þannig hönnun. Svo mikil var hún að tónlistarmenn komu til 

útgefandans til þess einungis að fá umslagahönnun frá þeim, en það var ekki möguleiki. 

Sáu þeir bræður því fram á mikil tækifæri í umslagahönnun með tæknibrellum og tóku því 

af skarið og stofnuðu sitt eigið hönnunarstúdíó. Þar sá Shawn um hönnunina en Aaron sá 

um að reka fyrirtækið27. 

Höfðu þeir tekið eftir því að fólk þekkti ekki alla þá möguleika sem að mynd-

vinnsluforritið Photoshop hafði upp á að bjóða. Tónlistarmenn voru að eyða stórum 

summum af peningum í að leigja rándýra bíla, módel, föt og skartgripi fyrir myndatökur. 

                                                 
24 Brian Lawler, „The origin of the Stencil font,“ thelawlers.com, 1. júlí 2012, 

http://thelawlers.com/Blognosticator/?p=749. 
25 „Interview : Shawn Brauch (Pen & Pixel Graphics) | Abcdr Du Son,“ Abcdr du Son, 24. júní 2013, 

https://web.archive.org/web/20130624181837/http:/www.abcdrduson.com/interviews/feature-

vo.php?id=197. 
26 Sama heimild. 
27 Sama heimild. 
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Samkvæmt Shawn gátu þessar myndatökur kostað allt frá $15,000 til $20,000 en með hjálp 

Photoshop gátu Pen & Pixel gert þetta fyrir einn tíunda af því. Nýttu þeir öll tækifæri sem 

komu upp í að fá til sín fyrirsætur eða leigja dýra bíla og taka fullt af myndum af þeim 

einum og sér. Síðan var hægt að taka þessar myndir inn í Photoshop og klippa í burtu 

bakgrunninn frá myndinni. Þannig byggðu þeir upp gagnabanka af myndum sem þeir áttu 

kost á að nýta sér seinna meir til að púsla saman með myndum af tónlistarmönnunum. 

Þetta bauð upp á marga möguleika til að setja saman myndir fyrir umslagahönnun sem 

annars væri ekki hugsanleg eða of dýr til að framkvæma. Hentaði þetta Pen & Pixel mjög 

vel þar sem að hægt var að búa til nánast hvaða umslagahönnum sem er á stuttum tíma28. 

Í byrjun voru rapparar aðeins helmingur af viðskiptavinum þeirra en með tímanum 

tók hip-hop tónlist, þá sérstaklega frá suðurríkjunum, yfir fyrirtækið þeirra. Pen & Pixel 

unnu fyrir stærstu útgefendur suðurríkja hip-hop tónlistar á þessum tíma, meðal annars 

Cash Money Records og No Limit Records. Þannig unnu þeir fyrir marga vinsælustu 

rapparana í stefnunni eins og Three 6 Mafia, Master P, Big Tymer$, Juvenile og meira að 

segja Snoop Dogg. Hönnunarstúdíóið stækkaði með tímanum en það var staðsett í íbúðinni 

þeirra í þrjú ár og á tímabili höfðu þeir svo marga í vinnu að ekki var lengur hægt að sofa 

þar. Fluttu þeir því fyrirtækið yfir í stærra húsnæði en stúdíóið lagði síðan upp laupana árið 

2003. Frá 1992 til 2003 hafði stúdíóið verið með 6000 til 8000 viðskiptavini og búið til 

19180 umslög29. 

Eitt frægasta umslag sem að Pen & Pixel hönnuðu er fyrir plötuna 400 Degreez 

með rapparanum Juvenile. Platan var gefin út í nóvember árið 1998 af Cash Money 

Records. Hún seldist í yfir 5 milljónum eintaka og varð mest selda platan hjá Cash 

Money30. Það fyrsta sem maður tekur eftir á umslaginu er að það eru mjög margir hlutir að 

gerast í einu. Í raun og veru var það þannig með nánast öll umslög sem að Pen & Pixel 

hönnuðu. Juvenile segir í viðtali við Noisey að þegar hann kom á fund með Pen & Pixel 

hafi hann viljað fá allt inn á umslagið sem að tengdist honum sem rappara31. 

 

                                                 
28 Sama heimild. 
29 Will Stephenson, „Letter of Recommendation: Pen & Pixel,“ The New York Times, 6. júlí 2016, 

http://www.nytimes.com/2016/07/10/magazine/letter-of-recommendation-pen-pixel.html. 
30 „400 Degreez,“ Wikipedia, 24. júlí 2016, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=400_Degreez&oldid=731276568. 
31 „We Interviewed Juvenile, Then We Interviewed His Son, Who Is Also a Rapper,“ Noisey, sótt 16. 

nóvember 2016, https://noisey.vice.com/en_us/article/juvenile-young-juve-interview-2016. 
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 Fyrir miðju á umslaginu stendur Juvenile en það er eins og hann sé að rísa upp úr 

báli sem umkringir hann. Úr höndunum á honum fellur gullúr og búnt af peningaseðlum. Í 

kringum hann standa síðan fjórar léttklæddar konur á svölum því sem virðist vera einhvers 

konar bókasafn. Loftið á bókasafninu er mjög skrautlegt en það er skreytt með gulli og 

málaðri mynd. Fyrir ofan Juvenile er síðan andlitið hans stækkað upp þannig að það kemur 

hálf partinn úr eldi sem þekur efsta partinn af loftinu. Nafnið á tónlistarmanninum og 

plötunni er sett í stórum stöfum efst og neðst á umslagið á meðan samanklippta myndin 

tekur upp alla miðjuna.  

 

Erfitt er að segja til um hvaða leturgerðir eru notaðar framan á umslaginu þar sem 

að búið er að teygja letrið mikið til en þetta eru að minnsta kosti steinskriftarletur í bold 

eða black vigtum. Áferðin á nafninu Juvenile minnir helst á gullkeðju með áföstum 

demöntum sem glitrar en það og nafnið á plötunni glóir einnig gulum lit. Aftan á 

umslaginu er lagalisti í gulu letri ásamt merkinu hjá Cash Money Records sem tekur upp 

hálfa bakhliðina. Merkið samanstendur af nafninu á útgefandanum í hástöfum ásamt 

Mynd 2. Juvenile – 400 Degreez 
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risastóru dollaramerki. Búið er að að setja gull áferð á merkið en í dollaramerkinu eru 

einnig margir glitrandi demantar. 

2.4 Julian Alexander og Slang Inc. 

Slang Inc. er hönnunarstofa í New York borg stofnuð árið 2001 af grafíska hönnuðinum 

Julian Alexander. Hann er fæddur í Bloomfield, Conneticut og frá ungum aldri hafði hann 

mikinn áhuga á listum en sá aldrei fram á að geta unnið við það. Það var ekki fyrr en í 

háskóla þegar hann tók áfanga í teikningu að Julian komst að því hvað grafísk hönnun var. 

Kennarinn hans ýtti á eftir honum og hjálpaði honum að setja saman verkefnamöppu (e. 

portfolio). Eftir það sótti hann um í School of Visual Arts í New York og komst þar inn. 

Byrjaði Julian að vinna við hönnun fyrir tónlistarbransann með skólanum. Hann fékk vinnu 

hjá útgefandanum Atlantic Records og seinna meir fór hann yfir til Sony Music. Þar fékk 

hann að vinna með ýmsum frægum tónlistarmönnum og meðal annars vann hann Grammy 

verðlaun fyrir hönnun á The Complete Jack Johnson Sessions fyrir heimsfræga djass 

tónlistarmanninn Miles Davis32. 

 Julian Alexander hefur unnið fyrir marga þekkta hip-hop tónlistarmenn en þar má 

til dæmis nefna The Game, Eminem, Lloyd Banks og 50 Cent33. Í upphafi hönnunarferils 

síns var hann mjög æstur í að hanna umslög þar sem að hann elskaði tónlist. Með tímanum 

áttaði Julian sig hins vegar á því að það var ekki góður hlutur að festa sig aðeins í umslaga-

hönnun. Því breikkaði hann sjóndeildarhringinn og fór að taka að sér ýmis önnur verkefni 

meðal annars fyrir íþróttavöru risann Nike34.  

Julian kynntist 50 Cent þegar hann var að vinna sem listrænn stjórnandi hjá Sony 

Music. Þar vann hann að hönnun fyrir hljómplötu 50 Cent sem reyndar kom aldrei út. Árið 

2000 lenti 50 Cent í hrottalegri árás þegar hann var skotinn 9 sinnum fyrir utan hús ömmu 

sinnar í Queens hverfinu í New York. Stuttlega eftir skotárásina var hann látinn fara frá 

Sony Music en hélt þó áfram að heimsækja Julian. 50 Cent sagði við Julian að hann væri 

að vega og meta til hvaða útgefanda hann ætti að fara en Julian ætti að sjá um hönnunina 

fyrir næstu plötu hans35. 50 Cent endaði með að gera samning árið 2002 við Aftermath 

Entertainment, tónlistarútgefanda sem að hip-hop framleiðandinn Dr. Dre stofnaði árið 

                                                 
32 „Never Judge A Book By Its Album Cover,“ ADC • Global Awards & Club, 9. október 2013, 

http://adcglobal.org/never-judge-a-book-by-its-album-cover-adc-member-julian-alexander-chats-about-his-

musically-influenced-design-career/. 
33 „portfolio — Slang Inc,“ sótt 20. nóvember 2016, http://slanginc.com/category/portfolio/. 
34 „Never Judge A Book By Its Album Cover.“ 
35 „UNCOVERED: The Making of 50 Cent’s Get Rich Or Die Tryin’ Album Cover (2003) with Art Director 

Julian Alexander. | egotripland.com,“ egotripland, sótt 20. nóvember 2016, 

http://www.egotripland.com/interview-art-director-50-cent-get-rich-or-die-tryin-julian-alexander/. 
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199636. Árið 2003 gaf Aftermath Entertainment síðan út plötuna Get Rich or Die Tryin‘ 

með 50 Cent og sá Julian Alexander um umslagahönnunina. Platan seldist í 872,000 

eintökum fyrstu vikuna en hún átti eftir að seljast í yfir 8,4 milljónum eintaka og var 

tilnefnd til Grammy verðlauna árið 200437. 

 Umslagið einkennist af mynd af 50 Cent fyrir framan rauðan bakgrunn sem er tekin 

í gegnum glerplötu með skotgati. Julian segir í viðtali við Egotripland að 50 Cent hafi 

komið með hugmyndina að því að nota splundrað gler á umslaginu38. Í byrjun hafi 

hugmyndin verið þannig að 50 Cent átti að líta út fyrir að hafa verið skotinn. Hann átti að 

standa hokinn með hendina á splundruðu gleri þar sem blóð lak niður úr hendinni hans. 

Það átti að sýna manneskju sem var skotin en var samt standandi. Julian fannst það ekki 

túlka hugmyndina á plötunni nógu vel og að honum hafi fundist eins og að þetta hafi raun 

og veru aðeins passað við Die Tryin‘ partinn af titlinum. Hann vildi því reyna að ná 

jafnvægi á Get Rich og Die Tryin‘ partana39.  

                                                 
36 „Get Rich or Die Tryin’,“ Wikipedia, 7. nóvember 2016, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Get_Rich_or_Die_Tryin%27&oldid=748319948. 
37 Sama heimild. 
38 „UNCOVERED.“ 
39 Sama heimild. 

Mynd 3. 50 Cent – Get Rich or Die Tryin' 
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 Endaði þetta allt saman með umslaginu sem við sjáum. Þar stendur 50 Cent ber að 

ofan á bak við skotið gler og er nánast eins og hann sé skotheldur. Í miðju skotgatinu sést 

demantskrossinn sem hann gengur með. Á myndinni er einnig hægt að sjá að hann er með 

Gucci belti og byssuslíður ásamt demants beltissylgju sem á stendur „G-Unit“. G-Unit er 

hip-hop grúppa sem að hann stofnaði árið 1999. Það er hins vegar búið að breyta Gucci 

merkinu á beltinu og slíðrinu yfir í „50“ en það var vegna höfundarréttar. Þetta allt saman 

fullkomnar þá hugmynd að 50 Cent sé ríkur og styrkir Get Rich partinn af nafninu á 

plötunni40. 

 Samkvæmt Julian fór þó nokkur tími í að ná réttri mynd og þá sérstaklega hvernig 

glerið kom út. Aðstoðarmaður hans hafði prófað að herma eftir gleri með skotgati með því 

að bora í plexígler og brjóta það til en það kom ekki nógu vel út. Julian sagði honum bara 

að drífa sig út með glerplötu og skjóta í hana. Það gerði hann og leit þetta þá loksins rétt út. 

Myndin sem er notuð á umslaginu er í raun og veru saman sett úr nokkrum myndum. Tóku 

þeir nokkrar myndir þar sem að 50 Cent stóð bak við glerið en tóku einnig myndir af 

aðeins glerinu og aðeins honum. Síðan var þetta sett saman í tölvu og lagað til. Nefnir 

Julian meðal annars að hann haldi að meira að segja andlitið á 50 Cent hafi verið skipt út á 

myndinni41. 

 Framan á umslaginu er nafn plötunnar sett í skriftarletur í kremuðum lit. Það er 

líklega breytt útgáfa af leturgerðinni Ariston BQ í bold vigtinni. Ariston BQ er teiknað af 

Martin Wilke árið 1933 og seinna meir gefið út af Berthold letursmiðjunni42. Á umslaginu 

sjáum við líka merki 50 Cent en það var hannað þegar hann var hjá Sony Music. Í merkinu 

sjáum við 50 standa ofan á Cent allt í hástöfum sett í samþjappað (e. condensed) stein-

skriftarletur í bold eða black vigt. Erfitt er að segja til um hvaða leturgerð var notuð og því 

gæti það verið mikið breytt eða sér teiknað fyrir merkið. Aftan á umslaginu er lagalisti í 

sömu eða mjög svipaðri leturgerð og merkið er sett í. 

 Aftan á umslaginu er einnig mynd af 50 Cent en þar er búið að klippa hann inn á 

mynd svo það lítur út fyrir að hann standi úti á götu. Með disknum fylgdi með bæklingur 

sem inniheldur lagalista með nánari upplýsingum um hverjir framleiddu og tóku þátt í 

lögunum. Þar eru sambærilegar myndir og aftan á umslaginu. Myndirnar sýna 50 Cent 

meðal annars vera að telja peninga, í skotheldu vesti, að troða peningum inn á sig og þar 

sem hann beinir byssu að áhorfandanum. Þessar myndir voru allar teknar í ljósmynda-

                                                 
40 Sama heimild. 
41 Sama heimild. 
42 „Ariston® BQ,“ Berthold, sótt 20. nóvember 2016, http://www.bertholdtypes.com/font/ariston/bq/. 
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stúdíóinu fyrir framan hvítt tjald og bakgrunninum var síðan bætt við í tölvu. Samkvæmt 

Julian var þetta gert vegna þess að 50 Cent var enn þá að byggja upp samband sitt við 

útgefandann eftir skotárásina og til þess að passa upp á öryggi allra sem tóku þátt í 

myndatökunni43. 

  

                                                 
43 „UNCOVERED.“ 
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3 Nútíminn 

Það eru nýir tímar í dag, minni sala er á plötum og geisladiskum þó svo að endurlífgun 

vínylplötunnar hafi komið frekar sterkt inn á síðustu árum. Flest öll tónlist er núna 

aðgengileg á netinu annað hvort í gegnum vefsíður, forrit eða í smáforritum á símum. Því 

má segja að verkefni grafískra hönnuða hafi breyst úr því að hanna umslög sem áttu að fara 

utan um stórar plötur yfir í að hanna umslag sem passar inn í lítinn kassa á símaskjá. Það 

verður til þess að fólk tekur ekki eftir sömu smáatriðum og hægt var að sjá með plötuna í 

höndunum.  

 Það er þó enn þann dag í dag mikilvægt fyrir tónlistarmenn að gefa hlustendum 

einhvern ákveðinn tón og ásýnd fyrir tónlist sína. Ég tel að vörumerkjahönnun (e. 

branding) fyrir tónlistarmenn sé orðin mun mikilvægari í dag en hún var fyrir 20 árum. Í 

dag er ekki eingöngu hægt að einblína á að hanna flott plötuumslag eða veggspjald heldur 

þarf að hugsa um vörumerki tónlistarmannsins í heild sinni. Það er hægt að gera með 

ýmsum leiðum en má til dæmis nefna að í dag er mikil vinna lögð í tónlistarmyndbönd og 

varningur tengdur tónlistarmönnum hefur orðið mun vinsælli með tímanum. Þessar tvær 

leiðir henta sérstaklega vel í að dreifa vörumerkinu og tónlistinni út um allt á tiltölulega 

auðveldan átt. 

Tónlistarmenn og hönnuðirnir sem vinna með þeim hafa líka verið að leita að 

ýmsum nýjum leiðum til að ná til hlustenda. Ef að litið er til hip-hop tónlistarmanna í 

þessum pælingum er hægt að nefna það hvernig Frank Ocean gaf út nýjustu plötuna sína, 

Blonde. Hann hafði verið að vinna í og að freista hlustendum með nýrri plötu frá árinu 

2013. Núna í ágúst fór vefsíða Frank Ocean skyndilega að sýna myndband á af honum við 

trésmíði og að spila á hljóðfæri á lúppu. Kom það síðar í ljós að myndbandið var kynning á 

45 mínútna langri sjónrænni plötu (e. visual album), Endless, sem hægt var að streyma á 

tónlistarveitunni Apple Music. En í raun og veru gaf hann aðeins plötuna út til þess að 

losna undan samningi við plötuútgefandann sinn og var hún í raun og veru ekki platan sem 

hann vildi gefa út44. 

Daginn eftir útgáfuna auglýsti vefsíða hans fjórar mismunandi sprettibúðir (e. pop-

up shops) í Los Angeles, New York, Chicago og London. Í þessum búðum var aðeins hægt 

að fá einn hlut, ókeypis tímarit sem hét Boys Dont Cry. Með tímaritinu gaf hann sjálfstætt 

út nýju plötuna sína Blonde og fylgdi hún með í kaupbæti. En í framhaldi var hún einnig 

                                                 
44 „Blonde (Frank Ocean Album),“ Wikipedia, 25. nóvember 2016, 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Blonde_(Frank_Ocean_album)&oldid=751432446. 
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fáanleg á tónlistarveitunni iTunes. Má segja að þessi nýstárlega leið sem að Frank Ocean 

valdi hafi hitt beint í mark en platan fór strax í fyrsta sæti yfir vinsælustu tónlistina í 

Bandaríkjunum á Billboard 200 listanum. Samtals seldi hann 276,000 eintök af plötunni 

fyrstu vikuna ásamt því að henni var streymt 65,4 milljón sinnum45. 

 En það er ekki aðeins erlendis þar sem að tónlistarmenn hafa verið að vinna með 

nýjar leiðar til að dreifa tónlist sinni og vörumerki. Hérna heima er til að mynda hægt að 

nefna leiðina sem að rapparinn GKR notaði til að gefa út plötuna sína núna í nóvember. 

Nánast frá upphafi mátti sjá hann á tónleikum í GKR merktri peysu sem vakti mikinn 

áhuga fylgjenda hans en hún var ekki til sölu fyrr en á Iceland Airwaves tónlistarhátíðinni 

núna í ár. Stuttu eftir hátíðina fór í loftið heimasíða þar sem hægt var að ná í nýju plötuna 

hans, streyma henni eða kaupa peysur og boli merktum GKR. Þá var líka hægt að kaupa 

plötuna en pakkningarnar sem hún kom í voru fremur byltingarkenndar, að minnsta kosti á 

íslenskum markaði. Platan kom út á GKR merktum USB minnislykli sem var pakkað í 

smækkaða mynd af morgunkornkassa. Ástæðan fyrir morgunkornkassanum er að fyrir 

rúmlega ári síðan gaf hann út myndband og lag sem heitir Morgunmatur. Í laginu talar 

hann um að fá sér morgunmat og þegar lagið er spilað á tónleikum kastar hann oft út litlum 

morgunkornkössum. Þessi skemmtilega leið við útgáfu á plötunni var mjög vinsæl hjá 

fylgjendum hans og á samfélagsmiðlum stuttu eftir útgáfu mátti sjá margar myndir af 

aðdáendum með kassann og klædda í GKR varning. 

  

                                                 
45 Sama heimild. 



 
23 

Niðurlag 

Óhætt er að segja að hip-hop menning hafi þróast mikið á tiltölulega stuttum tíma. Þetta er 

menningarheimur sem byrjar upp úr fátækt og lélegum aðstæðum en vex yfir í hreyfingu 

sem sameinar fólk frá ólíkum samfélögum. Menningin kom til út frá hverfissamkvæmum 

sem haldin voru í Bronx hverfinu í New York í byrjun áttunda áratug síðustu aldar. Þar 

hittust ungmenni úr hverfinu, hlustuðu á tónlist og dönsuðu fram eftir nóttu. Til að byrja 

með var hægt að skipta hip-hop menningunni niður í fjögur frumefni: plötusnúða, rappara, 

breikdans og graffítí. Þau voru í upphafi undirstaða hip-hop menningar en með tímanum 

hafa þessi frumefni misst tengsl sín á milli og öðlast sjálfstætt líf. Sum þeirra þrifust betur 

en önnur og má segja að hip-hop tónlist hafi orðið leiðandi fyrir menninguna.  

Til að byrja með einskorðaðist myndmál fyrir hip-hop tónlist við graffítí, múrveggi 

og fólki í breikdans stellingum. Í raun er hægt að segja að fyrstu grafísku hönnuðir hip-hop 

menningar hafi verið graffarar en hönnun fyrir hip-hop tónlist tók miklum framförum á 

stuttum tíma. Þá komu fram á sjónarsviðið grafískir hönnuðir eins og Cey Adams, Shawn 

Brauch og Julian Alexander sem helguðu hönnunarferli sínum hip-hop menningunni. 

Cey Adams bjó í New York þegar hip-hop var að koma til lífsins. Hann var partur 

af graffítí senunni þegar hann var ungur en fer síðar meir í nám við grafíska hönnun. Cey 

stofnar ásamt vini sínum Steve Carr hönnunarstúdíó sem hét The Drawing Board en það 

var fyrsta stúdíóið til að helga sér hönnun tengdri hip-hop tónlist. Unnu þeir fyrir margar 

hip-hop stórstjörnur, meðal annars Public Enemy. Við hönnun á umslagi fyrir plötuna Fear 

of a Black Planet með Public Enemy ætluðu The Drawing Board að brjótast úr mótinu sem 

einkenndi hip-hop tónlist og má segja að það hafi virkað. Umslagahönnun plötunnar 

einkennist af myndskreytingu af tveimur plánetum úti í geim ásamt pólitískum og 

hernaðarlegum tilvísunum. 

Árið 1992 stofnuðu bræðurnir Shawn og Aaron Brauch hönnunarstofuna Pen & 

Pixel Graphics Inc. í Houston, Texas. Báðir höfðu reynslu úr tónlistarbransanum og sáu 

tækifæri til að bjóða upp á umslagahönnun með tölvugerðum tæknibrellum. Á þeim tíma 

voru rapparar að eyða ógrynni fjár í myndatökur fyrir umslög en með hjálp myndvinnslu-

forrita gátu Pen & Pixel gert álíka hönnun fyrir mun minni pening. Þeir byggðu upp 

myndabanka sem hægt var að púsla saman í tölvu og búa til umslagahönnun. Hönnun 

þeirra var mjög glyskennd og oft á tímum vildu rapparar fá svo marga hluti inn á umslagið 

að úr varð hálfgerð óreiða. 
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Hönnunarstofan Slang Inc. kemur fram á sjónarsviðið árið 2001. Hún er stofnuð af 

grafíska hönnuðinum Julian Alexander. Eftir að hafa stundað nám við School of Visual 

Arts í New York fer hann að vinna hjá plötuútgefandanum Sony Music þar sem að hann 

vann fyrir rappara eins og The Game, Eminem, Lloyd Banks og 50 Cent. Þegar 50 Cent 

skiptir um plötuútgefanda fær hann Julian Alexander til að sjá um umslagahönnun fyrir 

plötuna Get Rich or Die Tryin‘. Á umslaginu sjáum við 50 Cent standa fyrir framan 

glerplötu sem búið er að skjóta í gegnum. Hann er ber að ofan með rándýrt úr, demants-

keðju, Gucci belti og byssuslíðri. Umslagið er fremur einfalt en segir sögu og samkvæmt 

Julian Alexander nær það að ramma inn titilinn á plötunni. 

Hvort sem að það var með því að brjóta allar reglur, innleiða nýja tækni í 

hönnunarferlið eða með því að taka nýjar hugmyndir og endurvinna þær áttu þeir allir 

stóran part í framförum umslagahönnunar í hip-hop tónlist. Marga aðra hönnuði hefði verið 

hægt að nefna í þessari umfjöllun en þessir þrír voru að mínu mati þeir áhugaverðustu og 

sýndu góða breidd yfir senuna. 

Það er augljóst að þróun grafískrar hönnunar fyrir hip-hop tónlist hefur alls ekki 

staðnað með tímanum. Á þessum tímum breytinga á neysluvenjum tónlistar er ekki aðeins 

hægt að reiða sig á góða umslagahönnun. Meðan leiðir neytenda að tónlistinni breytast 

verða hönnuðir að hugsa út fyrir umslagið og prófa nýja hluti. Við sjáum það greinilega en 

núna á síðustu árum hafa hönnuðir og tónlistarmenn verið að leita að nýjum leiðum til þess 

að koma skilaboðum sínum á framfæri. Það liggur því ljóst fyrir að umslagahönnun hefur 

mikið breyst en umslagið mun þó ávallt vera til í einhverju formi. Erfitt er að segja til um 

hvert þróun grafískrar hönnunar fyrir hip-hop tónlist stefnir en áhugavert verður að fylgjast 

með hvernig hún heldur áfram að þróast. 
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