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Útdráttur 

Hvernig kemst tónlistarfólk í gegnum hávaðann í allri tónlistarflórunni sem er þarna úti? 

Ætli það sé einhver töfralausn til að koma tónlist sinni sem best á framfæri? Þessum 

spurningum veltir höfundur fyrir sér í ritgerðinni en í henni er gerð grein fyrir tveim 

lykilhugtökum þegar kemur að því að koma tónlist á framfæri. Þessi hugtök eru mörkun (e. 

branding) og ásýnd (e. visual identity). Farið verður yfir sögu mörkunar í tónlist og komist 

að því hvað ræður vel heppnaðri mörkun tónlistar. Einnig verður skoðað hvort mörkun í 

tónlist sé mikilvægari í dag á tímum örra stafrænnar tækniþróunnar í heiminum. 

Raftónlistarmaðurinn Aphex Twin er tekinn fyrir sem dæmi um tónlistarmann sem hefur 

farið áhugaverðar leiðir í mörkun tónlistar sinnar. 
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Inngangur  

Áhugi minn á grafískri hönnun kviknaði út frá tónlist, þegar ég var að ákveða útlitið á 

Soundcloud aðganginum mínum, en þar notaðist ég við texta og myndir sem mér fannst 

lýsandi fyrir tónlistina mína. Ég átti það til að breyta útlitinu þegar nýjar hugmyndir spruttu 

fram sem ég taldi passa betur við tónlistina. Á einhverjum tímapunkti notaði ég til dæmis 

línuteikningar sem lýstu lögunum og einnig hef ég notað myndir frá ferðalagi mínu til 

Frakklands, en þær höfðu ákveðið yfirbragð sem átti vel við lögin. Þarna gerði ég mér 

grein fyrir þeim tengslum sem er að finna á milli grafískrar hönnunar og tónlistar. Ég fór að 

velta því fyrir mér hvort það væri einhver töfralausn fyrir útlitið sem kæmi tónlistinni 

minni og mér sem listamanni frekar á framfæri en þær lausnir sem ég hafði notast við 

áður? Hvernig gæti ég á sjónrænan hátt miðlað innihaldi laganna sem best til hlustenda og 

mögulega náð til fleiri hlustenda? Þá sérstaklega í ljósi þess að samkeppnin á 

tónlistarmarkaðnum er hörð, í allri þeirri tónlistarflóru sem gefin er út á hverri sekúndu.  

 Eftir að ég hóf nám í grafískri hönnun komst ég að því að hugsanlegt svar við 

þessari töfralausn væri að finna í hugtakinu mörkun (e. branding). Þegar hugtakinu mörkun 

var slegið inn í leitarvélina google, við heimildaleit fyrir þessa ritgerð, fannst fjöldi greina 

sem fjölluðu um mörkun tónlistarfólks, með fyrisögnum líkt og: „A complete guide to 

brand yourself as a musical artist“, „10 branding tips for musicians“ og „Successful music 

marketing and branding for artists/bands“  sem gefur til kynna að mörkun í tónlist sé 1

eftirsótt. Því virðist sem það sé ekki einungis nóg fyrir tónlistarfólk í dag að vera 

hæfileikaríkt, heldur þurfi það einnig að hafa vissa þekkingu á markaðsfræði og á því 

hvernig það kemur sér á framfæri. Þar sem framboð af tónlist í dag er mikil, sérstaklega 

með rafvæðingu tónlistar, þurfa tónlistarmenn því oft að fara nýjar og ótroðnar slóðir til að 

koma sér og tónlistinni sinni á framfæri og tengjast hlustendum sínum.  

 Tónlist hefur lengi verið notuð sem tjáningarform, með oft djúpstæðum áhrifum á 

hlustendur, og því verður oft náið samband á milli hlustenda og tónlistarmanna.  Tónlist 2

tjáir margt án notkunar tungumáls. Einnig felur hún í sér tilfinningar sem hvetja 

tónlistarfólk til að yfirfæra einkenni tónlistar sinnar yfir í form og liti hvort sem þau gera 

 „Music Branding,“ Google, sótt 1. nóvember 2019, www.google.com/search?1

q=music+branding&rlz=1C5CHFA_enIS811IS811&oq=music+branding++&aqs=chrome..
69i57j35i39l2j69i60l3.1876j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8.
 „Inside M83 & Microsoft’s 8-Bit Experience,“ Fast Company, sótt 27. september 2019, 2

www.fastcompany.com/3067908/m83-is-turning-their-new-single-into-an-8-bit-video-game-and-heres-why.

%5



það sjálf eða með hjálp annarra, til að mynda grafískra hönnuða.  Í þessari ritgerð verður 3

fjallað um hlutverk mörkunar í tónlist, hvernig mismunandi tónlistargreinar hafa ólíka 

nálgun í mörkun og hvernig mörkun kemur fram í tónlist á tímum örra stafrænnar 

tækniþróunar í heiminum. Einnig verður fjallað um þær óhefðbundnu mörkunarleiðir sem 

tónlistarmaðurinn Aphex Twin hefur farið til þess að ná til áhorfenda sinna og koma sér á 

framfæri. 

 Tim Schwartz, „Packaging human expresschön: The intersection of visual communication, art, and 3

music“ (meistararitgerð, Colorado State University, 2017), 12, www.mountainscholar.org/bitstream/handle/
10217/181466/Schwartz_colostate_0053N_14204.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
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1. Mörkun og ásýnd 

Mark (e. brand) og mörkun (e. branding) eru þekkt hugtök innan grafískrar hönnunar. 

Mark er notað til að skilgreina vöru eða þjónustu í þeim tilgangi að aðgreina þær frá vöru 

samkeppnisaðila. Það getur verið ýmist nafn, merki (e. logo), tákn, hönnun eða sambland 

af öllu þessum atriðum og er tilgangur þess að gefa vöru eða þjónustu eitthvert tákn eða 

sjónræna framsetningu.  Mark er huglægt fyrirbæri þar sem setning eða stakt orð getur 4

kallað fram tiltekið vörumerki í huga neytandans. Ferlið sem skapar markið er kallað 

mörkun.  Mörkun stendur fyrir einkennandi merkingu eða ásýnd vöru eða þjónustu.  Hún 5 6

samanstendur af öllum þeim markaðsaðgerðum sem stuðla að því að markið hafi sterka, og 

í flestum tilfellum, jákvæða og einstaka stöðu í huga viðskiptavinarins. Hlutverk mörkunar 

er að mynda tengsl við neytendur, en þau tengsl búa til verðgildi vörumerkisins.  7

Mikilvægt er að ganga úr skugga um að að viðskiptavinurinn hafi rétta reynslu af vöru eða 

þjónustu og að markaðsaðgerðirnar stuðli að réttum og viðeigandi hugmyndum um markið, 

tilfinningum til þess, ásýnd og almennu viðhorfi.  Mörkun er skilgreind út frá tilfinningu 8

einstaklingsins gagnvart vöru, þjónustu eða fyrirtæki og því er mikilvægt að undirstrika að 

hún er ekki skilgreind út frá tilfinningu fyrirtækisins sjálfs heldur því sem neytandanum 

finnst.  Það má þó segja að mörkun sé einskonar samspil á milli fyrirtækis og neytenda, þar 9

sem fyrirtækið byrjar á því að mynda mark sitt. Þegar því er lokið neytir neytandinn 

marksins (vörunnar) og myndar sér skoðun á henni sem verður til þess að markið mótast. Í 

grunninn hefur mörkun áhrif á löngun einstaklingsins til að skapa persónlega og félagslega 

ímynd af sjálfum sér, hvort sem það sé að tilheyra eða að skera sig úr ákveðnum hópi 

fólks.  Þegar nógu margir einstaklingar hafa sömu tilfinningu og viðhorf til vöru verður 10

markið til.  Dæmi um þetta er íþróttamerkið Nike, sem hefur skapað mark sitt að miklu 11

leyti í kringum setninguna „Just Do It“ en sú setning dregur saman það sem fyrirtækið 

 „Auðkenning fyrir enska orðið branding,“ Hönnunarmiðstöð, sótt 20. september 2019, 4

www.honnunarmidstod.is/Frettir/Greinarumislenskahonnun/Grein/1268.
 Róbert Ö. Einarsson, „Mörkun frá stefnumótun á markað“ (bachelorritgerð, Listaháskóli Íslands, 2011), 2, 5

www.skemman.is/bitstream/1946/8760/1/Lokaritgerd.pdf.
 Hreinn Ólafur Ingólfsson, „Mörkun í tónlistariðnaðinum“ (bachelorritgerð, Listaháskóli Íslands, 2013), 10, 6

skemman.is/bitstream/1946/15505/1/BA%20Ritgerð%20Final%20Hreinn.pdf.
 Róbert Ö. Einarsson, „Mörkun frá stefnumótun á markað,“ 2.7

 „Auðkenning fyrir enska orðið branding.“8

 Marty Neumeier, The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design 9

(Berkely, CA: New Riders, 2006), 2-3.
 Wilson Bastos og Sidney J. Levy, „A history of the concept of branding: practice and theory,“ Journal of 10

Historical Research in Marketing, nr. 4 (2012): 349.
 Marty Neumeier, The Brand Gap, 2-3.11
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stendur fyrir: kraftmikið, ákveðið og öflugt líkt og 

íþróttafólkið sem birtist í auglýsingaherferðunum þeirra.  12

Sterk mörkun er þegar að við getum borið kennsl á vöru 

eða þjónustu með því einu að heyra nafn eða sjá merki eða 

kennileiti hennar eins og til að mynda fyrirtæki og þekktir 

einstaklingar. Dæmi um slíkt er M’ið í McDonalds (sjá mynd 

1), eplið í Apple, hafmeyjan í Starbucks og tungumerkið hjá 

The Rolling Stones (sjá mynd 2), andlistmálningin hjá Kiss og 

hárið á Elvis Presley.  13

 Mark sem mætir væntingum neytenda sinna öðlast 

traust frekar en mark sem gerir það ekki. Fyrirtæki þurfa því 

að hlusta á þarfir neytendans á sama tíma og þau móta þarfir 

þeirra og sínar eigin. Dæmi um slíkt í mörkun tónlistar er 

tónlistarmaður sem gefur sig út fyrir að vera grænkeri (e. 

vegan). Með þeirri yfirlýsingu lofar hann eða býr til væntingar hjá aðdáendum sínum um 

að hann muni ekki neyta dýraafurða eða stuðla að dýraníði. Ef hann stendur við loforð sitt 

mun það leiða til sterkara sambands á milli tónlistarmannsins (marksins) og aðdáanda 

(neytandandans) en aftur á móti ef loforðinu er ekki fylgt eftir skilar það oft vantrausti til 

tónlistarmannsins og getur leitt til fækkun aðdáenda.   14

 Samkvæmt Kevin Lane Keller, prófessors í markaðsfræðum við Darthmouth 

College, getur mörkun færst yfir á nánast allt. Það eru ekki aðeins áþreifanlegir hlutir 

heldur einnig allt frá fólki, borgum og löndum til hugmynda, íþrótta og myndlistar.  15

Mörkun efnis getur átt sér stað í hvaða miðli sem er, ýmist hefðbundum miðlum líkt og í 

bókum, á vefsíðum, í farsímum en einnig sem upplifun á tónleikum, á leikritum og á 

íþróttaviðburðum svo fátt eitt sé nefnt. „Það er ekkert sem hindrar mörkun efnis og 

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

 „02: Nike (1987) – Just Do It,“ Creative Review, sótt 3. nóvermber 2019, www.creativereview.co.uk/just-12

do-it-slogan/#.
 „Musicians & Bands: The Importance Of Branding,“ Stereo Stickman, sótt 28. október, 2019, 13

stereostickman.com/musicians-bands-the-importance-of-branding/.
 Nguyen, „The Basics Of Branding For Musicians: Simplifying The Terms (Part 1 Of 3),“ D4 Music 14

Marketing (blogg), 1. nóvermber 2019, d4musicmarketing.com/branding-for-musicians/. 
 Tuomo Tähtinen, „From emotion to connection: Examining Artist Branding in the Finnish Independent 15

Recording Industry“ (bachelorritgerð, JAMK University of Applied Sciences, 2008), 8, core.ac.uk/download/
pdf/38010153.pdf.
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Mynd 1: McDonalds merkið.

Mynd 2: Rolling Stones merkið.



markaðsetningu.“ segir Jan Godsk, framkvæmdastjóri mörkunnar hjá auglýsingastofunni 

Mindshare í viðtali hjá Morgunblaðinu sem fjallar um framtíð stafrænnar mörkunar.  16

 Einn mikilvægur þáttur í mörkun er ásýnd (e. visual identity) en í því ferli er 

markið meðvitað mótað til að vera auðþekkjanlegt og að það aðgreinir sig frá annarri vöru 

og þjónustu. Ásýnd inniheldur allt sjónrænt efni, allt frá bréfsefni til stafrænna miðla og 

endurspeglar þau skilaboð sem markið vill koma til skila á heildstæðan og sjónrænan 

máta.  Þegar ásýnd er mynduð þarf að útbúa myndmál sem hægt er að nota á öllum slíkum 17

miðlum. Þeir hlutir sem ættu að koma fram í ásýnd eru meðal annars: merki, litir, leturgerð, 

myndavinnsla og myndtákn. Ásýndin þarf að geta vaxið og þróast með vörunni og þörf er 

á samhengi innan ólíkra birtingarmynda hennar þar sem hvert verk er viðbót við ásýnd 

vörunnar. Markmiðið með ásýndinni er að hún ætti að vera einstök, skilja sig frá 

mögulegum samkeppnisaðilum og vera eftirminnileg í hugum fólks. Dæmi um það er 

tölvuframleiðandinn Apple, en merki fyrirtækisins er það eftirminnilegt að nafn þeirra er 

óþarft á vörunum þeirra.  18

1.1 Saga mörkunar 
Upphaf mörkunar í auglýsingum má rekja til seinni hluta 19. aldar. Á þeim tíma stóð 

mannkynið frammi fyrir stórum samfélags- og tæknibreytingum, þar sem ýmsar 

framúrstefnulegar uppfinningar litu dagsins ljós, líkt og útvarpið, hljóðritinn, bifreiðin og 

rafmagnsljósaperan. Í upphafi auglýsingagerðar var markmið auglýsinga að fá fólk til að 

taka upp nýstárlegri lifnaðarhætti. Því lá áherslan í auglýsingum á því að upplýsa 

neytendur um tilkomu nýrra uppfinninga og sannfæra þá um að líf þeirra myndi breytast til 

hins betra ef þeir t.d. keyrðu einkabíl í staðin fyrir að taka strætisvagna, notuðust við síma í 

stað bréfskrifta og rafmagnsljós í stað olíulampa. Einnig má rekja upphaf mörkunar til 

verksmiðjuvæðingar 19. aldar, þegar fjöldaframleiðsla á vörum hófst og nauðsynlegt varð 

fyrir framleiðendur af svipaðri eða sömu vöru að aðgreina sig hvor frá öðrum. Fyrirtækin 

sem fjöldaframleiddu slíkar vörur pökkuðu þeim síðan í umbúðir merktar með merki 

 Jan Godsk, „Mörkun efnis eykur virði vörumerkja,“ Morgunblaðið, nr. 59 (2007): 6, sótt 3. október 2013, 16

timarit.is/view_page_init.jsp?issId=285298&pageId=4155219&lang=is&q =M%F6rkun.
 Björk Emilsdóttir, „Mörkun og ásýnd listasafna“ (bachelorritgerð, Listaháskóli íslands, 2016), 7, 17

www.skemman.is/bitstream/1946/28074/1/Morkun_og_asynd_listasafna_BE.pdf.
 „How to create a brand  identity,“ Column five media, sótt 29. október, 2019, www.columnfivemedia.com/18

how-to-create-a-brand-identity.
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fyrirtækisins. Þegar líða tók á 20. öldina og samkeppni jókst á 

markaðnum, áttuðu fyrirtæki sig á því að aukinn sannfæringarkraft 

þurfti til að sannfæra neytendur um ágæti vöru þeirra. Fyrirtæki 

þurftu að sannfæra almenning um að vörur þeirra væru á einhvern 

hátt traustverðugar, áhugaverðar eða áhrifamiklar, eða allt á sama 

tíma – en það fór eftir hverri vöru fyrir sig hvar áherslan var. Þetta 

var um það leyti sem merki Campbells dósasúpunnar (sjá 

mynd 3) og Heinz tómatsósunnar (sjá mynd 4) voru kynnt 

almenningi en þau eru flestum kunnug í dag.  19

 Áður fyrr þurftu fyrirtæki að fara í gegnum þriðja aðila til 

að koma skilaboðum marksins á framfæri, með til að mynda 

sjónvarps- eða dagblaðaauglýsingum, með þar til gerðum 

kostnaði.  Tilkoma veraldarvefsins og samfélagsmiðla hefur 20

auðveldað fyrirtækjum að koma sér á framfæri og hefur orðið til 

þess að neytendur hafa fengið sterkari rödd. Sú rödd, sem 

inniheldur oft reynslu einstaklinga af fyrirtækinu, er farin að 

skipta fyrirtækin mun meira máli í mörkun í dag. Neytendur 

geta sagt sína skoðun á vörunni í gegnum miðla líkt og Youtube 

og Instagram en sú skoðun getur haft mikil áhrif á núverandi eða framtíðar neytandur 

vörunnar. Má því segja að mörkun á vörum sé stöðugt að þróast í aukið samspil á milli 

fyrirtækis og neytenda sem í samvinnu mynda markið. Neytendur eru mun líklegri til að 

segja sannleikann um vöruna en fyrirtækið sjálft en einnig eru þeir líklegri til að muna 

slæma hluti sem fyrirtæki er þekkt fyrir.  Einn slæmur hlutur getur oft eyðilagt tíu góða 21

hluti sem fyrirtækið stendur fyrir.  

 Dæmi um fyrirtæki sem misstu neytendur eftir slæm vinnubrögð og í framhaldi af 

því slæmt umtal, er til að mynda Nike sem á tíunda áratugnum var sakað um að nota börn 

sem ódýrt vinnuafl við framleiðslu á vörum sínum. Eftir þetta fór stór hluti neytenda Nike 

að sniðganga fyrirtækið. En hvernig stendur á því að Nike er enn í dag eitt vinsælasta 

 Naomi Klein, No logo, (Canada: Alfred A. Knopf Canada, 1999), 41.19

 „How social media has changed the way that brands work,“ Virgin, sótt 5. nóvember, 2019, 20

www.virgin.com/entrepreneur/how-social-media-has-changed-way-brands-work.
 „How Branding Has Changed,“ Medium, sótt 5. nóvember, 2019, medium.com/@timothyingram/how-21

branding-has-changed-5e9706f5b259.
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Mynd 3: Campbell tómatsúpa.

Mynd 4: Heinz tómatsósa.



merki í heimi? Það sem þau gerðu var að vera heiðarleg við neytendur sína, þau 

viðurkenndu mistök sín, einnig hækkuðu þau lámarkslaun og betrumbættu vinnuskilyrði. 

Þetta gerði það að verkum að viðhorf neytenda varð jákvæðara til fyrirtækisins.  Íslenska 22

hljómsveitin Sigurrós er einnig dæmi um slíkt þar sem hún fékk neikvætt umtal þegar þeir 

voru sakaðir um skattsvik  og þegar að hljómsveitarmeðlimur var sakaður um nauðgun í 23

#metoo máli  sem hefur eflaust orðið til þess að þeir misstu aðdáendur í kjölfarið. 24

1.2 Hvað ræður velgengni mörkunar og ásýndar?
Góður árangur í mörkun ræðst ekki lengur einungis af því hverjir standa best fjárhagslega 

eða hvað er þekktasta merkið, heldur af því hverjir skapa sterkustu tilfinningatengslin á 

milli vöru og neytenda.  Velgengni virtustu fyrirtækja heims er að öllum líkindum 25

tilkomin vegna einfaldleika, skýrrar stefnu og sterkrar aðgreiningar. Val á vöru ákvarðast af 

því tilfinningalega gildi sem varan hefur gagnvart neytendanum.  Árangursrík mörkun 26

sýnir ekki einungis fyrirtækið í jákvæðu ljósi í huga markhópsins, heldur hefur það einnig í 

för með sér að markhópurinn tengir ímyndina við ákveðna jákvæða þætti sem fyrirtækið 

vill vera þekkt fyrir.  Í mörkun er mikilvægt að koma inn á skilningarvitin fimm, ekki bara 27

sjónina sem er sú augljósasta – heldur ætti vörumerki einnig að vera með lykt, rödd, 

áþreifanleika og bragð til að byggja upp sterka heildarásýnd.  Dæmi um slíkt er þegar að 28

Madonna gaf út plötuna Like a Prayer sem fjallar um leit hennar að trúnni eftir 

móðurmissi. Plötuumbúðirnar ilmuðu af patchouli olíu sem var vísun í lykt innan 

kirkjunnar.  Í dag selur mark ekki bara vöru og þjónustu, heldur einnig reynslu tengda 29

markinu. Fólk kaupir upplifanir sem búa til nýjar minningar eða tilfinningar sem nálgast 

einstaklinginn á persónulegan hátt. Í gegnum persónulegt samband vöru og neytenda 

 „How Nike shed its sweatshop image to dominate the shoe industry,“ Business Insider, sótt 5. nóvember, 22

2019, www.businessinsider.com/how-nike-fixed-its-sweatshop-image-2015-6?r=US&IR=T.
 „Hljómsveitarmeðlimir Sigur Rósar ákærðir fyrir skattsvik,“ Kjarninn, sótt 5. nóvember, 2019, kjarninn.is/23

frettir/2019-03-28-hljomsveitarmedlimir-sigur-rosar-akaerdir-fyrir-skattsvik/.
 „Orri Páll hættir í Sigur Rós eftir ásökun um nauðgun,“ Vísir, sótt 5. nóvember, 2019, www.visir.is/g/24

2018181009936.
 „What Is Branding? A Brief History,“ Skyworld, sótt 5. október, 2019, www.skyword.com/25

contentstandard/creativity/branding-brief-history/.
 Róbert Ö. Einarsson, „Mörkun frá stefnumótun á markað,“ 2.26

 Drea Achacoso, „Brand Identity for New Artists in the Music Industry“ (bachelorritgerð, California 27

Polytechnic State University, 2014), 9, digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?
article=1130&context=grcsp.

 Kinga Jentetics, „The Strategic Integration of Music Branding and its Evolution in the past 10 28

years“ (meistararitgerð, Corvinus University of Budapest), 6-9, musicbusinessresearch.files.wordpress.com/
2012/06/13-jentetics-kinga-the-strategic-integration-of-music-branding.pdf.

 „Like A Prayer,“ Madonna Decade, sótt 5. nóvember, 2019, www.madonna-decade.co.uk/like-a-29

prayer.html.
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þróast tilfinningaleg ánægja hjá neytandanum. Jákvæð umfjöllun og samfélagsmiðlar eru 

færir um að koma þessum skilaboðum til skila á örskammri stundu, en á sama tíma þurfa 

skilaboðin að vera trúverðug og endurspegla sjónarmið neytandans.  30

 Áður en að vara eða þjónusta er mörkuð þarf rannsóknavinna að eiga sér stað. Sú 

vinna getur til dæmis átt sér stað í gegnum hópinn sem markið á að höfða til, til dæmis 

með könnunum sem eru lagðar fyrir markhópinn eða með því að leita sér heimilda um 

markhópinn á veraldarvefnum. Með því er hægt að komast betur að því hvert markið þarf 

að stefna.  Til dæmis ef verið er að vinna að mörkun fyrir raftónlistarmann, þá getur verið 31

gott að afla sér upplýsinga um sögu raftónlistar, einkenni hennar og markhópinn sem 

hlustar á slíka tónlist.  

 Áreiðanleiki (e. authenticity) og heiðarleiki er ef til vill mikilvægasti þátturinn sem 

þarf að hafa í huga í sambandi við mörkun. Sarah Banet-Weiser lýsir, í bók sinni um 

áreiðanleika í mörkunarmenningu – AuthenticTM: The Politics of Ambivalence in a Brand 

Culture, mörkun á eftirfarandi hátt:  

 
Mörkun er ekki einungis efnisleg. Hún er meira en varan sjálf, hún er skynjun – röð mynda, 
þema, siðferðis, gilda, tilfinninga og áreiðanleika sem endurspeglar vöruna sjálfa. Markið er 
kjarninn af upplifun neytendans af vörunni; mark er loforð eins mikið og það hefur notagildi. 
Uppbygging marks snýst um að byggja upp áhrifaríkt, áreiðanlegt og ósvikið samband milli 
vöru og neytenda – rétt eins og samband milli tveggja einstaklinga sem innifelur í sér 
minningar, tilfinningar, persónulegar frásagnir og væntingar.  32

Ef litið er til að mynda á tónlistarfólk, þá er algengt að persónuleiki þeirra, gildi og viðhorf 

sé varan sem verið er að marka. Þetta þurfa að vera raunveruleg gildi og viðhorf, en ekki sú  

ímynd sem þau óska sér. Tónlistarfólk þarf að þekkja sjálft sig vel til að geta miðlað 

sjálfinu sínu sem besta til aðdáenda.  33

 Kinga Jentetics, „The Strategic Integration of Music Branding and its Evolution in the past 10 years,“ 6-9.30

 Christina Langham, „Finding the Gimmick: Identifying brand identities and creative marketing strategies 31

in the Brisbane independent music market“ (bachelorritgerð, Queensland University of Technology, 2018) 
21, www.eprints.qut.edu.au/122228/1/Christina_Langham_Thesis.pdf.

 Sarah Banet-Weiser, AuthenticTM: The Politics of Ambivalence in a Brand Culture (New York: NYU 32

Press, 2012), 4,8. Frumtexti: „brand exceeds its materiality. More than just the object itself, a brand is the 
perception - the series of images, themes, morals, values, feelings, and sense of authenticity conjured by the 
product itself. The brand is the essence of what will be experienced; the brand is a promise as much as a 
practicality. Building a brand is about building an affective, authentic relationship with a consumer, one 
based - just like a relationship between two people - on the accumulation of memories, emotions, personal 
narratives, and expectations.“

 Christina Langham, „Finding the Gimmick,“ 15-16.33
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2. Hlutverk mörkunar í tónlist 

Taktur, tóntegund, tónhæð og hljómur, allt eru þetta huglæg verkfæri sem tónlist er búin til 

úr.  Mörkun tónlistar er einnig huglæg og því ólík hinni klassísku mörkun á vöru eða 34

þjónustu, þar sem erfitt er að ímynda sér tónlistina í föstu formi. Finna má fjölda 

tónlistarfólks, sem hvert og eitt er einstakur listamaður sem með verkum sínum höfðar til 

ákeðins hóps.  Mörkun tónlistar verður því í flestum tilfellum samspil milli tilfinninga 35

sem tónlist vekur hjá hlustandanum og persónuleika tónlistarfólksins. Ásýnd og 

persónuleiki tónlistarfólks spila því mikilvægt hlutverk þegar mörkun er gerð fyrir tónlist  36

og til að mörkun tónlistar sé markviss og áhrifarík þarf ákveðna hugmyndafræði í kringum 

bæði tónlistarfólkið og tónlistina, sem byggist á ásýnd og/eða sögu þeirra. Í mörkun 

tónlistar er ímyndin, sagan og hugmyndafræðin varan sem verið er að marka – sem felur í 

sér ýmist klæðaburð, hárgreiðslu, persónuleika, hljóðfæri, viðtöl, virðisaukandi varning og 

síðast en ekki síst tónlistina sjálfa, stíl hennar og framsetningu.  Sem dæmi getur 37

tónlistarfólk haldið eftirminnilega tónleika, haft persónulega texta í lögum sínum eða 

notast við óhefðbundin hljóðfæri til að tengjast aðdáendum sínum enn betur.  Algengt er 38

að tónlistarfólk fái hjálp við að útbúa ásýnd fyrir tónlist sína. Sú hjálp kemur frá 

hönnuðum, til að mynda grafískum hönnuðum. Hlutverk grafískra hönnuða er að miðla 

tónlistinni á sjónrænan hátt til áhorfenda. Mikilvægt er að tónlistarmenn í samráði við 

hönnuði skilgreini sinn markhóp en það er sá hópur sem tónlistin á að höfða til. 

Marhópurinn fer eftir aldri, kyni, kynþætti, áhugamálum, tónlistarsmekk, persónuleika 

o.fl.  Tónlistarfólk getur aðeins búið til sterka mörkun í kringum tónlist sína ef það veit 39

nákvæmlega fyrir hverju þau standa og hvert þau vilja stefna en það gerist með því að 

þekkja gildin sín og setja sér skýr markmið.  40

 „Tónlist getur verið hvað sem er,“ RÚV, sótt 29. október, 2019, www.ruv.is/frett/tonlist-getur-verid-hvad-34

sem-er.
 „The Importance of Personal Branding in the Music Industry,“ Medium, sótt 1. nóvember 2019, 35

medium.com/@EufaulaGarrett/the-importance-of-personal-branding-in-the-music-industry-7d626506e3fd.
 Christina Langham, „Finding the Gimmick,“ 21.36

 Hallur Guðmundsson, „Hvaða leiðir í markaðssetningu skila árangri í útflutningi íslenskrar tónlistar og 37

hverjar eru helstu hindranirnar?“ (bachelorritgerð, Háskólinn á Bifröst, 2016), 18, www.skemman.is/
bitstream/1946/28340/1/HallurGudmundsson_BA_Lokaverk.pdf.

 „The Importance of Personal Branding in the Music Industry.“38

 Thronzo Ward, „Aesthetics of Sound: The Relationship Between Music and Its Artwork“ (meistararitgerð, 39

Mississippi College, 2018), 7, search.proquest.com/openview/828e5d60dc4b3968fc52d1b1271f4647/1?
cbl=18750&diss=y&pq-origsite=gscholar.

 „The Importance of Personal Branding in the Music Industry.“40
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2.1 Mörkun tónlistar í gegnum tíðina 
Adam Farrel frá útgáfufyrirtækinu Loma Vista Recordings telur að hönnun í tónlist í dag 

hafi aldrei verið jafn mikilvæg. Hér áður fyrr var tónlist auglýst á stórum 

auglýsingaskiltum út í bæ sem voru vel sýnileg almenningi. Í dag er notast við myndir og 

hreyfimyndir á samfélagsmiðlum sem þurfa að grípa athygli neytenda á örskömmum tíma 

þar sem framboð af tónlist er orðið töluvert meira en áður fyrr.  Til þess að geta skarað 41

fram úr í tónlistariðnaðinum í dag þarf tónlistarfólk að fara nýjar leiðir í sköpun bæði út frá 

listrænum- og viðskiptasjónarmiðum. Skapa þarf sjónræna ásýnd í kringum listamanninn 

sem felur í sér framleiðslu á myndefni í kringum hann og tónlistina. Myndmálið kemur 

fram á ýmsum stöðum eins og til dæmis í tónistarmyndböndum, á tónleikum, á 

veggspjöldum, á plötuumslögum, í sviðsmyndagerð, á virðisaukandi varningi og á 

samfélagsmiðlum.   42

 Í kringum sjöunda áratug 20. aldar fór 

tónlistarfólk að átta sig á því að mörkun væri mikilvægur 

þáttur í því að koma tónlist sinni á framfæri. Á þeim tíma 

fóru merki tónlistarfólks að vera sýnileg í 

tónlistariðnaðinum, sem var mikilvægur þáttur í myndun 

marksins. Fyrstu hljómsveitirnar sem að nýttu sér þetta 

voru líklega Led Zeppelin (sjá mynd 5) og Bítlarnir (sjá 

mynd 6), en síðar fylgdu hljómsveitir eftir eins og Rolling 

Stones með sitt víðfræga tungumerki (sjá mynd 2).  43

Merkin seldu ekki einungis tónlistina sjálfa, heldur einnig 

seldur þau aðdáendum ímynd tónlistarfólksins sem þau 

litu upp til og tilfinninguna um að þau tilheyrðu ákveðnum hópi.  Á þessum tíma komu 44

merkin aðallega fram á vínylplötuumslögum sem voru prýdd myndskreytingum sem áttu 

við innihald plötunnar, en segja má að útlit plötunnar hafi verið jafn mikilvægt og tónlistin 

 „The Design + Music Industries are BFFs—They Just Don’t Know it Yet,“ AIGA Eye on Design, sótt 3. 41

október 2019, eyeondesign.aiga.org/the-vital-links-between-the-design-music-industries-how-can-they-
enhance-one-another/.

 Diane Hughes, Mark Evans, Guy Morrow og Sarah Keith, The New Music Industries: Disruption and 42

Discovery (Switzerland: Springer Nature, 2016), 42-43.
 „How Mick Jagger’s Mouth Became the Rolling Stones’ Legendary Logo,“ Ad Week, sótt 29. október, 43

2019, www.adweek.com/brand-marketing/how-mick-jaggers-mouth-became-rolling-stones-legendary-
logo-165928/.

 Hreinn Ólafur Ingólfsson, „Mörkun í tónlistariðnaðinum,“ 7-8.44
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Mynd 5: Merki Led-Zeppelin.

Mynd 6: Merki Bítlanna.



sjálf. Þannig má segja að útlit plötunnar hafi selt tónlistina.  Áður fyrr var plötusala 45

mikilvægasta tekjulind tónlistarmanna, en í seinni tíð hefur plötusala dregist verulega 

saman, þar sem tónlist í dag er aðallega fáanleg á streymisveitum og vefverslunum sem 

selja tónlist.   46

Við upphaf vínylplötunnar í kringum árið 1930  47

var tilgangur plötuumslaga að vernda plöturnar gegn 

rispum og öðru hnjaski, og innihéldu umslögin litla sem 

enga prentun, mögulega bara titil lags og nafn 

framleiðenda. Árið 1938 réði bandarískt 

plötuútgáfufyrirtæki að nafni Columbia til sín listræna 

stjórnandann Alex Steinweiss sem síðar hefur verið 

þekktur sem frumkvöðull myndskreytingu plötuumslaga 

(sjá mynd 7). Þessi nýja nálgun var svo vel heppnuð að aðrir fylgdu á eftir og í lok fimmta 

áratugarins voru öll helstu plötufyrirtæki heims komin með eigin hönnun á plötuumslögin 

sín.  Einnig má geta þess að innan við átta mánuðum frá því að Alex Steinweiss byrjaði að 48

hanna plötuumslög fyrir Columbia jókst plötusala um allt að 800% hjá 

plötuútgáfufyrirtækinu.  Ástríða Steinweiss fyrir tónlist var mikil og metnaður hans sem 49

grafískur hönnuður ekki minni. Hann vann gjarnan langt umfram þann tíma sem hann fékk 

laun fyrir og var staðráðinn í að plötuumslögin yrðu það sterk að fólk myndi „heyra“ 

tónlistina með því einu að horfa á plötuumslagið. Steinweiss nálgaðist hvert plötuumslag 

eins og striga. Fyrir honum var þetta tækifæri til að gera tilraunir og á hverjum degi lék 

hann sér með uppbyggingu, myndskreytingar, liti, leturfræði og handskrift. Hæfileikar hans 

fólust í því að honum tókst að sameina alla þessa þætti á einstakann hátt.   50

 Á tíunda áratugnum kom geisladiskurinn á markað sem var ákveðin áskorun fyrir 

 „Cover Story: A History Of Album Artwork,“ U discover music, sótt 1. nóvember 2019, 45

www.udiscovermusic.com/in-depth-features/history-album-artwork/.
 Hallur Guðmundsson, „Hvaða leiðir í markaðssetningu skila árangri í útflutningi íslenskrar tónlistar og 46

hverjar eru helstu hindranirnar?“ 18.
 The Vintage Record, „The history of the vinyl,“ American history now (blogg), 27. january, 2014, 47

americanhistorynow.org/2014/01/27/the-history-of-vinyl/.
 „The Importance of Graphic Design for Music,“ Linkedin, sótt 31. október 2019, www.linkedin.com/pulse/48

importance-graphic-design-music-brian-hickey.
 „The Graphic Designer Who Revolutionized the Way We Market Music,“ Fast Company, sótt 1. nóvember 49

2019, www.fastcompany.com/90185945/the-graphic-designer-who-revolutionized-the-way-we-market-
music.

 „Alex Steinweiss and the World's First Record Cover,“ Illustration Chronicles, sótt 1. nóvember 2019, 50

illustrationchronicles.com/Alex-Steinweiss-and-the-World-s-First-Record-Cover.
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Mynd 7: Fyrsta myndskreytta 
plötuumslagið, útgáfuár: 1940.



tónlistarfólk og hönnuði þar sem umslögin voru töluvert minni en plötuumslögin. Í dag 

birtast plötuumslögin okkur þó ennþá smærri á snjalltækjunum okkar og eiga það til að 

fara framhjá okkur  eins og td. á Spotify. Eins og kemur fram hér að ofan þá hefur sjónræn 51

hlið tónlistar breyst á undanförnum árum, frá vinylplötum yfir í litlar myndir á 

lagalistunum okkar. Þetta gerir það að verkum að tónlistarfólk, með hjálp hönnuða, þarf að 

nálgast hlustandann á annan hátt.  Í sí tæknivæddari heimi eru tengsl tónlistarfólks og 52

aðdáenda að verða enn sterkari með hjálp ýmissa miðla.  Síðustu ár hefur notkun 53

samfélagsmiðla aukist hjá tónlistarfólki til að skapa þá ásýnd sem þeir vilja fyrir aðdáendur 

sína, en á þeim vettvangi er auðvelt fyrir tónlistarfólk að koma tónlist sinni á framfæri og 

eiga í beinum samskiptum við aðdáendur sína. Með hjálp tækninnar hefur tónlistarfólk í 

dag nú tækifæri til þess að skapa þá upplifun sem þeir vilja að hlustendur fái. Þeir eru ekki 

endilega bundnir plötuútgáfufyrirtækjum eins og áður fyrr en sú vinna sem 

plötuútgáfufyrirtækin unnu er þá í rauninni komin yfir á tónlistarfólkið. Tónlistarfólk þarf 

stöðugt að vera að minna á sig í allri tónlistarflórunni sem birtist okkur í dag á miðlum líkt 

og Instagram, Facebook, Twitter og Youtube.   54

 Tilkoma stafrænna miðla hefur einnig stuðlað að breytingum á því hvernig 

tónlistarfólk aflar sér tekna með tónlist. Vinsældir streymisþjónusta á borð við Spotify og 

Soundcloud hafa aukist á síðustu árum og færa tónlistarfólki milljónir hlustenda. Streymið 

gefur hlustendum tækifæri á að hlusta á tónlistina gegn greiðslu eða ókeypis í skiptum fyrir 

auglýsingar sem koma inn á milli laga.  Í viðtali við Jónbjörn Finnbogason tónlistarmann 55

vill hann meina að peningarnir séu ekki að fara í réttu vasana og að eigandi til að mynda 

Spotify sé vel efnaður en að tónlistarfólk sem nýtir sér Spotify hafi lítið uppúr því.  56

Streymið er því líklega í fáum tilfellum helsta tekjulind tónlistarmanna, og þurfa þeir því 

að leggja meiri orku og áherslu á það hvernig þeir koma tónlist sinni á framfæri á annann 

hátt, til að eiga möguleika á að lifa á tónlist sinni.  

Með tilkomu veraldarvefnsins hefur mörkun tónlistar orðið talsvert flóknari en 

 „Cover Story: A History Of Album Artwork.“51

 „The Design + Music Industries are BFFs—They Just Don’t Know it Yet.“52

%  „Inside M83 & Microsoft’s 8-Bit Experience.“53
 Drea Achacoso, „Brand Identity for New Artists in the Music Industry,“ 9.54

 Iara Dias, „Music industry’s business models in the digital era focused on indie artists“ (meistararitgerð, 55

Tampere University of Applied Sciences, 2016), 18, pdfs.semanticscholar.org/
93e3/279fbc45e2428f731246df6bb7802a8a0ae7.pdf.

 Viðtal 1. (2. október 2019), Viðtal höfundar við Jónbjörn Finnbogason.56
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áður. Veraldarvefurinn hefur auðveldað aðgengi fólks að tónlist  og gefið neytendum meiri 57

stjórn á því sem þeir hlusta og horfa á.  Neytendur hlusta sífellt meira á streymið og til 58

dæmis þá bíður streymisþjónustan Spotify uppá meira en 50 milljónir laga.  Það gefur 59

auga leið að tónlistin hlýtur oft að týnast í öllu þessu framboði. Sýnileikinn þarf því að vera 

meiri og mörkunin þeim mun víðfeðmari og fela í sér meðal annars framkomu í útvarpi, 

sjónvarpi og podcastþáttum, umfjöllun á bloggi og þátttaka í leiksýningum, svo fátt eitt sé 

nefnt.  60

2.2 Ólíkar birtingarmyndir mörkunar í tónlist 

Það má segja að hver tónlistarstefna fyrir sig hafi 

ákveðnar reglur í mörkun og ásýnd sinni. Í viðtali 

við Arnar Eggert Thoroddsen, aðjúnkt við Háskóla 

Íslands og tónlistargagnrýnanda, nefnir hann til 

dæmis rokk og dauðarokk. Þegar maður heyrir orðin 

rokk og dauðarokk þá sér maður mögulega fyrir sér 

ákveðið abstrakt merki myndað úr einhverskonar þyrnum sem mynda nánast óskiljanlegt 

nafn hljómsveitarinnar, svartan lit, og eitthvað sem er dularfullt, gróft og hættulegt (sjá 

mynd 8). Hann nefnir einnig að það sé engin undirgrein dægurtónlistar sem er með jafn 

sterkar og harðar reglur í mörkun á tónlistarstefnu og að það sé ákveðinn lífstíll sem fylgir 

dauðarokkinu þar sem einstaklingar eru með sítt hár, klæðast gallajökkum og keðjum þar 

sem svarti liturinn er áberandi.  61

 Mörkun í tónlist getur tengst landinu sem 

flytjendur eru frá en dæmi um slíkt má sjá í íslenskri 

tónlist. Arnar nefnir að eftir að Björk Guðmundsdóttir (sjá 

mynd 9) gaf út sína fyrstu sólóplötuna árið 1993 hafi 

mörkun og ásýnd íslenskrar tónlistar tekið að skýrast, en 

tónlist Bjarkar var oft lýst sem einkennilegri, 

 Iara Dias, „Music industry’s business models in the digital era focused on indie artists,“ 39.57

 Tim Schwartz, „Packaging human expresschön: The intersection of visual communication, art, and music,“ 58

19.
 „Company Info,“ Spotify, sótt 31. október 2019, newsroom.spotify.com/company-info/.59

 Hallur Guðmundsson, „Hvaða leiðir í markaðssetningu skila árangri í útflutningi íslenskrar tónlistar og 60

hverjar eru helstu hindranirnar?“ 18.
 Viðtal 2. (2. október 2019), Viðtal höfundar við Arnar Eggerts Thoroddsen.61

%17

Mynd 8: Merki dauðarokk 
hljómsveitarinnar The goddess.

Mynd 9: Björk í íslensku landslagi.



skrýtinni og furðulegri. Íslensk náttúra og 

náttúruöfl og hugsanlega skapgerð Íslendinga 

hafa í gegnum tíðinna einnig verið tengd við 

þessi einkenni. Arnar kemur inná að það virðist 

sem einungis ákveðin tegund íslenskrar tónlistar 

eigi við í þessu samhengi og sem dæmi um það 

má nefna GusGus, Sigurrós (sjá mynd 10), 

JFDR og Sóley. Það má velta því fyrir sér hvort að slíkar íslenskar hljómsveitir hafi 

meðvitað verið að nýta sér þessa tengingu til þess að koma tónlist sinni á framfæri,  enda 62

má segja að þessi mörkun gefi forskot á velgengni þar sem þessi tegund íslenskrar tónlistar 

hefur öðlast gífurlegar vinsældir á meðal erlendra tónlistarunnenda. En þó má einnig velta 

því fyrir sér hvort að þeim sé einfaldlega, með áhrifum frá aðdáendum, skellt í þessa 

mörkun út frá gerð tónlistarinnar.  

Í viðtali við Jónbjörn Finnbogason, einn af tveimur eigendum útgáfufyrirtækisins 

Laggafe Tales sem gefur út danstónlist og hönnuður alls efnis sem þeir gefa út, telur hann 

að það sé alltaf einhver ákveðin fagurfræði í mörkuninni sem danstónlistarfólk eltir sem er 

oft svokölluð DIY (Do It Yourself) leið. Danstónlist er jaðartónlist (e. underground) þar 

sem tónlistamaðurinn gerir allt sjálfur, en þarft á sama tíma að hafa ásýnd sem felur í sér 

ákveðinn myndheim. Til að mynda varð merki Lagaffe Tales til þegar þeir fengu að nota 

letur sem nemandi við Listaháskóla Íslands hafði hannað og í dag, 7 árum síðar, nota þeir 

það enn. Stór hluti mörkuninnar fer fram á samfélagsmiðlum eins og Instagram þar sem 

sumt tónlistarfólk vinnur með heimilislegt útlit (DIY), á meðan aðrir vinna með 

tískustrauma hvers tíma. En í grunninn er þetta þó einhverskonar þema sem fólk er að 

vinna með.  63

 Með auknum vinsældum raftónlistar á níunda áratugnum fór mörkun á henni að 

verða mikilvægari. Raftónlistamenn hófu að marka sjálfa sig til þess að skera sig úr hópi 

tónlistarfólks í greininni. Mörkun þeirra var einnig ögrun við tískustrauma sem höfðu 

einkennt raftónlist til fjölda ára, þar sem leynd var yfir raftónlistarfólki þar sem þau sýndu 

oft ekki andlit sitt. Plötuumslögin þeirra voru fremur einföld, mögulega aðeins nafn eða 

 Árni Þór Arnason, „Kynning á íslenskri tónlist“ (meistararitgerð, Háskóli Íslands, 2013), 12, 62

www.skemman.is/bitstream/1946/16674/1/ArniThorArnasonKynningAIslenskriTonlist.pdf.
 Viðtal 1.63
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Mynd 10: Sigurrós í íslenskri náttúru.



merki tónlistarfólksins og oft lítið um myndskreytingar vegna þess að talið var að tónlistin 

ætti að geta talað fyrir sig sjálf.  Slíkar plötur er svokallaðar White label vinyl (ísl. 64

hvítplötur) og má rekja sögu þeirra til níunda áratugarins þar sem þær voru ódýr leið til að 

dreifa plötum til hlustenda.  Dæmi um slíkan tónlistarmann er Aphex Twin. 65

3. Aphex Twin 

„You have to have some sort of an Identity to sell records, unfortunately and I would like 

to sell records so I can earn a living and don't have to work at McDonalds.“ – Aphex 

Twin.  66

Breski raftónlistarmaðurinn Richard David James, sem er betur þekktur undir 

listamannsnafninu Aphex Twin, hefur verið einn áhrifamesti raftónlistarmaður í heimi 

síðustu þrjátíu ár.  Talið er að hann sé jafn áhrifamikill í raftónlist og Bítlarnir voru í 67

rokkinu, Miles Davis í djassinum og Mozart og Stravinsky í klassískri tónlist.  Frá útgáfu 68

fyrstu EP plötu James árið 1992 hefur hann verið að víkka mörkin innan raftónlistarinnar 

en hann hefur gert tónlist sem er allt frá sýrðu teknói, hústónlist og drum and bass til 

klassískrar tónlistar.  Tónlist Aphex lýsir sér sem blanda af hugmyndaríkri, 69

tilfinningamikilli og tilraunakenndri raftónlist.  Hann hefur gefið út tónlist undir ýmsum 70

nöfnum eins og AFX, Blue Calx og Bradley Strider sem gefur til kynna að hann semji 

ýmsar tegundir tónlistar.   71

 „Designing Dance: The aesthetics of electronic music since the 1970s,“ 99 Designs, sótt 25. október 2019, 64

99designs.com/blog/creative-inspiration/designing-dance-99/.
 „Stamp Collecting: The Mystery of White Label Vinyl,“ Meoko, sótt 5. nóvember, 2019, www.meoko.net/65

news/stamp-collecting-history-of-white-label-vinyl.
 „Aphex Twin - Rich talk about himself (1995).mp4,“ Hophnar, sótt 30. október, 2019, www.youtube.com/66

watch?v=i-fYouVrIWo&t=1s.
 „Artist Biography by John Bush,“ All Music, sótt 28. október 2019, www.allmusic.com/artist/aphex-twin-67

mn0000493848/biography.
 „An Introduction To The Music Of Aphex Twin,“ The Aphex Twin Community, sótt 31. október 2019, 68

www.aphextwin.nu/learn/98770881649888.shtml.
 „Artist Biography by John Bush.“69

 „An Introduction To The Music Of Aphex Twin.“70

 „Richard D. James,“ Discogs, sótt 5. nóvember, 2019, www.discogs.com/artist/435132-Richard-D-James.71
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3.1 Mörkun og ásýnd Aphex Twin
Merki Aphex Twin er hannað af Paul Nicholson, en merkið 

myndar formlaust ‘A’ (sjá mynd 11).  Einnig má túlka þetta 72

sem myndskreytingu af Kapó (e. capo) (sjá mynd 12) sem er 

notað til að hækka hljóm á gítar.  Áður en Paul byrjaði að 73

vinna fyrir Aphex þá vann hann fyrir hjólabrettafyrirtæki, 

þar sem hlutverk hans var að skapa hönnun með svokölluðu 

geimveru yfirbragði (e. alien vibe) sem á tíunda áratugnum 

var vinsælt trend, en þar var stafurinn ‘A’ notaður í 

meirihluta hönnunarinnar. Þegar Paul hóf störf hjá Aphex 

urðu þeir sammála um að tilvalið væri að vinna áfram með 

hönnunina á stafnum A, sem þróaðist síðar í merki Aphex 

sem hann notar enn í dag.  Síðustu ár hefur Aphex notað 74

merkið til að gefa vísbendingu um komandi gjörðir (e. 

activity) sínar.  Paul nefndi í viðtali að hann hafði alltaf 75

haft mikla ástríðu fyrir raftónlist og vildi meina að þegar 

hönnuður hefur ástríður fyrir því sem hann er að hanna, þá 

gerir það hönnunarferlið margfalt meira gefandi.76

3.2 Hönnun plötuumslaga 1992–2001
Aphex gaf út sína fyrstu plötu árið 1992, Selected Ambient 

Works (sjá mynd 13), sem er samansafn af lögum sem hann 

samdi á árunum 1985-1992. Svarthvítt plötuumslagið er 

látlaust og á því er merki Aphex kynnt til sögunnar en 

merkið er mjög fyrirferðamikið og áberandi á framhlið 

umslagsins. Plötuumslaginu má líkja við White label 

 „Discover how an esoteric logo and a nightmarish rictus grin ensured the legacy of one of electronic 72

music's most enduring artists,“ Red Bull, sótt 28. október 2019, www.redbull.com/int-en/evolution-of-aphex-
twin-visual-style.

 „New album cover leaked?“ Reddit, sótt 28. október, 2019, www.reddit.com/r/aphextwin/comments/73

8hhczx/new_album_cover_leaked/.
 „A Closer Look at Aphex Twin’s Iconic Logo,“ R1Creative, sótt 28. október 2019, r1creative.net/feed/the-74

designer-behind-aphex-twins-iconic-logo/.
 „Mysterious Aphex Twin logos appear in destinations across the world,“ Dezeen, sótt 31. október 2019, 75

www.dezeen.com/2018/08/06/aphex-twin-collapse-logo-paul-nicholson-graphics-design/.
 „Aphex Twin logo designer Paul Nicholson shows more unseen sketches,“ Resident Advisor, sótt 30. 76

október, 2019, www.youtube.com/watch?v=vDSFMxLQBsk.
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Mynd 13: Plötuumslag 
Selected Ambient Works.

Mynd 11: Merki Aphex Twin.

Mynd 12: Merki Aphex Twin 
líkist Kapó.



plötuumslög  þar sem plötuumslögin voru einföld og án myndskreytingar, en 77

plötuumslögin sem á eftir komu voru mun tilraunakenndari. Tveimur árum síðar gaf hann 

út Selected Ambient Works ii (sjá mynd 14) en þar kemur merki Aphex einnig fyrir en þó 

ekki eins áberandi og á fyrrnefnda plötuumslaginu. Tónlistinni á plötunni má lýsa sem 

framtíðartónlist sem gæti verið úr kvikmyndum eins og Blade Runner eða Mad max. 

Myndskreyting plötuumslagsins er með einskonar kopar áferð, með merkinu þrykktu ofan 

á sem er vísun í framtíðarkenndann stíl tónlistarinnar. Eins og áður kom fram þá hefur í 

gegnum tíðina verið óskrifuð regla í raftónlist að tónlistarfólk sýni ekki andlit sitt og að 

plötuumslögin séu einföld og án myndskreytinga. En þar sem Aphex er þekktur fyrir að 

fara sínar eigin leiðir í því sem hann tekur sér fyrir hendur, fór hann á svig við þessa reglu 

þar sem andlit hans hefur verið einn stærsti hluti af mörkun hans og ásýnd.  Árið 1995 gaf 78

Aphex út albúmið I Care Because You Do (sjá mynd 15) þar sem skopmynd af andliti hans 

er notuð á plötuumslaginu, en með útgáfu þess byrjaði ákveðinn rauður þráður í ásýnd 

 „Stamp Collecting.“77

 „A Guide To Aphex Twin,“ Deep Cuts, sótt 30. október, 2019, www.youtube.com/watch?78

v=EOt909X3RdQ. 13:00.
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Mynd 15: Plötuumslag I Care 
Because You Do.

Mynd 16: Plötuumslag 
Windowlicker.

Mynd 17: Plötuumslag Richard 
D. James Album.

Mynd 14: Plötuumslag 
Selected Ambient Works ii.

Mynd 18: Hannibal Lecter. Mynd 19: Jógerinn.



Aphex, sem er afmynduð hrollvekjandi sjálfsmynd hans en 

hún hefur tekið ýmsum breytingum í gegnum tíðina. Á 

sama tíma má sjá að merkið hans er hætt að vera sýnilegt á 

plötuumslagi lagsins Windowlicker (sjá mynd 16) sem kom 

út árið 1999. Þar kemur andlit hans aftur fyrir en í þessu 

tilfelli er það ekki afmyndað heldur er því komið fyrir á 

líkama konu.  Platan Richard D. James Album (sjá mynd 79

17) kom út árið 1996 en þar kemur andlit Aphex fyrir í enn 

öðru formi og enn meira hrollvekjandi en áður. Líkja má 

því við andlit sögupersónanna Hannibal Lecter (sjá mynd 

18) og Jógersins (sjá mynd 19). Andliti hans er einnig 

komið fyrir á nokkrum stöðum á EP plötunni Come to 

Daddy (sjá mynd 20) sem hann gaf út árið 1997 en þar er 

því komið fyrir á líkama barna. Mögulega má greina að 

myndefni plötuumslagsins vísi í tónlistina á plötunni en 

lögin heita ýmist: To cure a weakling child, funny little 

man og come to daddy (daddy mix). Árið 2001 gaf hann út 

plötuna Drukqs (sjá mynd 21) en sú plata er óhefðbundin að því leiti að einn þriðji laganna 

er klassísk tónlist. Þrátt fyrir að tónlistin sjálf sé ólík fyrri verkum Aphex, þá endurspeglar  

plötuumslagið innihald plötunnar, en það sýnir ljósmynd af innviði píanó sem er áletrað 

Aphex Twin.   

3.3 Hönnun plötuumslaga 2014–2018
Þrettán ár liðu frá útgáfu plötunnar Drukqs til útgáfu næstu 

plötu Aphex, en platan Syro kom út árið 2014 eftir langa 

bið aðdáenda. Aphex kom aðdáendum sínum á óvart með 

því að nota ekki andlit sitt á umslagi plötunnar (sjá mynd 

22). Þar má telja að hann hafi fylgt reglum White label 

plötuumslaganna.  Á framhlið plötuumslagsins var texti 80

með upptalningu af framleiðslukostnaði sem tengdist gerð 

 „Discover how an esoteric logo and a nightmarish rictus grin ensured the legacy of one of electronic 79

music's most enduring artists.“
 „Stamp Collecting.“80
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Mynd 22: Plötuumslag Syro.

Mynd 20: Plötuumslag Come 
To Daddy.

Mynd 21: Plötuumslag Drukqs.



plötunnar.  Til dæmis kom fram á plötuumslaginu 81

kostnaður vegna hótelgistingar í Seattle og kostnaður fyrir 

netauglýsingar í Noregi, Ástralíu og Svíðþjóð. Þrátt fyrir 

langa fjarveru var Aphex langt frá því hættur að koma 

aðdáendum sínum á óvart. Platan var auglýst á loftbelg 

(sjá mynd 23) sem sveif yfir London, með merki Aphex á 

annari hliðinni og útgáfuárið á hinni. Merkið hans var 

einnig spreyjað vítt og breytt um New York borg  og 82

platan gefin út á djúpvefnum (e. dark web).  Hér má 83

greinilega sjá hverstu sterkt merki Aphex er og hvað það 

getur sagt mikið án orða – staðfesting á því hversu 

áhrifaríkt merkið er og hvernig það skapar tilfinningaleg 

tengsl samstundis.   84

 Tvennskonar plötuumslög voru gerð fyrir plötuna 

Collapse (ísl. niðurbrot) sem kom út árið 2018. Annað 

plötuumslagið var í takmörkuðu upplagi, gert úr pappír 

sem líktist stáláferð (sjá mynd 24) sem felur í sér tilvísun í 

efnivið sem raftónlistarmenn nýttu sér til að búa til 

raftónlist á sjöunda áratuginum þegar viðeigandi hljóðfæri 

voru ekki til staða. Eins og áður fyrr þá má sjá merki 

Aphex á plötuumslaginu sem er í þessu tilfelli aðlagað að 

stáláferðinni. Seinna plötuumslagið (sjá mynd 25) er 

eftirlíking af grasflöt sem staðsettur er í heimabæ Aphex, 

Cornwall á Englandi, og myndar hann einskonar 

niðurbrot.  Í báðum tilfellum tala plötuumbúðirnar við 85

innihaldið þó að það sé á mis augljósann hátt.  

Annaðhvort er það andlit eða merki Aphex sem 

 „Discover how an esoteric logo and a nightmarish rictus grin ensured the legacy of one of electronic 81

music's most enduring artists.“
 „A Brief History of Aphex Twin Trolling His Fans,“ Vice, sótt 28. október 2019, www.vice.com/en_us/82

article/nzm4xd/brief-history-aphex-twin-trolling-fans-cheetah-ep.
 „Artist Biography by John Bush.“83

 „A Closer Look at Aphex Twin’s Iconic Logo.“84

 „Interpreting Aphex Twin: The visual world of Collapse,“ The Vinyl Factory, sótt 30. október, 2019, 85

www.youtube.com/watch?v=zgvJFvmkJWA.
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Mynd 25: Plötuumslag Collapse.

Mynd 24: Plötuumslag Collapse 
sem var í takmörkuðu upplagi.

Mynd 23: Auglýsing Syro á 
loftbelg.



kemur fyrir á plötuumslögum hans. Eitt af því sem helst 

vekur athygli á nýjustu EP plötu Aphex, Cheetah (sjá 

mynd 26), er að hvorugt er sýnilegt. Umslag plötunnar er 

ljósblátt með hvítum ramma sem svipar til blöndu af Art 

Deco og studio 54 frá áttunda áratugnum. Letrið á 

umslaginu er einnig frá þeim tíma. Útlitið hjálpar til við að 

fylla upp í bakgrunn plötunnar en platan er skýrð í höfuðið 

á gamaldags hljóðgervli, Cheetah MS800, þar sem 

meirihluti plötunnar var saminn á slíkt tæki.  Hérna er plötuumslagið að miðla innihaldi 86

plötunnar þó að það sé á tiltölulega abstrakt hátt.  

 Augljóst er að hugmyndarflug Aphex við að koma tónlist sinni á framfæri hefur 

engin takmörk. Sterklega má greina hversu miklum tilfinningum Aphex hefur náð að koma 

inn í markið sitt sem lýsir sér sem dulúð, húmor, hrollvekja og efasemdir um að hann sé í 

raun og veru til. Má í raun segja að með mörkun sinni hafi hann skapað persónuleika, líkt 

og í kvikmynd sem kemur bæði fram í tilfinningatengslum sem hann hefur myndað við 

aðdáendur sína og á sjónrænann hátt í ásýnd sinni. Þegar hlustað er á Aphex (Richard 

David James) í viðtölum kemur hann fram sem hlédrægur einstaklingur sem er algjör 

andstæða við tónlist og ásýnd hans. Velti ég því fyrir mér hvort Richard skapi Aphex Twin 

til að sýna útgáfu af sjálfum sér sem hann treystir sér ekki til að sýna í eigin persónu. 

Ef borin eru saman fyrri plötuumslög Aphex Twin (1992–2001) og þau sem hann 

gaf út eftir endurkomu sína árið 2014 liggur munurinn í litavalinu, en skærir litir eru 

áberandi í síðari plötunum á meðan daufir litir einkenna þær fyrri. Einnig liggur munurinn í 

að eldri plötuumslögin eru í flestum tilfellum ljósmyndir en þær síðari eru myndskreyttar á 

látlausan hátt með einskonar stafrænu yfirbragði. Til að mynda er myndskreyting Collapse 

plötuumslagsins líklega gert í 3D forriti og plötuumslag Syro er uppsettur texti af rafrænni 

kvittun, sem er í takt við þá stafrænu þróun sem hefur átt sér stað síðustu tuttugu ár. Til að 

byrja með er merki Aphex áberandi á plötuumslögum hans en með hverri plötu sem gefin 

er út verður það minna áberandi þó að í dag sé það hans helsta einkenni. Mætti því álykta 

sem svo að vinsældir fyrstu platnanna hafi orðið til þess að merkið festis í huga fólks og að 

ekki hafi verið þörf á að láta það koma fram á plötunum sem á eftir komu.

 „A Brief History of Aphex Twin Trolling His Fans.“86
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Mynd 26: Plötuumslag Cheetah.



3.4 Stafræn hönnun Aphex Twin 
Frá árinu 2009 hefur listamaðurinn og grafíski hönnuðurinn Weirdcore séð um að útfæra 

ásýndina fyrir Aphex.  Til þess að auglýsa útgáfu plötunnar Collapse gerði Weirdcore 87

gagnvirka innsetningu (e. interactive installation) þar sem merki Aphex með áferð 

niðurbrotins veggs var varpað á veggi vítt og breytt um Lúndúnarborg (sjá mynd 27). 

Stöplum var komið fyrir fyrir framan veggina þar sem vegfarendur gátu sett hönd sína (sjá 

mynd 28) fyrir ofan stöpulinn, en því nær stöplinum sem hendinn kom því dýpra varð 

niðurbrot veggsins.  Á sama tíma var tónlist Aphex spiluð og því nær sem hendin var 88

stöplinum því hraðar spilaðist tónlistin.  Það má því segja að með hjálp tækninnar gerir 89

Aphex áhorfandann að virkum þáttakanda í listsköpun sinni og hugsanlega má draga þá 

álytun að þetta gerir hann nánari aðdáendum sínum.  

 „“It’s a psychological overload”: Weirdcore on creating Aphex Twin’s live visuals,“ It’s nice That, sótt 25. 87

október 2019, www.itsnicethat.com/features/weirdcore-aphex-twin-field-day-050617-miscellaneous.
 „Find out what went down in London last night to promote Aphex Twin ‘Collapse’ EP,“ Inverted Audio, 88

sótt 28. október 2019, inverted-audio.com/find-out-what-went-down-in-london-last-night-to-promote-aphex-
twin-collapse-ep/.

 „Lewis Kyle White: Aphex Twin - Interactive Installation,“ Notch, sótt 29. október, 2019, 89

www.youtube.com/watch?v=72uEOP0yVNM.
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Mynd 27: Niðurbrotni veggurinn. Mynd 28: Skjáskot frá myndbandi sem 
var gert um viðburðinn.



Niðurlag 

Mörkun á tónlist Aphex Twin er gott dæmi um tónlistarmann sem hefur náð að mynda 

sterk tilfinningaleg tengsl við aðdáendur sína með sjónrænni ásýnd sinni. Hann kemur 

aðdáendum sínum sífellt á óvart og má segja að mark hans sé ekki einungis sjónræn ásýnd 

hans heldur einnig sú tilfinning að maður veit aldrei hvað kemur næst. Það endurspeglast 

ákveðin dulúð og hrollvekja í öllu sem hann sendir frá sér.  

 Velgengni mörkunar fæst þegar fyrirtæki eru samkvæm sjálfum sér og þegar að 

varan endurspeglar innihald þess sem verið er að marka (t.d. plötuumslag). Mörkun snýst 

fyrst og fremst um tilfinningarleg tengsl á milli vöru og neytenda sem líkja má við 

samband tveggja einstaklinga sem felur í sér minningar, tilfinningar og væntingar. Mörkun 

tónlistar er í flestum tilfellum samspil milli tilfinninga sem tónlist vekur hjá hlustandanum 

og persónuleika tónlistarfólksins, en það er varan sem verið er að marka. Tónlistarfólk ætti 

því að vita nákvæmlega fyrir hverju það stendur og hvert það vill stefna. Þar sem framboð 

á tónlist hefur aukist til muna með stafrænni væðingu tónlistar er mörkun orðin 

mikilvægari í dag en áður og tónlistarfólk þarf stöðugt að vera sýnilegt á samfélagsmiðlum 

með hjálp ýmis konar sjónrænu efni.  

 Við skrif á þessari ritgerð hef ég komist að því að til þess að komast í gegnum 

hávaðann af allri tónlistarflórunni sem gefin er út á hverri sekúndu þarf maður að vera 

samkvæmur sjálfum sér þegar það kemur að því að marka tónlist sína. Því er tilvalið að 

enda ritgerðina á því að vitna í Oscar Wilde: „Vertu þú sjálfur, því allir aðrir eru 

fráteknir.“  90

  

 „Quotable Quote,“ Goodreads, sótt 25. október, 2019, www.goodreads.com/quotes/19884-be-yourself-90

everyone-else-is-already-taken. Frumtexti: “Be yourself; everyone else is already taken.”
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