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Útdráttur 

Þær breytingar sem orðið hafa á gerð plötuumslaga í gegnum tíðina eru fyrst og fremst til 

komnar vegna tækninýjunga og nýrra miðla. Hið hefðbundna plötuumslag, sem er umbúðir 

utan um vínylplötu eða geisladisk til að verja gegn hnjaski, er með mynd að framan og heiti 

laganna að aftan. Hið eiginlega hlutverk plötuumslagsins hefur minnkað sem og flötur þess, 

en framleiðsla á annars konar sjónrænu efni hefur að sama skapi aukist. Í dag er plötuumslag 

lítil rafræn táknmynd af plötunni á streymisveitum.  

Fyrsta grafíska plötuumslagið árið 1939 vakti mikla athygli og síðan þá eru 

plötuumslög alltaf myndskreytt. Plötuumslögum er annað hvort ætlað að vera tilvísun í 

tónlistina og vekja sambærileg hughrif og hún, eða þeim er ætlað að ná til fleiri hlustenda, þá 

gjarnan með myndrænni áherslu á listamanninn sjálfan. Þróun á miðlun tónlistar síðustu ár í 

gegnum netið hefur dregið úr vægi stakrar myndar sem birtist sem táknmynd plötunnar. Í 

staðinn hafa nýir miðlar gert tónlistamönnum kleift að gefa frá sér meira og fjölbreyttara 

sjónrænt efni til hlustenda sinna, til dæmis í formi stuttra myndbanda sem hægt er að dreifa í 

gegnum samfélagsmiðla. Annað sjónrænt efni hefur komið til sögu eftir því sem að tæknin 

hefur þróast og getur miðlað tónlistinni á enn fjölbreyttari hátt en áður, eins og til dæmis 

tónlistarmyndbönd, bakgrunnsefni á tónleikum, hreyfðar myndaklippur og sýndarheimur.  

 Traust milli hönnuðar og tónlistarmanns er lykilatriði þegar kemur að því að 

myndgera tónlist. Á Íslandi hefur Björk verið leiðandi í hönnun á tónlistartengdu myndefni, 

en aðrar hljómsveitir hafa lagt vinnu í frumlega hönnun í tengslum við útgáfu á nýju efni eins 

og t.d. hljómsveitin Hjaltalín.  

Aukinn aðgengileiki á tónlist gerir það að verkum að tónlist og neysla hennar er orðin 

meira í bakgrunni lífs okkar en áður. Tilvera hefðbundinna plötuumslaga sem hægt er að 

handfjatla og snerta er þó langt frá því lokið. Enn eru listamenn að gefa út vínylplötur 

samhliða rafrænum útgáfum. Þær eru grunnurinn að því myndmáli sem hönnuðir dagsins í 

dag takast á við í samstarfi sínu við tónlistarmenn nútíðar og framtíðar. 
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Inngangur 

Áhugi minn á hip-hop tónlist og þar með hönnun byrjaði þegar Kanye West gaf út plötuna 

Life of Pablo árið 2016. Mér þótti hönnunin á umslaginu, sem Peter de Potter á heiðurinn af, 

ekki síst forvitnileg. Umslagið er með plötutitilinn endurtekinn í hástöfum nokkrum sinnum á 

mismunandi stöðum en þó stendur einn af þeim titlum út úr. Líta má á það sem tilvísun í hvað 

tónlistin er orðin fjöldaframleidd, líkt og vörur í verksmiðju, þar sem tónlistarfólk gefur út      

mikinn fjölda laga og platna á stuttum tíma með magn umfram gæði í huga, til að ná sem 

flestum hlustunum. Titillinn sem stendur út úr kann að merkja þá vegferð Kanye að brjóta 

upp mynstrið og berjast gegn þessari þróun. Þegar ég rýndi í hönnunina og skildi betur 

merkinguna á bak við hana gerði ég mér grein fyrir hvað hönnun getur sagt mikla sögu á 

einfaldan hátt. Forvitnin leiddi til þess að ég hóf að búa til umslög mér til gamans og ég fann 

þá hvernig áhuginn óx sífellt meira. Þegar ég hafði gert nokkur verk sjálfur og rannsakað 

fleiri umslög samtímans og borið þau saman við gömul plötuumslög, komu í ljós nokkrar 

lykil breytingar milli tímabila. Þessi umskipti hafa að miklu leyti komið til vegna 

tækninýjunga og nýrra miðla.  

Eftir því sem miðlun hefur breyst undanfarna áratugi, þá hefur hlutverk 

plötuumslagsins, og flötur þess, farið minnkandi. Á sama tíma hefur framleiðsla á annars 

konar sjónrænu efni sem fylgir tónlistarútgáfu stóraukist. Þar má nefna tónlistarmyndbönd, 

sjónrænt efni á tónleikum, sýndartónleika, kvik umslög á Spotify og framleiðslu safngripa.  

Í þessari ritgerð mun ég rannsaka hvaða áhrif þessi þróun hefur haft á plötuumslög og 

tónlistartengda hönnun, í víðum skilningi. 
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1. Hefðbundin plötuumslög 

Áður en fjallað er um breytingarnar sem orðið hafa á plötuumslögum, er rétt að rekja tilvist 

og þróun umslaganna til að skilja upprunalegan tilgang þeirra. Plötuumslög eru umbúðir utan 

um hljómplötu, með grafískri mynd að framan og oftast eru heiti laganna aftan á umslaginu. Í 

fyrstu voru umslögin utan um vínylplötur, svo segulbönd, þá geisladiska og loks urðu þau að 

stafrænum skrám á netinu. Segja má að umslagið sé andlit plötunnar. Umslagið hefur 

mótandi áhrif á afstöðu hlustanda gagnvart plötunni.1 Hönnunin gegnir mikilvægu hlutverki í 

markaðssetningu plötunnar, þar sem umslaginu er ætlað að hjálpa fólki að taka ákvörðun um 

kaupin. Tilgangur plötuumslagsins er ekki síður sá að skapa samhengi fyrir tónlistina sem 

umslagið inniheldur. 

  Áður fyrr voru umbúðirnar utan um tónlistarplötu 

flögulakkaðar kápur sem voru brúnar, sólbrúnar eða grænn 

pappír. Helsti tilgangur þeirra var að verja plötuna hnjaski. 

Þegar Alex Steinweiss, listrænn stjórnandi og grafískur 

hönnuður hjá Columbia Records, hannaði fyrsta 

plötuumslagið árið 1939, gjörbylti það umbúðum og mörkun 

tónlistar. Plötuumslagið sem Steinwess hannaði var fyrir 

safn af lögum fyrir Rodgers og Hart (sjá mynd 1). Hönnunin 

var ljósmynd af leikhúspalli með plötutitlinum upplýstum. Nýja umbúðahugmyndin 

heppnaðist gríðarlega vel. Innan nokkurra mánaða jókst plötusala Columbia Records um 

rúmlega 800 prósent – og þá var ekki aftur snúið. Plötuumslög Steinweiss tóku yfir 

tónlistariðnaðinn á fjórða áratugnum. Tónlistarplöturnar, sem 

oft voru seldar í heimilistækjaverslunum, urðu vinsælar 

vörur sem heilluðu tónlistaraðdáendur um heim allan og 

umslagahönnunin hvatti fólk til að kaupa djassplötur, 

sinfóníuplötur, óperuplötur og poppplötur.2 

Tónlist er vara sem fólk kaupir og veitir ánægju. 

Vegna þess að ekki er hægt að kaupa hljómsveitina og tónlist 

hefur ekki rýmislega vídd, varð plötuumslagið staðgengill 

 
1 Jens Guðmundsson, „Eiga plötuumslög að vera hvít?“ Vikan, 40 (1. október 1981): 16-17, sótt 31. október, 

2021 á https://timarit.is/page/4496318#page/n15/mode/2up. 
2 Guity Novin, „Chapter 72: A History of Record Covers“ Guity Novin Blogspot, 17. nóvember, 2021.  

http://guity-novin.blogspot.com/2013/11/chapter-72-history-of-record-covers.html. 

Mynd 1: Umslag fyrir lagasafn Rodgers 

og Hart, útgáfuár: 1939. 

Mynd 2: Umslag fyrir plötuna Please 

Please Me með Bítlunum. Útgáfuár: 

1963. 
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fyrir vöruna sem keypt er. Þetta hjálpar til við að útskýra 

tilkomu ljósmynda á plötuumslögum, stundum þekkt sem 

persónuleikaumslag (e. personality cover), en slík umslög urðu 

fljótt vinsæl. Persónuleikaumslag er umslag með ljósmynd af 

hljómsveitinni eða tónlistarmanninum. Slík umslög eru vinsæl 

enn þann dag í dag.3 Ljósmyndir hlutgera: þær breyta atburði 

eða manneskju í eitthvað sem hægt er að eiga eins og Susan 

Sontag skrifaði í bókinni Regarding the Pain of Others.4 Dæmi 

um persónuleikaumslag má sjá á fyrstu plötu Bítlanna Please 

Please Me. Bítlarnir virtust verða sífellt meðvitaðri um stöðu sína sem vörumerki eftir því 

sem leið á feril þeirra eins og sést í nafninu á plötuumslaginu Beatles For Sale. Bítlarnir voru 

brautryðjendur í því að breyta hlutverki plötuumslags úr auglýsingatæki í listaverk. Sgt. 

Pepper's Lonely Hearts Club Band sem var gefið út árið 1967 var hugsað sem bæði listaverk 

og vara, umslagið var hannað af Peter Blake og Bítlunum. Peter vildi að fólk hugsaði um 

ferlið og framleiðslu á list. Plötuumslagið dregur þig inn og vekur áhuga eins og að reyna að 

bera kennsl á hvaða fólk er í myndinni og tákna þessir einstaklingar innblástur Bítlanna. 

Platan var einnig sú fyrsta sem sýndi textana á lögunum á umbúðunum en slík nýjung var enn 

meiri hvati fyrir hlustendur til að velta umslaginu meira fyrir sér.5 

 Þegar hér er komið sögu eru plötuumslögin því orðin mikilvægur hluti af plötunni 

sjálfri. Umslagshönnuðir þurftu því að skapa virði fyrir neytandann og vekja hvata að 

kaupum, sem er gert með því að hafa umbúðirnar aðlaðandi, 

frumlegar og vekja þörf á að eignast vöruna eða plötuna. 

Hönnuðir mættu verkefninu sem þeir standa frammi fyrir 

með því að íhuga vöruna, markhóp hennar og 

fjárhagsáætlun áður en þeir koma með hagnýta hönnun.  

Þeir hafa gert tilraunir með ólíka áferð, komið fólki á óvart 

og búið til óhefðbundnar umbúðir. Hönnuðir vilja að fólk 

njóti upplifunarinnar við að opna og afhjúpa vöruna, 

eitthvað sem netverslun dagsins í dag getur ekki jafnast á 

við. Plötuumslag verður þá ekki einungis umbúðir, heldur 

 
3 Nerdwriter1, „How The Beatles Changed Album Covers.“ Myndband, 8:58, sótt 12. nóvember 2021 á 

https://www.youtube.com/watch?v=_st4diqjpis. 
4 Nerdwriter1, How The Beatles Changed Album Covers. 
5 Nerdwriter1, How The Beatles Changed Album Covers. 

Mynd 4: Umslag fyrir plötuna Sgt. 

Pepper's Lonely Hearts Club Band með 

Bítlunum. Útgáfuár: 1967. 

Mynd 3: Umslag fyrir plötuna Beatles 

for Sale með Bítlunum. Útgáfuár 

1964. 
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listaverk til hliðar við eða samþætt list tónlistarmannsins. Plötuumbúðir verða að segja sögu, 

vera aðlaðandi og vekja forvitni sem fær fólk til að kaupa vöruna til að vita hvað er inní 

henni.6  

Dæmi um frumleg og vel heppnuð umslög eru eins og 

fyrir plötuna Blues, Boogie, & Bop: The 1940‘s Mercury 

Sessions. Hönnuðurinn Giulio Turturro og David Lau unnu 

plötuumslagið og fóru mjög villta leið til að vekja athygli og 

forvitni með pakkningahönnun (sjá mynd 5). Þeir gerðu 

útvarpslaga geisladiskahylki sem var ætlað að standa í hillum 

verslana og laða að neytendur. Síðurnar að innan eru prentaðar í 

glansandi silfri og svörtum tvítónum, og var bæklingurinn 

hannaður til að líkjast útvarpshandbók. Þessar pakkningar eru 

með mikið af smáatriðum og tæran afturþokka sem grípur augað 

og er þar með vel heppnað.7 

1.1 Breytt miðlun tónlistar breytir hönnunarvinnu 

Tæknibyltingin og netvæðing heimsins settu sitt mark á tónlistarheiminn og grafíska hönnun 

innan hans. Nú er mjög algengt að lög séu einungis gefin út á netinu og „umslagið“ fylgir 

aðeins sem grafísk mynd. Stærsti útgáfustaður tónlistar í dag er streymisveitan Spotify og þar 

er myndin aðeins lítill kassi á skjánum. Hönnuðir þurfa þar með að hugsa um að hönnun sé 

sveigjanleg, hönnunin þarf að virka bæði sem stór mynd fyrir kynningarefni og smá mynd 

fyrir streymisveitu. Einnig þarf að hafa í huga við gerð plötuumslags möguleika á 

hreyfanlegri hönnun myndarinnar því þá er hægt að birta myndina á enn fleiri miðlum sem 

gefur hönnuninni enn meira líf. 

Skiptin frá vínyl og geisladisk urðu á frekar skömmum tíma, eða á u.þ.b. 10 árum. Þá 

minnkaði flötur plötuumslagsins úr ca. 30x30 cm í 12x12 cm. Geisladiskar réðu svo ríkjum í 

20-25 ár og var títt hjá fólki að ganga með geisladiskaspilara á sér. Tilkoma Napster, Winamp 

og iTunes minnka verulega flöt plötuumslagsins, frá cm í pixla, og gera umsbúðirnar að eins 

konar frímerki í skjáformi. Síðan koma miðlar eins og Spotify sem innsigla þá þróun. Tekjur 

margra útgáfufyrirtækja voru skertar með tilkomu MP3 spilara og stafrænna streymisveita 

 
6 Roger Fawcett-Tang, Print and Production Finishes for CD and DVD Packaging, 2 útg. (London: RotoVision, 

2006), bls. 7. 
7 Fawcett-Tang, Print and Production Finishes for CD and DVD Packaging, bls. 75. 

Mynd 5: Plötuumslag fyrir plötuna 

Blues, Boogie, & Bop: The 1940‘s 

Mercury Sessions eftir ýmsa listamenn. 



 

 

11 

eins og Napster, Itunes og Spotify, eða frá 

$21,5B árið 2000 niður í $6,9B árið 2015 

(sjá mynd 6). Útgáfa hverrar plötu verður 

að vera arðbær og því hafa umbúðir sem 

ekki eru taldar nauðsynlegar sá þáttur sem 

skorinn hefur verið niður til að lágmarka 

útgjöld. 8 Af hverju að kaupa geisladisk 

sem þarf að geyma einhverstaðar þegar 

hægt er að hlaða niður heilli plötu stafrænt? 

Svarið er að vandaðar umbúðir geta verið mjög verðmæt viðbót við plötuna. Það að gefa út 

plötu einungis á stafrænu formi takmarkar tjáningarform og frelsi fyrir annars konar hönnun, 

en litið er á umbúðir utan um vínil og geisladiska sem viðbót eða lúxus vöru fyrir útgefna 

plötu nú til dags. 

 Að mínu mati er hönnunin á plötuumslaginu það sem límir tónlistina saman og getur 

búið til sjónræna heildarmynd og gert hana eftirminnilega með því að nota tilvísun í 

innihaldið og lyft upp hönnuninni. Til dæmis er plata Pink Floyd, The Dark Side of the Moon 

afar eftirminnileg því að auk áhrifamikillar tónlistarinnar sjálfrar, hefur hönnun umslagsins 

djúpstæða þýðingu og tilvitnun í efni plötunnar. Platan einblínir á það álag sem hljómsveitin 

stóð frammi fyrir, erfiðan lífsstíl hljómsveitarmeðlima og hvernig þeir tókust á við sín 

geðrænu vandamál. Lögin endurspegla hugarfar, eru tilraunakennd og kanna þemu eins og 

átök, græðgi, líf og dauða.9 Hönnunin tengir þessar hugmyndir við tónlistina og hafa 

aðdáendur ályktað að hvíti ljósgeislinn sem flæðir um þríhyrninginn fremst á plötuumslaginu, 

tákni upphaf lífsins, að regnbogageislinn tákni allar leiðir og áhrif sem maður kann að lenda í 

gegnum alla tilveru sína. Hvíti ljósageislinn er settur saman úr öllum hinum litunum, þannig 

að allar leiðir sem okkur eru færar, búa í okkur allt frá upphafi. Þegar plötuumslagið er 

opnað, birtist hjartsláttur sem fer í gegnum umslagið og táknar mannlegan þráð sem gengur í 

gegnum tilfinningar og baráttu lífsins.10  

 Hönnunin gerir fólki líka kleift að sjá stefnu og heim tónlistarinnar með augum 

tónlistarmannsins. Hönnunin skiptir sömuleiðis miklu máli fyrir mörkun plötunnar þar sem 

hönnunin á að vera eftirminnileg. Helsta mörkun plötu á tíma vínyls voru umbúðirnar á 

 
8 Fawcett-Tang, Print and Production Finishes for CD and DVD Packaging, bls. 6.  
9 „The Dark Side of the Moon,“ Wikipedia, sótt 31. október, 2021, 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moon. 
10 „The Story Behind Pink Floyd’s Dark Side of the Moon Album Cover,” Extra Chill, sótt 14. október, 2021, 

https://extrachill.com/2021/03/pink-floyd-dark-side-of-the-moon-album-cover-prism-meaning.html. 

Mynd 6: Graf af tekjum útgáfufyrirtækja í frá árunum 

1977-2017 
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plötunni en nú eru til margir fleiri miðlar sem stuðla að mörkuninni eins og auglýsingar á 

stafrænu formi, hreyfiefni ýmis konar og samfélagsmiðlar. 

 

2 Tónlistartengd hönnun á stafrænni öld 

Í dag er mun léttara að búa til „plötuumslag“ en áður fyrr þar 

sem einu skilyrðin eru að það sé grafísk rafræn mynd í 

kassaformi, í staðinn fyrir að þurfa að prenta vínylumslag og 

huga að pakkahönnun, prentlitum, áferð og prentaðferðum. 

Þessi breyting gerir hönnuðum kleift að búa til umslag á 

methraða ef ætlunin er að gefa efnið einungis út rafrænt. 

Hraðvirkari og liprari framleiðsluaðferðir hafa einnig breytt 

hugsunarhætti hönnuða, sem aftur getur haft þau áhrif að 

listafólk verji minni tíma og áherslu á sjónrænu hlið 

tónlistarinnar. Í þessu samhengi má til dæmis nefna plötuna Certified Lover Boy sem Drake 

gaf út árið 2021 (sjá mynd 7). Í hönnun þeirrar plötu er raðað saman tólf tjáknum (e. emojis) 

af ófrískum konum, og má skilja hönnunina þannig að hann hafi barnað þessar tólf konur. 

Þessi hönnun hefur valdið verulegum óróa hjá hlustendum og gagnrýnendum, ekki síst vegna 

þess hve lítill metnaður er lagður í hönnunina. Hún liggur því undir ámælum, auk þess sem 

fólk gerir jafnvel grín að hönnuninni.11 En metnaðarlaus plötuhönnun er samt sem áður 

ákveðin leið til að miðla plötunni til fleira fólks, eitthvað sem ég mun fjalla nánar um í kafla 

2.4 Til þess að geta réttlætt slíka hönnun á plötuumslagi þarf fyrst og fremst að gera sér grein 

fyrir hlutverki umslagsins og er fjallað um það í grein í tölublaði Vikunnar árið 1981:  

 
Forráðamenn íslensku plötuútgáfufyrirtækjanna eru eðlilega misvel meðvitaðir um hlutverk 

umslagsins. Einn þeirra hélt því til dæmis fram að útlendu plötufyrirtækin væru hætt að kosta 

nokkru til umslaganna: „Þau senda músíkantana bara inn á næstu ljósmyndastofu,“ sagði hann, 

„eða láta þá sjálfa hanna umslögin. Umslög Pat Benatar og Ultravox eru gott dæmi um þetta. Þau 

eru eins ódýr og einföld og hugsast getur.“ Auðvitað fór maðurinn með staðlausa stafi. Einföld 

umslög eru ekki endilega ódýrari en flókin umslög. Síður en svo. Til dæmis unnnu Þrír frægir og 

rándýrir auglýsingateiknarar umslag Ultravox. Helmingi fleiri hönnuðu umslag Benatar.  

Staðreyndin er sú að eingöngu lærðir auglýsingateiknarar hafa möguleika á að hanna „rétt“ 

umslög. Slíkt krefst nefnilega haldgóðrar þekkingar á leturmeðferð og sálfræðilegum 

markaðsþáttum, samhliða útfærslukunnáttu í sambandi við prentun og litlar svarthvítar myndir af 

litumslögum.12 
 

 
11 „Drake's new Certified Lover Boy album art might be the worst we have ever seen,“ Creative Bloq, sótt 14. 

október, 2021, https://www.creativebloq.com/news/Drake_album_art. 
12 Jens Guðmundsson, „Eiga plötuumslög að vera hvít?“ 

Mynd  SEQ Mynd \* ARABIC 2: 

Certified Lover Boy plötuumslagið hjá 

Drake. Útgáfuár: 2021. 

Mynd 7: Certified Lover Boy 

plötuumslagið hjá Drake, útgáfuár: 

2021. 
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Eins og þarna kemur fram skiptir öllu máli að það sé hugsun á bak við myndbirtingu 

umslagsins og að því sé faglega staðið, og þá skiptir ekki öllu hversu miklu er kostað til, svo 

það skili sínu ætlaða hlutverki. 

 Þróun undanfarinna ára getur samt sem áður verið af hinu góða, til dæmis gerir 

Spotify tónlistarfólki kleift að gefa út „canvas“ sem er tíu sekúndna lúppa af vídeói við hvert 

lag á plötu. Þá getur tónlistarmaðurinn gefið frá sér meira af sjónrænu efni til aðdáenda sinna 

og á nýstárlegri hátt sem áður var ekki mögulegur. Að auki er nú mun einfaldara er að dreifa 

og deila tónlist en áður fyrr, þar sem tónlistarfólk getur á samfélagsmiðlum léttilega deilt öllu 

til fylgjenda sinna; lögum, textum, myndskeiðum og plötuhönnun.  

 

2.1 Safngripir og áþreifanlegt efni 

Fyrir stafrænu öldina voru fyrst og fremst tvær aðferðir til að koma upptökum til neytenda: 

með vínyl og geisladisk. Báðir miðlar kröfðust efnislegs sniðs og einnig sjónrænnar hönnunar 

til að láta vöruna líta út fyrir að vera einstök og öðruvísi en aðrar plötur í plötubúðinni.13 

Skemmtilegt er að skoða vínylplötuumslög sem eru sérstaklega efnismikil eða ganga lengra í 

hönnun en vanalegt er. Þá eru þau lesin, hægt að grandskoða þau og sum höfðu söngtexta, þá 

var auðvelt að syngja með og læra textana. 

 En hvernig má ná þessum áhrifum þegar 

sjálft umslagið er ekki lengur til? Tónlistarkonan 

Sophie Xeon gaf út seríu af stökum lögum sem hún 

nefndi Product árið 2015 en þótt tónlistin væri 

stafræn þá fylgdi mikið meira efni útgáfunni. Serían 

var gefin út á vínyl, sem stafræn skrá á netinu sem 

hægt var að hlaða niður, á svörtum eða bleikum 

geisladiski en það sem vakti ekki síst athygli var 

„umslag“ eða fylgihlutur mótað úr sílikon með 

upphleyptum bólum. Um er að ræða afurð úr sílikoni sem líkist kynlífsleikfangi og kemur 

með stafrænu niðurhali. Nokkrar vörur til viðbótar fylgdu útgáfunni eins og t.d. gegnsær jakki 

úr plasti, sólgleraugu og skór en allar þessar vörur seldust upp strax.14 Þetta er dæmi um að 

 
13 Barry Miles, Grant Scott og Johny Morgan, The Greatest Album Covers of all time, (London: Collins & 

Brown, 2005), bls. 6. 
14 „SOPHIE Releasing Singles Collection With "Silicon Product" (That Sure Looks Like a Sex Toy),“ Pitchfork, 

sótt 12, nóvember 2021, https://pitchfork.com/news/61411-sophie-releasing-singles-collection-with-silicon-

product-that-sure-looks-like-a-sex-toy/. 

Mynd 8: Umslag ofl. fyrir seríu af singlum eftir 

Sophie. Útgáfuár: 2015. 
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ekki þarf að fara hefðbundna leið við að gefa út plötu á einum miðli heldur er hægt að fara 

ótrúlegustu leiðir með það. Hjá Sophie hentaði það vel að gefa út margar vörur því þær 

studdu við plötuna þar sem hún setur það í forgrunn að tónlistin er ekki lengur efnisleg þótt 

hún sé vissulega vara samanber titil plötunnar. Þessir hlutir verða því eins konar efnislegt 

ígildi tónlistarinnar. Hér er breytt tækniumhverfi tónlistarinnar til umfjöllunar í hönnuninni 

og framsetningunni. Og sjálft blætiseðli vörunnar er einnig gert að aðalatriði með svolítið 

kersknum hætti. 

2.2 Ólík nálgun við hönnun plötuumslaga 

Þó að tilgangur plötuumslags sé alltaf það sama, þ.e. að skapa 

samhengi fyrir tónlistina sem umslagið inniheldur, er 

hönnunin með mismunandi nálgun og markmið eftir 

útgefanda og listamanni. Hvort sem það sé að gefa nýja eða 

betri sýn á innihald plötunnar á sjónrænan hátt, eða að 

hönnunin er gerð til að ná til athygli hlustenda og skara fram 

úr öðrum plötum. Þessi ákvörðun er tekin fyrir mismunandi 

markaðsetningu plötunnar og fer alveg eftir því hvernig platan 

er. Til dæmis væri óeðlilegt ef að Metallica myndi gefa út 

pastel litaðan töfraheim sem hönnun á plötuumslagi (þótt það væri mjög skemmtilegt að sjá 

það!), en slík nálgun virkar fyrir Lil Nas X eins og á plötunni hans MONTERO (sjá mynd 9) 

því það hentar tónlistarheimi og tónlistarflokki hans. Mikilvægt er að vita hver stefna 

tónlistarmannsins er við hönnun plötuumslagsins, þar sem samræmi skiptir máli og það 

hjálpar vörumerki tónlistarmannsins að móta hver hann er og hvernig hann vill setja sig fram. 

Hvernig tónlistarmaðurinn gerir það í hönnun er með tveimur mismunandi nálgunum, hönnun 

með tilvísun í tónlistina og hönnun með því markmiði að ná til flesta hlustenda. 

Mynd 9: MONTERO (2021) 

plötuusmlagið hjá Lil Nas X 
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2.3 Hönnun með tilvísun í tónlistina 

Sum plötuumslög eru mögnuð listaverk sem hafa djúpstæða merkingu og tilvísanir. Þessi 

plötuumslög eru í miklu uppáhaldi hjá mér því þau örva mann til að leita hugsunar og 

merkingar að baki hönnunarinnar og þar með plötunnar sem heild. Mitt mat er að maður 

meðtekur plötuumslagið tvisvar, í fyrstu þegar það grípur augað og leggur á það fyrsta mat og 

síðan þegar maður er búinn að hlusta á plötuna í gegn og átta sig á textanum og 

hljóðheiminum. Maður sér hönnunina á plötunni upp á nýtt eða í allt öðru ljósi þegar maður 

skilur innihaldið og getur tengt það við hönnunina. Dæmi um svona plötuumslag er platan 

Animals eftir Pink Floyd. 

Battersea rafstöðin í London var tákn um 

orkunýtingu samtímans á tuttugustu öldinni en var sett í 

nýtt sjónarhorn á umslaginu á plötunni Animals sem 

myndlíking um dystópískt samfélag. Platan lýsti 

grimmri siðmenningu sem stjórnað er af ofbeldisfullum 

hundum og gráðugum svínum sem ráða yfir kindum. 

Animals var lauslega byggð á bókinni Animal Farm eftir 

George Orwell og var platan fordæming kapítalismans.15 

Hægt er að túlka umslagið sem bælingu á sköpunargáfu 

með stífri hægri pólitík þar sem spilltir stjórnmálamenn og valdastéttir kúga samfélagið. 

Leiðin út úr þessu ástandi verður þegar „svínin fljúga burt“ og að hlutirnir verða betri þegar 

„svín fljúga“ 16 (frasinn "when pigs fly" er þekktur á ensku og merkir eitthvað mjög ólíklegt, 

eitthvað sem verður aldrei). Innan í kápunni má sjá ellefu einlitar myndir en þrjár af 

myndunum eru af svíninu á plötuumslaginu sem virðist meira ógnandi á svörtum bakgrunni 

en á hvítum. Myndirnar sýna einnig iðnaðarhúsnæðið eyðilagt, mögulega eftir að kindurnar 

risu upp gegn hundunum og svínunum. Myndirnar gefa hins vegar ekki von um að uppreisnin 

muni leiða til neins jákvæðs. Á deginum sem ljósmyndin var tekin stilltu Pink Floyd upp tólf 

metra stóru upplásnu svíni sem var blásið upp og bundið við rafstöðina. Á endanum slitnuðu 

vírarnir sem héldu svíninu og það flaug framhjá rafstöðinni og eitthvað burt. Svínið flaug upp 

þangað til að það var ekki lengur í augsýn. Þetta atvik varð að stóru máli þar sem 

flugumferðarstjórnin þurfti að hætta við mörg flug þar til að svínið fannst. Svínið hlaut mikla 

 
15 David Deal, „Pink Floyd’s “Animals”: The Story Behind the Album Cover,“ Festivalpeak, 16. febrúar 2020. 

https://festivalpeak.com/pink-floyds-animals-the-story-behind-the-album-cover-e7e9c588fa00. 
16 „What was the significance of the flying pig on the cover of Animals, the Pink Floyd album?,“ Quora, sótt 12. 

nóvember 2021 á https://www.quora.com/What-was-the-significance-of-the-flying-pig-on-the-cover-of-

Animals-the-Pink-Floyd-album. 

Mynd 10: Umslag fyrir plötuna Animals eftir 

Pink Floyd. Útgáfuár: 1977. 
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fjölmiðlaumfjöllun sem skapaði óskipulagða markaðsetningu fyrir plötuna. Svínið fannst á 

endanum á býli hjá bónda einum þar sem Pink Floyd sótti það.17 Svínið var einnig notað á 

tónleikum hjá þeim sem leikmunur og er dæmi um annars konar sjónrænt efni sem að 

tónlistarfólk nýtir sér. Umslagið á Animals hefur því djúpa merkingu og tengingu við sögu 

sem eykur virði þess til muna.  

 

2.4 Hönnun með því markmiði að ná til flestra hlustenda  

Nú til dags eru oftast hönnuð plötuumslög með það markmið 

í huga að ná til sem flestra hlustenda, sérstaklega í 

tónlistarflokkunum hip hop eða poppi og sést það greinilega í 

hönnuninni. Hægt er að sjá að þessi hönnun er með nokkrar 

tískustefnur (e. trend) eins og til dæmis nærmynd af 

listamanninum (eða persónuleikaumslag), einungis nafn 

plötunnar eða fáa eða jafnvel einn lit sem hylur allt 

plötuumslagið. Það sem þessar tískustefnur hafa 

sameiginlegt er að vera minimalískar, sem að hentar mjög 

vel fyrir stafræna miðla, því þá þarf að draga myndina niður 

frá stórri mynd niður í litla stærð á skjáum. Einn af þeim 

tónlistarmönnum sem er gríðarlega frægur og hakar í öll 

þessi box er Drake. Hann hefur hefur haft mikil áhrif á 

popptónlist nútímans og ekki síður haft áhrif á 

plötuumslögin. Plötuhönnunin á plötunum hans Drake hefur 

alltaf skapað umræðu á meðal fólks á netinu, hvort sem verið 

er að gera grín að hönuninni eða skipta út efni fyrir annað til 

að skapa fyndna mynd og hefur hönnunin alltaf boðið upp á það, hvort sem það var viljandi 

eða ekki. If You're Reading This It's Too Late, Nothing was the same og Views eru dæmi um 

plötur hjá Drake þar sem fólk hefur gert mikið af öðrum fyndnum hönnunarútgáfum af 

plötuumslaginu til að senda á vini í skilaboðum eða setja á netið.  

 
17 David Deal, „Pink Floyd’s “Animals”: The Story Behind the Album Cover“ 

Mynd 11: Skopmynd af Views 

Mynd 12: Skopmynd af If You’re 

Reading This It’s Too Late 
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Það sem gerir það svona auðvelt að breyta eða skipta út atriðum á myndinni eins og á 

plötunni If You‘re Reading This It‘s Too Late er einfaldleikinn í hönnuninni sjálfri. Þar er um 

að ræða einfalt letur sem gefur möguleika á að skipta út texta fyrir annan texta. Annað dæmi 

er mynd af honum á toppi byggingar hvaðan er auðvelt að klippa hann út og staðsetja hann á 

annan stað til að skapa skopmynd (e. meme). Þegar fólk býr til brandara um plötuumslagið og 

deilir með fólki þá er það einnig auglýsing og vekur athygli á plötunni sem getur orðið mjög 

góð markaðsetning. Hönnun þessara plötuumslaga á ekki að vísa í djúpa merkingu heldur 

frekar skapa einhverja stemningu eða endurspegla ákveðið mont á velgengni eða auðævi eins 

og What A Time To Be Alive platan hjá Drake og Future þar sem plötuhönnunin var af 

demöntum sem dreifðir voru út í alla enda myndarinnar. Plötuhönnun þarf nefnilega ekki 

endilega að vera með djúpa merkingu eða sögu á bak við hönnunina. Hönnun sem grípur 

augað eða skapar rétta tilfinningu virkar stundum best og er mikilvægt að hönnunin haldist í 

hendur við tónlistina því að í grunninn er tilgangur plötuumslags að skapa samhengi fyrir 

tónlistina sem umslagið inniheldur. 

 

3 Breyting á plötuumslögum í ljósi nýrrar tækni 

Vegna þeirra breytinga að nafn listamannsins og plötunnar birtist hjá streymisveitum eins og 

Spotify og Apple Music, þá er athyglisvert að bera saman markaðssetningu hjá tveimur 

plötum sem komu út á ólíkum áratugum en þó með svipað umslag, Wish You Were Here og 

Donda.  

Mynd  SEQ Mynd \* ARABIC 4: Wish 

You Were Here umbúðir utan um 

plötuna hjá Pink Floyd (1975) 
Mynd 4: Plötuumslagið Donda hjá 

Kanye West (2021) 

Mynd 13: Platan Nothing Was The 

Same (2013) eftir Drake 

Mynd 14:Platan If You’re Reading 

This It’s Too Late (2015) eftir 

Drake 

Mynd 15: Platan Views (2016) eftir 

Drake (ath. Drake er á toppinum á 

CN turninum í Toronto) 
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Wish You Were Here platan eftir Pink Floyd kom út 

árið 1975 (fyrir tíma Spotify og Apple Music) og Donda 

kom út árið 2021. Plata Pink Floyd er innblásin af þeirri 

hugmynd að einstaklingar reyni að fela raunverulegar 

tilfinningar sínar til að forðast að verða „brenndir“ (forðast 

opinbera gagnrýni). Myndin sýnir tvo menn sem takast í 

hendur á meðan annar þeirra logar. En Storm Thorgerson, 

hönnuður hjá Pink Floyd, uppgötvaði að aðalboðskapur 

textans á plötunni var „óuppfyllt nærvera“ sem hann vildi 

fremur tjá á umbúðunum. Storm kom því með þá hugmynd 

að vefja plötuna inn í svart plast til að gefa til kynna að 

hana „vantaði“. Útgefandanum líkaði ekki þessi nálgun, 

enda sást hvorki heiti plötunnar né að þarna væru sjálfir 

Pink Floyd á ferð. Þar með myndi fólk ekki kaupa plötuna.  

Í seinni tíma viðbót var settur á svarta plastpokann límmiða 

af handabandi tveggja vélmanna til að þóknast 

plötuverslunum. Miðinn er sem tákn á umbúðunum, með 

heiti bæði plötunnar og hljómsveitarinnar skreytt á hlið.18  

Kanye West gaf út plötuna Donda árið 2021 þar sem umslagið er einfaldlega svartur 

flötur. Kanye hefur ekki gefið upp neinar upplýsingar um hugmyndina að baki hönnuninni og 

er aðeins hægt að velta fyrir sér hvað hún þýðir, hvort hér sé um að ræða tilvísun í Black 

Lives Matter hreyfinguna á samfélagsmiðlum, þar sem fólk birti mynd af svörtum kassa á 

samfélagsmiðlum sem var í mótmælaaðgerðum gegn kynþáttaóréttlæti og lögregluofbeldi, 

eða þá staðreynd að Kanye hefur átt í miklum erfiðleikum með plötuútgefanda sinn og að 

platan var gefin út án hans leyfis. Í reynd er þó staðan sú, að nafn listamannsins og heiti 

plötunnar koma fram á streymisveitum í ýmsum birtingarmyndum; allt frá skjátexta í 

bílahljómtækjum til appa sem greina tónlistina sem spiluð er t.d. í bílnum. Þetta gæti verið 

ástæðan fyrir því að Kanye kemst upp með að hafa hvorki texta né mynd á umslagi sínu. 

Önnur kenning væri að það sé gert til að setja meiri áherslu á tónlistina og maður ætti þá 

sjálfur að móta sína eigin sjónrænu mynd í hausnum. Hér má nefna að til dæmis í teknói er 

algengt að umslög séu einlit. Þar talar það inn í ákveðna hugmyndafræði þar sem tónlistin 

 
18 „Wish You Were Here Album Cover,“ Pure Music, sótt 2. nóvember 2021, https://pure-music.co.uk/wish-

you-were-here-album-cover/. 

Mynd 16: Wish You Were Here umbúðir 

utan um plötuna hjá Pink Floyd (1975) 

Mynd 17: Plötuumslagið Donda eftir 

Kanye West (2021) 
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skiptir öllu en ekki tónlistarmaðurinn eða plötusnúðurinn. Þvert á móti er hugmyndin að 

vinna á móti stjörnukúltúrnum sem gegnsýrir flesta kima þjóðfélagsins. Áhugavert er í því 

sambandi að Kanye sem er ein stærsta stjarna samtímans, fari þessa leið. Svartur flötur getur 

þýtt alls konar og fer allt eftir samhenginu sem fólk vill hafa. Jafnvel þó að engin „hönnun“ 

sé á umslaginu þá virkar hönnunin, vegna þess að hún er ólík öðrum umslögum og er þannig 

eftirminnileg. 

 

3.1 Tenging milli hönnuðar og tónlistarmanns 

Tengslin milli hönnuða og tónlistarfólks voru áður fyrr frekar skýr, en nú þegar tónlist er 

aðallega stafræn upplifun og sjónrænn þáttur tónlistar hefur færst frá vínyl yfir í pínulitlar 

táknmyndir á spilunarlistum, hefur tengingin milli þeirra orðið flóknari.19 Í viðtali sem ég tók 

við Viktor Weisshappel rekur hann ferli sitt við gerð plötuumslaga og fjallar um það hvernig 

tónheimurinn myndast. Þar lýsir hann að ferlið sé mjög mismunandi eftir því hver 

viðskiptavinurinn er. Hann hefur verið með viðskiptavin þar sem ríkir mikið traust og í þeim 

tilfellum eru oftast allar tillögur samþykktar strax og hönnuðurinn fær mjög mikið frelsi sem 

gerir vinnuna skemmtilega. Með öðrum kúnnum þá er meira verið að byggja á tónheiminum 

og reyna að finna einhvern kjarna í tónlistinni sem maður ímyndar sér grafískt eða í einhverju 

myndformi. Oft spretta þessar hugmyndir í samtali eða með skissum sem fikrast áfram fram 

og til baka þangað til að maður er kominn í einhverja átt. Viktori finnst skipta miklu máli að 

tengja við hugmyndir tónlistarmannsins, því þá getur hann komið með hugmyndir sem 

byggja á einhverjum grundvelli og veit hvert á að fara lengra. Pælingin og hugmyndavinnan 

er stór partur af því sem gerir plötuumslög áhugaverð að hans mati og hann segir að það skíni 

í gegn þegar það er eitthvað meira á bakvið hönnunina en að hún sé einfaldlega flott. 20 

 

4 Viðbrögð listamanns og útgefenda við breytingunum: Sprenging af 

annars konar sjónrænu efni 

Mikilvægt er að tónlistarfólk geri sér grein fyrir breytingum á miðlun tónlistarefnis og taki 

við tækninýjungum á sviði sjónrænnar hönnunar með opnum hug þar sem það getur opnað 

 
19 „The Design + Music Industries are BFFs—They Just Don’t Know it Yet,“ Eye on Design, sótt 14. október, 

2021, https://eyeondesign.aiga.org/the-vital-links-between-the-design-music-industries-how-can-they-enhance-

one-another/. 
20 Viðtal höfundar við Viktor Weisshappel. 
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fjölda nýrra vídda fyrir upplifunina á tónlistinni. Aukin tækni eins og YouTube, hraðara 

internet, meiri bandvídd, LED skjáir og skjávarpar hefur búið til umhverfi þar sem 

tónlistarmenn (eða teymi þeirra) þurfa að geta búið til alls konar ólíkt myndefni. Til dæmis 

hefur tónlistarkonan Björk verið bæði framsækin og djörf í tilraunum sínum gagnvart öllu 

sem varðar hið sjónræna í listsköpun sinni á tónlistarsviðinu. Nefna má sýninguna Björk 

Digital í Somerset House í London þar sem hún bauð gestum að taka virkan þátt í verkum 

sínum í sýndarveruleika (e. virtual reality).21 Með þessari tækni líður þátttakanda eins og 

hann sé á staðnum með henni, umkringdur af Björkum.22 Þarna var komin ný, framandi og 

óvænt tegund upplifunar – sem fólki líkaði afar vel. 

Tónlistarhátíðir hafa verið haldnar í tölvuleikjum eins og í Fortnite og Roblox. Yfir milljón 

manns komu saman í september 2020 fyrir útgáfutónleika „Heaven & Hell“ með 

tónlistarkonunni Ava Max í tölvuleiknum Roblox. Á tónleikunum talaði Max um innblástur 

hennar fyrir plötuna á stórum skjá fyrir framan fallegt dansgólf sem svífur um á himni. Síðan 

söng hún nokkur lög fyrir framan bakgrunn sem þróaðist í teiknimynd af helvíti ásamt 

blikkandi ljósum og flugeldum. Tónleikarnir voru á tímum COVID-19, þegar fjöldaviðburðir 

voru ekki heimilaðir vegna fjöldatakmarkana og þetta var því góð lausn á þeirri miklu 

áskorun. Það sem var ómögulegt í raunheimi, reyndist framkvæmanlegt í sýndarheimi. Ekki 

aðeins var þetta frumleg lausn heldur ódýrari og aðgengilegri. Þá var hún ennfremur 

umhverfisvænni, bæði hvað varðar flugeldana og þá augljósu staðreynd að ekki þurfti að 

ferðast með heilt kvikmyndateymi og þungan búnað í þotu milli staða á nokkurra daga 

fresti.23 

Sem dæmi um þróun og vinnslu hugmynda hönnuða og tónlistarmanna er 

markaðsherferðin og hugmyndin fyrir plötuna ∞ sem hljómsveitin Hjaltalín gaf út árið 2020. 

Þar er áhugavert og gott dæmi um sprengingu af annars konar sjónrænu efni við plötugerð nú 

til dags. Hönnuðurinn Sigurður Oddsson stýrði listrænni stefnu plötuhönnunarinnar og kom 

með þá hugmynd í samtali við Hjaltalín að „úlfabarn“ eða yrðlingur væri stefnan sem ætti að 

fylgja við hönnun plötunnar. Höggmyndasmiðurinn Matthías Rúnar Sigurðsson var fenginn í 

ferlið til að gera höggmynd af úlfabarninu. Höggmyndin var gerð úr grágrýti og styttan 

nokkuð stór. Þá var styttan skönnuð í þrívídd. Í vinnsluna var fenginn þrívíddarhönnuðurinn 

 
21 „Björk digital has ended its run at somerset house,“ Somerset House, sótt 14. október, 2021, 

https://www.somersethouse.org.uk/whats-on/bjork-digital. 
22 „björk: stonemilker (360 degree virtual reality),“ Björk, sótt 14. október, 2021, 

https://www.youtube.com/watch?v=gQEyezu7G20. 
23 „Roblox has big plans for virtual music events,“ The Verge, sótt 14. október, 2021, 

https://www.theverge.com/2020/10/5/21502149/roblox-virtual-music-events-concerts-ava-max-interview. 



 

 

21 

Gabríel Bachman sem útfærði módelið á þann hátt að birta mætti verkið m.a. í myndskeiðum. 

Í kjölfarið var mögulegt að gefa út hreyfðar auglýsingar á samfélagsmiðlum og „canvas“ á 

Spotify (sem er myndskeið sem spilast þegar hlustað er á plötuna). Fyrir vikið má sjá styttuna 

bæði í raunveruleikanum og í stafræna heiminum.24 Hér er áhugaverð samvinna ólíkra 

listamanna (teymisvinna) undir stjórn eins hönnuðar og er verið að víkka út listform tónlistar 

með fleiri listgreinar. 

Hvernig við hlustum á tónlist hefur breyst, þ.e.a.s. framkvæmdin sjálf. Áður fyrr var 

þetta gjarnan meiri viðhöfn, fólk lék vínyl plötur heima í stofu og í samkomum með vinum. 

Þetta var nánast gjörningur. Nú þegar tónlist er veitt í streymi, er aðgengileikinn allur annar. 

Ekki aðeins er hlustunin næstum alltaf til staðar í hvaða aðstæðum sem er, í símafæri eða 

músarfæri, heldur höfum við aðgang að svo miklu meira magni og úrvali tónlistar en áður. 

Þetta gerir það að verkum að fólk neytir tónlistar með fjölbreyttari hætti, við „notum“ tónlist 

meðvitað og ómeðvitað sem bakgrunn í daglegum störfum. Þegar maður keyrir bíl, er í útivist 

eða líkamsrækt. Þessi mikla bylting í aðgengileika hefur mögulega breytt okkar viðhorfi, 

áhuga og athygli gagnvart tónlist. Þegar við njótum tónlistar er um nokkurs konar 

bakgrunnsupplifun að ræða og því verða áhrif hennar mögulega minni en ella og sama gildir 

um þá tilfinningalegu ómun sem tónlistin skapar. Á hinn bóginn má segja að við neytum 

tónlistar almennt mun meira en áður, jafnvel þegar við teljum okkar ekki vera að hlusta þá 

innbyrðum við hana í snefilmagni stóran hluta sólarhringins. Enginn fer varhluta af tónlistinni 

sem ómar í auglýsingum, verslunarmiðstöðvum, veitingastöðum, biðsölum, nánast hvar sem 

er. Hún heldur því áfram að móta okkur; í gegnum hana skynjum við menningu okkar og 

tilveru. 

Í viðtali við Adrian Shaugnessy fjallaði grafíski hönnuðurinn James Goggin, um hvað 

það þýddi mikið fyrir hann að fá aukaefni frá tónlistarfólki eins og til dæmis Yo La Tengo 

sem gaf út plötuna Extra Painful (1993) ásamt stafrænni skrá á vefsíðunni 

matadorrecords.com. Í þjappaðri skránni fylgdi „gagnvirkur bæklingur“ sem innihélt 

ljósmyndir, hlekkur á mynd af plötuumslaginu svo aðdáendur gætu sjálfir prentað út 

umslagið, ásamt lista af öllum sem komu að undirbúningi og gerð plötunnar. „Ég held 

virkilega að fyrirtæki eins og Apple ættu að gera meira af þessu; veita aðgengi að 

prentanlegum PDF-skjölum, JPEG myndum og öðru stafrænu efni, svo sem viðbótar 

 
24 Miðstöð hönnunar og arkitektúrs, „Sigurður Oddsson, Matthías Rúnar Sigurðsson og Gabríel Benedikt 

Bachmann hljóta Hönnunarverðlauna Íslands 2021 fyrir Hjaltalín - ∞.“ Myndband, 5:07, sótt 2. nóvember 2021 

á https://www.honnunarmidstod.is/ha-frettir/sigurdur-oddsson-matthias-runar-sigurdsson-og-gabriel. 
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gögnum, myndböndum og fleiru.“25 Viðtalið var tekið árið 2008 en það var þó ekki fyrr en 

árið 2019 sem að Spotify kom með Canvas þjónustuna, með viðbótar myndefni við lögin.26 

Hefðbundin áþreifanleg plötuumslög eru fjarri því að hverfa, vinsældir þeirra eru 

m.a.s. að rísa á ný þó þau séu ekki nærri því jafn vinsæl og áður fyrr. Vaxandi áhugi fólks á 

umslögunum kann að skýrast af því að við einfaldlega söknum þess að snerta listaverkið. 

Jafnt gömul og ný plötuumslög eru álitin dýrmæt eign, enda mikilvægur þáttur í 

tónlistarupplifuninni. Smáfyrirtæki á útgáfumarkaði, og þá sérstaklega örfyrirtæki sem telja 

aðeins einn til tvo starfsmenn, hafa venjulega ekki fjárhagslegt bolmagn til að standa straum 

að vönduðum markaðsherferðum. Þau beita því fjölmörgum ódýrum aðferðum til að vekja 

athygli á hverri útgáfu um sig, svo sem með vefsíðum þar sem sjá má margvíslegt ítarefni á 

borð við viðtöl, ljósmyndir og myndbönd. Þá er það almennt viðurkennt að vel hannað canvas 

á Spotify er ekki síður mikilvægt en vel hannað plötuumslag, svo platan fangi athygli á 

markaði.27 

 Þar sem tekjur tónlistarmanna dagsins í dag byggjast ekki lengur á plötusölu heldur á 

tónleikahaldi og söluvörum tengdum honum sjálfum og list hans, er mikilvægt að skapa 

sterka upplifun á tónleikum og gera þá eftirminnilega. Á síðustu árum hafa menn verið að 

vinna með bakgrunnsefni á tónleikum sem er myndband sem spilast á skjávarpa eða LED-

skjá bakvið tónlistarmanninn. Þetta er viðbót eða stuðningur við tónlistina sem skapar meiri 

stemningu og skapar þá upplifun að það sé stöðugt eitthvað að gerast á sviðinu og meira að 

horfa á en tónlistarmaðurinn og hljómsveitin. Flestir stórir tónlistarmenn hafa bakgrunnsefni 

á tónleikum og er sjónræna efnið oft litríkt og í háu tempói. Sjálfur hef ég gert bakgrunnsefni 

á tónleikum eins og til dæmis fyrir Eivöru og Aron Can. Samkvæmt minni reynslu er 

mikilvægt að tala við tónlistarmanninn snemma í ferlinu um það hvernig hönnunin á að vera 

og hvert sé markmiðið með henni. Síðan er skoðað hvernig hönnun og efni tónlistarmaðurinn 

hefur verið að nota áður fyrr og halda í þann stíl fyrir samræmi í hönnun tónlistarmannsins. Í 

bakgrunnsefni á tónleikum eru til þrjár aðferðir sem hægt er að notast við: bakgrunnsefni sem 

breytist í takt við tónlistina með því að nota hljóðstyrk sem breytu í hugbúnaðinum, það sem 

á ensku er kallað „audio reactive“. Síðan er hægt að gera bakgrunnsefni sem að er jafn langt 

og lagið sem breytist fyrir hvert vers í laginu eins og t.d. í tónlistarmyndbandi og þá breytist 

bakgrunnsefnið ekki á tónleikunum sjálfum. Að lokum er hægt að gera eitt bakgrunnsefni 

 
25 Shaughnessy, Adrian: Cover Art By: New Music Graphics, Laurence King Publishing, 2008, bls. 77. 
26 Lucy Ilado, „Spotify launches Canvas feature in beta“ Music in Africa, 11. október 2019. 

https://www.musicinafrica.net/magazine/spotify-launches-canvas-feature-beta. 
27 Shaughnessy, Cover Art By: New Music Graphics, bls. 7. 
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sem að spilast yfir alla tónleikana sem er oftast myndefni með litla hreyfingu sem breytist 

lítið. Þessi aðferð er oft með nafnið á tónlistarmanninum sem birtist yfir allan skjáinn. Það fer 

eftir tónlistarmanninum hvernig bakgrunnsefni hann vill fá. Tónlistarmaðurinn Daði Freyr 

kýs að nota seinustu aðferðina því að hans mati verða aðdáendur fljótt þreyttir á því að horfa 

á bakgrunnsefni á tónleikum ef að of mikið sé að gerast í myndmálinu. Hann vill að athyglin 

sé aðallega á honum en að bakgrunnsefnið skyggi ekki á hann.28 

Lagið Video Killed The Radio Star eftir The Buggles sem var búið til árið 1979, á 

sérstaklega við í dag þar sem þróunin á miðlun hefur verið tekin á næsta stig. Lagið vísar til 

breytinga á stafrænum miðlum. Eftir því sem sjónvörp urðu aðgengilegri meðalfjölskyldunni 

á sjöunda áratugnum voru fjölskyldur að kveikja á sjónvörpunum sínum í stað þess að hlusta 

á kvöldfréttir í útvarpi, sem táknaði upphaf breytinga í fjölmiðlaneyslu. Línurnar „Video 

killed the radio star“ eiga að vera túlkaðar bókstaflega og gefa til kynna að uppgangur 

sjónvarps hefur drepið útvarpsbransann. 

Myndband lagsins var það fyrsta sem var gefið 

út á MTV.29 MTV á stóran part í þróun á iðnað 

tónlistarmyndbanda. MTV er bandarísk 

kapalrás sem að upprunarlega var miðill fyrir 

ný tónlistarmyndbönd og varð fljótt vettvangur 

til að uppgötva nýja tónlist og tónlistamenn.30  

Tónlistarmyndbönd varð að stórum vettvangi 

við útgáfu tónlistar og öflug markaðssetning. 

Sem dæmi um það er tónlistarmyndbandið 

„Gangnam style“ sem var fyrsta vídeóið til að ná milljarð áhorfa á Youtube árið 2012.31 

Tekjur vegna tónlistarmyndbanda náðu hámarki árið 2004 eða um $831,9M en hefur það 

minnkað gríðarlega á árunum þar á eftir og stóðu í $27,4M árið 2020.32 Youtube er vinsælasti 

miðillinn til að birta tónlistarmyndbönd nú til dags. Með þeim miðli er öllum gert kleift að 

miðla efni án kostnaðar ólíkt því sem var áður fyrr.  

 

 
28 Viðtal höfundar við Daða Frey. 
29 Sara Belcher, „True Crime Fans Share Their Favorite Conspiracy Theories on TikTok Using This Classic 

Song,“ Distractify, 20. júlí, 2020. https://www.distractify.com/p/video-killed-radio-star-meaning. 
30 Shweta Singh, „Evolution Of Music Videos: How Has The Storytelling Changed?“ Vue.ai, 5. október, 2018. 

https://vue.ai/blog/retail-trends/evolution-of-music-videos-how-has-the-storytelling-changed/. 
31 JC Villamare, „The Songs That Joined YouTube’s Billion Views Club This Decade,“ Etcanada, 5. ágúst 

2021. https://etcanada.com/photos/713613/12-songs-that-joined-youtubes-billion-views-club-in-2020/#image-

807362. 
32 „U.S. SALES DATABASE,“ Riaa, 2021. https://www.riaa.com/u-s-sales-database/. 

Mynd 18: Graf af tekjum í tónlistariðnaðinum í gegnum 

árin 1989-2020. 
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Niðurlag 

Hönnun hefur spilað stóran þátt í tónlist í gegnum tíðina eins og fjallað hefur verið um hér að 

framan. Góð grafísk hönnun á fyrsta plötuumslaginu jók sölu plötunnar það mikið að menn 

héldu áfram að hanna og þróa plötuumslög. Menn áttuðu sig fljótt á því að umslagið er andlit 

plötunnar sem hefur mótandi áhrif á afstöðu hlustenda gagnvart plötunni og skapar samhengi 

fyrir tónlistina. Hægt er að skipta markmiðum hönnunar plötuumslaga í tvennt. Annars vegar 

með hönnun sem hefur tilvísun í tónlistina eða með hönnun sem er ætlað að stækka 

hlutsendahópinn. Hönnun í víðum skilningi hefur gefið tónlistarfólki tækifæri til að miðla 

tónlistinni í gegnum fleiri listform og eftir því sem tæknin hefur þróast koma fram nýjar leiðir 

fyrir tónlistarfólk til að miðla tónlist sinni, eins og til dæmis með tónlistarvídeóum, 

bakgrunnsefni, sýndarheim eða jafnvel í gegnum tölvuleiki. Áskorunin er samt alltaf sú sama, 

að vekja athygli hlustenda á tónlistinni og snerta þá.  

Á tímum stafræns streymis sést að hönnunin á umslögunum hefur tekið breytingum. 

Á mörgum plötuumslögum er því sleppt að hafa nafn listamannsins og heiti plötunnar á 

umslaginu vegna þess að það kemur fram á streymisveitum í ýmsum birtingarmyndum, allt 

frá skjátexta í hljómtækum bíla til appa sem greina tónlistina sem spiluð er t.d. í bílnum.  

Í framtíðinni er hægt að ímynda sér að tónlistarhátíðir verið aðallega haldnar á 

stafrænu formi vegna þess að sú upplifun gæti mögulega orðið betri en tónleikar í raunheimi. 

Þar gætu notendur haft gagnvirk áhrif á tónleikana sjálfa, t.d. með því að stjórna ljósum, 

sprengja flugelda á völdum stöðum eða breyta umhverfi tónlistarmannsins því hann er gerður 

í stafrænum heimi. Með hönnun er hægt að vekja upp tilfinningar, segja sögu og koma 

flóknum málefnum í myndmál, oft á einfaldan hátt. Samspil og samvinna hönnunar og 

tónlistar mun því halda áfram þrátt fyrir að nýir tónlistarmiðlar komi fram. Miðlun tónlistar 

hefur ætíð verið að breytast og mun vitaskuld halda því áfram og er það hlutverk hönnuða að 

bregðast við þeim breytingum sama hverjar þær kunna að verða.  

Hönnuðir nútímans hafa fengið það stóra verkefni, að flytja hönnunina frá prenti yfir í 

stafræna heiminn og hefur sú umbreyting opnað fyrir ný tækifæri til miðlunar. Þrátt fyrir það 

halda margir tónlistarmenn samt sem áður áfram að gefa út plötur á vínyl eða geisladiska og 

því eru ennþá tækifæri til hönnunar góðra plötuumslaga sem auka virði hennar og gerir okkur 

kleift að varðveita og haldleika umslagið í raunheimi um ókomin ár. 
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https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Side_of_the_Moonhttps://en.wikipedia.org/wiki/The

_Dark_Side_of_the_Moon. 

 

Bækur: 

 

Fawcett-Tang, Roger, Loewy. Print and Production Finishes for CD and DVD Packaging. 2. útg. 

London: RotoVision, 2006. 

 

Miles, Barry, Grant Scott og Johny Morgan. The Greatest Album Covers of all time. London: Collins 

& Brown, 2005. 

 

Shaughnessy, Adrian. Cover Art By: New Music Graphics. Laurence King Publishing, 2008. 

 

 

Myndbönd: 

Björk. „björk: stonemilker (360 degree virtual reality).“ Myndband, 6:44. Sótt 14. október, 2021. 
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