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Nokkrar staðreyndir um Hönnunarmiðstöð Íslands
[stysta útgáfan, ef þú ætlar ekki að lesa neitt annað]

Rekstur Hönnunarmiðstöðvar
Hönnunarmiðstöð Íslands er með rekstrar- og þjónustusamning við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og
mennta- og menningarmálaráðuneyti. Samningurinn gildir út árið 2017 og hljóðar upp á 30 m. á ári.
Þjónusta Hönnunarmiðstöðvar
Hönnunarmiðstöð veitir hönnuðum, fyrirtækjum, hinu opinbera, erlendum samstarfsaðilum og fjölmiðlum
þjónustu og ráðgjöf varðandi málefni hönnunar. Hönnunarmiðstöð stuðlar að jákvæðum breytingum og þróun
innan stjórnkerfis og fyrirtækja svo efla megi þátt hönnunar sem víðast, samfélaginu til heilla.
Hönnunarmiðstöð rekur frétta veitur, sinnir kynningarmálum, stendur fyrir viðburðum, fyrirlestrum og
málþingum. Hún er í miklum samskiptum og tengslum við samfélag hönnuða, atvinnulífið, hið opinbera
og nýsköpunarstarfsemi á Íslandi. Í Hönnunarmiðstöð er tekið á móti fjölda íslenskra og erlendra gesta
og blaðamanna og þar er þróuð sú „mynd“ sem opinberir aðilar birta af íslenskri hönnun, þar er stöðugt
verið að þróa ný verkefni, samstarf og hugmyndir til að efla vettvang hönnuða. Eftirspurn eftir þjónustu
Hönnunarmiðstöðvar eykst stöðugt enda er hún sá staður þar sem þekking á þörfum og tækifærum á sviði
hönnunar og arkitektúrs safnast saman.
Helstu verkefni Hönnunarmiðstöðvar
HönnunarMars var fyrst haldinn vorið 2009 en hann varð fljótt ein af stóru hátíðum borgarinnar.
Hönnunarmiðstöð hefur fengið styrki frá menningar- og ferðamálaráði vegna hátíðarinnar og frá ýmsum
styrktar og samstarfsaðilum. Eigin tekjur af hátíðinni hafa vaxið undanfarin ár en árlega hefur velta
hátíðarinnar vaxið að meðaltali um 27%. 10% íslensku þjóðarinnar tekur þátt í hátíðinni og vitund almennings
er 95%. Fjöldi erlendra gesta fer vaxandi með ári hverju enda eykur HönnunarMars hróður íslenskrar
hönnunar jafnt innanlands sem erlendis.
Hönnunarstefna stjórnvalda fyrir árin 2014-2018 var samþykkt af stjórnvöldum í janúar 2014. Markmiðið með
mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland er að auka vægi hönnunar og arkitektúrs til að styrkja samkeppnisstöðu
íslenskra fyrirtækja og auka verðmætasköpun. Hún skiptist í þrjá
kafla; menntun- og rannsóknir, stuðningsumhverfi og vitundarvakning.
Hönnunarstefnan er einfalt og markvisst skjal sem hefur vakið athygli langt út
fyrir landsteinana.
Hönnunarsjóður er rekinn af Hönnunarmiðstöð með samningi við atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneyti. Hönnunarsjóður hefur veitt yfir 165 milljónum til
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um 70 hönnuða og hönnunarverkefna hvoru tveggja á sviði menningar og
viðskipta. Þar að auki hefur um 174 ferðastyrkjum verið veitt úr sjóðnum.
Hönnunarverðlaun voru veitt í þriðja sinn 2016 en þeim er ætlað að
vekja athygli á mikilvægi og gæðum íslenskrar hönnunar og arkitektúrs.
Hönnunarverðlaunin eru ein verðlaun að andvirði 1.000.000 sem veitt eru
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þvert á greinar hönnunar og arkitektúrs. 2015 var veitt í fyrsta sinn viðurkenning til fyrirtækis sem hefur með
eftirtektarverðum hætti fjárfest í hönnun og arkitektúr eða innleitt aðferðir hönnunar í starfsemi sína.
HA - tímarit um hönnun og arkitektúr kom í fyrsta sinn út 2014 og fékk mjög góðar viðtökur. Markmið þess
er að efla þekkingu á hönnun og arkitektúr og lyfta hönnunartengdri umræðu. Í HA er fjallað um allar greinar
hönnunar á íslensku og ensku. HA er selt í betri verslunum, yfir 1.000 hönnuðir og arkitektar fá tímaritið og
áskrifendur eru búsettir víða um heim. HA kemur út tvisvar á ári en á milli útgáfna er umræðunni haldið á lofti
á heimasíðunni HAdesignMag.is.
Alþjóðleg verkefni
Hönnunarmiðstöð hefur tekið þátt í mörgum samstarfsverkefnum á erlendri grundu og má þar helst nefna
farandsýninguna Iceland Contemporary Design sem ferðaðist til 6 landa og 8 borga, Nordic Design Lunch,
samstarfsverkefni íslensku og finnsku hönnunarmiðstöðvanna í Stokkhólmi, Reykjavík og Helsinki. WE LIVE
HERE, norrænt samstarfsverkefni með það markmið að sameinast um að sýna og kynna norræna hönnun og
lífsstíl þvert á greinar og lönd. Þátttaka í hönnunarvikum, sýningum og svo má lengi telja.
Vefir og kynningarmál
Hönnunarmiðstöð heldur úti heimasíðum á íslensku og ensku með virkri fréttaveitu sem fjallar um það
helsta sem gerist á íslenskum hönnunarvettvangi. Fréttabréf á íslensku eru send út vikulega og fréttabréf
á ensku einu sinni í mánuði. Einnig eru reknar vefsíður fyrir HönnunarMars, Hönnunarverðlaun og
Hönnunarsjóð, auk líflegri starfssemi á samfélagsmiðlum, instagram, Twitter og Pinterest. Heimsóknir á síður
Hönnunarmiðstöðvar á ársgrundvelli eru yfir 250.000.
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Frá SmallTalks fyrirlestri Hönnunarmiðstöðvar um algilda hönnun í Kaldalóni í Hörpu í janúar 2016
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2016 í stuttu máli…
[mont yfir sigrum íslenskra hönnuða og arkitekta]

Samkeppnir
Árið 2016 hófst á samkeppni á vegum Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Grafíu um nýtt einkennismerki fyrir félagið.
Grafía er stéttarfélag í prent- og miðlunargreinum en það bar áður nafnið Félag bókargerðamanna. Niðurstaða var
tilkynnt föstudaginn 5. febrúar, en vinningstillöguna átti Loftur Ólafur Leifsson grafískur hönnuður.
Opin hönnunarsamkeppni var haldin um nýtt skrifstofuhúsnæði Alþingis á Alþingisreit. Arkitektar frá Studio Granda stóðu
uppi sem sigurvegarar, en 22 aðilar skiluðu inn tillögum í keppnina.

Garðabær efndi í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands, til samkeppni á hönnun á nýju aðkomutákni / einkenni til að
marka aðkomu að bænum. Vinningstillagan, sem valið var eftir samkeppni á meðal hönnuða og myndlistarmanna er eftir
Teiknistofuna Tröð.
Hönnunarsjóður í ár var framlag sjóðsins 50 milljónir en hann hækkaði úr 45 milljónum í fyrra. Ferðastyrkir voru
veittir fjórum sinnum á árinu, 60 styrkir í heildina, en almennir styrkir voru veittir tvisvar. Alls bárust 139 umsóknir
um almenna styrki að upphæð um rúmlega 375 m.kr. Einnig bárust 110 umsóknir um ferðastyrki. Sjóðurinn veitti 60
verkefnum ferðastyrki, að upphæð 6 m. kr. og styrkti 34 verkefni að upphæð 43 m. kr. Hæstu styrki ársins, 3 m.kr. hlutu
fatahönnuðurinn Magnea Einarsdóttir, sem hannar föt undir merkinu MAGNEA, og hönnunartvíeykið Hugdetta, sem fékk
styrkinn til að þróa vörur og sýningar tengdar verkefninu 1+1+1, unnið í samstarfi með sænskum og finnskum kollegum.
Hönnunarverðlaun Íslands voru veitt í þriðja sinn við hátíðlega athöfn í Safnahúsinu þann 6. október. Verðlaunin
voru veitt þvert á níu greinar þeirra félaga sem standa að baki Hönnunarmiðstöðvar, en fimm verkefni voru í forvali
dómnefndar. Verkefnið sem þótti skara fram úr að mati dómnefndar og hlaut „Hönnunarverðlaun Íslands 2016“ var As
We Grow. Í fyrra var viðurkenning fyrir „bestu fjárfestingu í hönnun“ veitt í fyrsta skipti, sá leikur var endurtekinn í ár en sú
viðurkenning fór til Geysis.
Menningarverðlaun DV 2016. Orlofshús BHM í Brekkuskógi eftir PK Arkitekta hlutu Menningarverðlaun DV í arkitektúr. Í
flokknum voru jafnframt tilnefnd Íþróttamiðstöðin í Grindavík Batteríið og Landslag, Hjúkrunarheimilið Dyngja, Blómvangi
Hornsteinar Orka til framtíðar, afmælissýning Landsvirkjunar á Ljósafossi Gagarín og Tvíhorf og Íbúðir í Eddufelli GP
Arkitektar. Jungle bar hlaut Menningarverðlaun DV fyrir hönnun. Þeir hönnuðir og verkefni sem tilnefnd voru í flokki
hönnunar voru Anita Hirlekar, OR Type, Knot-púðinn, Float og Brynjar Sigurðsson.
Hönnunarverðlaun Reykjavik Grapevine. Árleg vöruhönnunarverðlaun tímaritsins Reykjavík Grapevine í samstarfi við
Hönnunarmiðstöð Íslands voru afhent í fimmta sinn í vikunni fyrir HönnunarMars við hátíðlega athöfn á Loft. Verkefni
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ársins var Jungle Bar, eftir Búa Aðalsteinsson og Stefán Thoroddsen, fatahönnun ársins var fatalína Geysis eftir Ernu
Einarsdóttur, vöruhönnun ársins hlaut Kjartan Óskarsson fyrir Halo lampann og vörulína ársins var Petits Volcans eftir
IIIF. Þá fékk HA, tímarit um íslenska hönnun og arkitektúr, sérstaka viðurkenningu.
Sýning Landsvirkjunnar „Orka til framtíðar“ í Ljósafossstöð hlaut tvenn virt alþjóðleg verðlaun auk þess að vera tilnefnd
til Hönnunarverðlauna. Annars vegar hlaut hún gullverðlaun í flokki stafrænnar hönnunar í samkeppni á vegum European
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Design Awards og hinsvegar hin virtu Red Dot-hönnunarverðlaun í flokki upplýsingarhönnunar. Gagarín og Tvíhorf
arkitektar eru hönnuðir sýningarinnar.
Sýningar Hönnunarsafns Íslands 2016 Ertu tilbúin frú forseti? Sýning á fatnaði Vigdísar Finnbogadóttur | Prýði, félag
íslenskra gullsmiða í tilefni af 90 ára afmæli 2014 | Un peu plus, sýning á teikningum og skissum eftir Helgu Björnsson |
Ámundi: yfirlitssýning á verkum Ámunda Sigurðarsonar | Geymanlegir hlutir sýning á úrvalsmunum sem safnið varðveitir
af ýmsum ástæðum.
Sýningar Spark Design Space 2016 Tilraunaverkefnið 1+1+1 sem er samstarfsverkefni hönnunarteymanna Hugdettu frá
Íslandi, Aalto+Aalto frá Finnlandi og hönnuðarins Petru Lilju frá Svíþjóð. Ekki voru fleiri sýningar hjá Spark á árinu þar sem
sjoppunni var lokað í apríl.
Aðrar stórar hönnunartengdar sýningar sem mætti nefna eru sýning á glerlíffærum Siggu Heimis í Hannesarholti,
„Falinn skógur“ í síldarverksmiðjunni í Djúpavík á Ströndum, undir handleiðslu Elísabetar V.Ingvarsdóttur og
Dóru Hansen, Weaving DNA, samvinnuverkefni íslenska vöruhönnuðarins Hönnu Dísar Whitehead og skoska
textílhönnuðarins Claire Anderson í Þjóðminjasafninu, yfirlitssýning á portrettverkum Kristínar Þorkelsdóttur og sýning
Grandabræðra á Iceland Airwaves.
Önnur útskriftarsýning MA nema í hönnun og myndlist opnaði á vormánuðum í Gerðarsafni í Kópavogi. Alþjóðlegt
meistaranám í myndlist og hönnun hófst í Listaháskóla Íslands haustið 2012 og var þetta því þriðji árgangurinn sem setti
fram MA verk sín á sérstakri útskriftarsýningu.
Útskriftarsýning BA nema Listaháskóla Íslands. Eins og venja er voru BA verkefni Listaháskólans, frá myndlista- og
hönnunardeildum skólans sett upp í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarborg.
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Hönnunarmiðstöð flutti í Aðalstræti 2 í ágúst 2016, en nýju húsnæði fylgja ný og spennandi tækifæri.
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Rekstur Hönnunarmiðstöðvar 2016
[áskorun að reka stórt verkefni með fáu starfsfólki og litlu fé]

Hönnunarmiðstöð Íslands er með rekstrar- og þjónustusamning við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og
mennta- og menningarmálaráðuneyti.

Meginmarkmið með samningnum eru að
– styrkja íslenska hönnun og arkitektúr sem listgreinar og
grundvöll þeirra til atvinnusköpunar
– vekja áhuga og auka skilning á mikilvægi hönnunar og
arkitektúrs fyrir þjóðfélagið
– kynna íslenska hönnun og arkitektúr hér á landi og
erlendis
– auka vægi hönnunar og arkitektúrs hjá stjórnvöldum
og fyrirtækjum til að auka virði og gæði þeirrar vöru og
þjónustu sem framleidd er í landinu og sem leiði til bættrar
samkeppnisstöðu Íslands.
Til þess að ná markmiðum samningsins mun Hönnunarmiðstöð standa fyrir eftirfarandi starfsemi
– Fylgja eftir markmiðum hönnunarstefnu 2014-2018 í starfsemi sinni.
– Standa fyrir kynningu á íslenskri hönnun og byggingarlist hér á landi og erlendis m.a. með upplýsingaveitu
á vefsíðu á íslensku og ensku, kynningarfundum, ráðstefnum, sýningarhaldi, námskeiðum, útgáfustarfsemi og
hvers kyns upplýsingamiðlun.
– Örva og styðja samstarf milli hönnuða og arkitekta og framleiðenda og framkvæmdaaðila m.a með
verkefnum, sem tengja saman fagmenntaða hönnuði og atvinnulíf, þar sem hönnun verður hagnýtt við
vöruþróun, nýsköpun og ímyndaruppbyggingu innan fyrirtækja.
– Efla samstarf hönnuða við menntastofnanir á sviði hönnunar og byggingarlistar.
– Stuðla að samstarfi við erlendar hönnunarmiðstöðvar.
Rekstrarsamningar hafa verið gerðir á þriggja ára fresti. Núverandi samningur gildir út árið 2017 og hljóðar
upp á 30 m. á ári en þar af er framlag atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis 20 m. en framlag mennta- og
menningarmálaráðuneytis 10 m.

Stjórn
Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. er stjórnað af fulltrúum hluthafa hönnunarfélaganna níu. Aðalfundur félagsins
og opinn ársfundur var haldinn 26. maí 2016 í húsi Sjávarklasans. Hörður Lárusson FÍT tók við sem formaður
stjórnar og Kristján Örn Kjartansson AÍ tók við varaformennsku. Brynhildur Pálsdóttir frá félagi vöru- og
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iðnhönnuða og Íris Reynisdóttir frá félagi íslenskra landslagsarkitekta tóku sæti í stjórn. Egill Egilsson og
Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir hættu í stjórn en þau eiga miklar þakkir skildar fyrir óeigingjörn störf í þágu
Hönnunarmiðstöðvar og hönnunargreinanna.
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Ný stjórn á ársfundi Hönnunarmiðstöðvar í Sjávarklasanum í maí 2016

Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá aðalfundi 26. maí 2016
Arkitektafélag Íslands, Kristján Örn Kristjánsson
Fatahönnunarfélag Íslands, Laufey Jónsdóttir
Félag húsgagna- og innanhússarkítekta, Andrés Björnsson
Félag íslenskra gullsmiða, Arna Arnardóttir
Félag íslenskra landslagsarkitekta, Íris Reynisdóttir
Félag íslenskra teiknara, Hörður Lárusson
Félag vöru- og iðnhönnuða, Brynhildur Pálsdóttir
Leirlistafélag Íslands, Ólöf Erla Bjarnadóttir
Textílfélagið, Bryndís Bolladóttir

Fjármál
Velta Hönnunarmiðstöðvar 2016 var 94 milljónir sem er 30% aukning frá árinu áður. Miklu aðhaldi var beitt í
rekstrinum allt árið til að vinna á 3 milljóna tapi frá árinu 2015. Vel tókst til því niðurstaða rekstrarins árið 2016
er 4 milljón króna hagnaður. Vegur þar þyngst aðhald í launakostnaði því enginn var ráðinn til að leysa af
starfsmann sem hætti um mitt árið, né starfsmann sem fór í fæðingarorlof stóran hluta ársins sem auðvitað
bitnaði á öðru starfsfólki. Ágætlega hefur tekist til að auka eigin tekjur í gegnum verkefnin HönnunarMars og
8

HA – tímarit um hönnun og arkitektúr.

Starfsmannamál
Árið 2016 störfuðu að jafnaði sex starfsmenn í Hönnunarmiðstöð. Halla Helgadóttir grafískur hönnuður,
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, Ólöf Rut Stefánsdóttir, vöruhönnuður, verkefnastjóri og vef- og
kynningarstjóri, Sara Jónsdóttir stjórnandi HönnunarMars og Hönnunarverðlauna, Arnar Fells Gunnarsson,
grafískur hönnuður, ritstjóri HA - tímarits um hönnun og arkitektúr. Arnar Ingi Viðarsson, grafískur hönnuður,
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aðstoðarritstjóri, grafísk hönnun og umsjón með
vefjum. Sari Peltonen blaðamaður, alþjóðleg
samskipti, ritstjórn og verkefnastjóri sérverkefna
hætti á árinu en ekki var ráðinn fastur starfsmaður
í hennar stað. Elín Hrund Þorgeirsdóttir var í
hlutastarfi og sérverkefnum lungann af árinu með
stuttum hléum. Huga þarf að frekari ráðningum á
árinu 2017 svo hægt sé að halda úti þeirri starfsemi
sem samningar segja til um.

Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð Íslands var sagt upp leigu í
Vonarstræti 4b frá og með 1. apríl en þá afhenti
Íslandsbanki nýjum eigendum húsið og Lækjargötu
12 sem var rýmt á þeim tíma. Nýir eigendur gáfu
vilyrði fyrir dvöl Hönnunarmiðstöðvar í húsinu, þar
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar á Hönnunarverðlaununum 2016.

til að niðurrifi kæmi, sem tryggði Hönnunarmiðstöð
dvöl í húsinu til 1. júní 2016.

Ekki var búið að finna framtíðarlausn á húsnæðisvanda miðstöðvarinnar þannig að Listaháskóli Íslands bauð
Hönnunarmiðstöð í tímabundna dvöl í mötuneyti skólans í Þverholti 11.
Um sumarið 2016 tókust samningar við Reykjavíkurborg
um að Hönnunarmiðstöð tæki við húsnæði Höfuðborgarstofu og Upplýsingamiðstöðvar ferðamála í Aðalstræti 2
næstu 3-5 árin. Miðstöðin flutti þangað inn í byrjun ágúst
við mikinn fögnuð hönnuða og arkitekta og starfsmanna
miðstöðvarinnar. Samningurinn gengur út á að efla
ímynd skapandi miðborgar og styrkja stöðu hönnunar í
hjarta borgarinnar með Hönnunarmiðstöð í Aðalstræti 2.
Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2
samkvæmt samningi við Reykjavíkurborg
– reka upplýsinga- og kynningarmiðstöð hönnunar og
arkitektúrs opna gestum og gangandi.
– reka vefi á íslensku og ensku með upplýsingum um

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri og Halla Helgadóttir undirrita samning
um veru Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Aðalstræti 2.

hönnunarverslanir og „design destinations“.
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– sjá til þess að vönduð verslun með íslenska hönnun verði rekin á jarðhæðinni.
– standa fyrir viðburðum og uppákomum í opna rýminu á bak við verslunarrýmið.
– verða með mótttökur, námskeið, kynningar og viðburði á pallinum og í opna rýminu.
– reka verkefnin HönnunarMars / Hönnunarverðlaun / Hönnunarsjóð / HA – tímarit í húsinu.
– gera samninga við aðila um minni sýningar og kynningar sem geta farið fram í húsinu.
– tryggja að í húsinu sé lífleg og áhugaverð starfsemi til gagns og gleði fyrir fólk á ferli í bænum.
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Starfsemi Hönnunarmiðstöðvar 2016
[starfsemin eykst og verkefnum fjölgar]

Kynningarstarf
Samskipti við fjölmiðla
Starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar á í reglulegum samskiptum við alla helstu
fjölmiðla á Íslandi varðandi verkefni hönnuða og Hönnunarmiðstöðvar.
Fjölmiðlar fylgjast með heimasíðum og samfélagsmiðlum
Hönnunarmiðstöðvar. Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar ýta einnig undir
umfjöllun um einstaka hönnuði og verkefni þeirra og vinna markvisst starf
við að kynna viðburði og verkefni á þessu sviði með fréttatilkynningum,
umfjöllun á vef og á bloggi. Mælingar Creditinfo benda til þess að
umfjöllun um hönnun í íslenskum fjölmiðlum haldist stöðug. Á árinu 2016
var fjallað um Hönnunarmiðstöð í 257 fréttum. Þannig er Hönnunarmiðstöð
í 218 sæti yfir mælda lögaðila.
Hönnunarmiðstöð er í sambandi við erlenda fréttamiðla á sviði hönnunar
og leitast við að miðla fréttum um það sem helst er að gerast á sviðinu hér
á landi allt árið.
Kynningarstarf erlendis
Kynningarstarf erlendis eykst með auknu samstarfi og tengslum.
Íslensk hönnun er mun betur þekkt og nýtur meiri virðingar erlendis
en fyrir nokkrum árum þegar við þóttum oft skemmtilega skringileg.
Hönnunarmiðstöð er í samskiptum við mjög marga aðila á ári hverju
varðandi samstarf, sýningar og alls kyns tengingar við íslenska hönnuði
og arkitekta. Margir leita og finna upplýsingar á vefjum okkar og hafa
samband í kjölfari á því. Undanfarin ár hefur fjöldi erinda verið haldin fyrir
faghópa og stjórnsýslu borga erlendis um uppbyggingu á sviði hönnunar í
Reykjavík og á Íslandi. Árið 2016 voru m.a. haldin erindi í Helsinki, Mílanó,
Kaupmannahöfn, Eindhoven og Dubai.
Mikilvægustu kynningar og viðburðir Hönnunarmiðstöðvar erlendis á árinu
var þátttaka í Stockholm Furniture Fair, hönnunarvikunni í Stokkhólmi,
stofnfundur Word Design Week Network í Milanó á hönnunarvikunni
þar í apríl, þátttaka í Dutch Design Week í Eindhofen í Hollandi og
kynningarviðburður á hönnunarvikunni í Dubai, Downtown Dubai þar sem
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þrjú íslensk fyrirtæki sýndu undir hatti HönnunarMars.
Kynningarstarf hérlendis
Á hverju ári er haldinn fjöldi kynninga um íslenska hönnun, arkitektúr
sem og Hönnunarmiðstöðina sjálfa fyrir ýmsa hópa. Ýmist er tekið á
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móti aðilum eða þeir heimsóttir s.s. námsmenn, skólahópar í hönnun, fræðimenn, fólk úr stjórnsýslu, frá
fyrirtækjum og svo mætti lengi telja. Langstærsti kynningarviðburður Hönnunarmiðstöðvar er HönnunarMars
sem leikur lykilhlutverk í kynningu á íslenskri hönnun hérlendis. Útgáfa HA tímarits um hönnun og arkitektúr,
fyrirlestraröðin SmallTalks í Kaldalóni í
Hörpu, fundirnir Hönnuðir hittast og fjöldi
viðburða hafa einnig mikið að segja.

Þjónusta við hönnuði
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar svara
fyrirspurnum frá hönnuðum um ýmis
hagsmunamál, útflutning, framleiðslu,
markaðssetningu, erlendar sýningar,
samstarfsaðila, styrki og fleira. Einnig
leggja þeir sig fram um að leysa
úr, tengja saman og ráðleggja um
fjölbreytileg úrlausnarefni sem geta
Fjöldi viðburða fer fram í Hönnunarmiðstöð, Aðalstræti 2

komið upp. Fjölmörgum fyrirspurnum
og erindum er sinnt í hverri viku, í

heimsóknum, símleiðis og í gegnum tölvupósta. Unnið er að því að styrkja og efla þessa þjónustu í samstarfi
við félög hönnuða og arkitekta. Enn er bent á að stjórnvöld gætu mögulega hagrætt með því að færa
þjónustu sem aðrar stofnanir reyna að veita á þessu sviði til miðstöðvarinnar, enda er hún best til þess fallin
að sinna fagráðgjöf síns hóps.

Þjónusta við fyrirtæki og stofnanir
Fyrirtæki og stofnanir leita til Hönnunarmiðstöðvar með ýmsar fyrirspurnir sem varða samstarf við hönnuði,
áherslur á þessu sviði og uppbyggingu. Miðstöðin hefur milligöngu og veitir ráðgjöf um samstarf við hönnuði
á ýmsum sviðum.

Samstarf við stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
Hönnunarmiðstöð á í miklu samstarfi við stuðningsumhverfi og stjórnsýslu enda mjög mikilvægt að fulltrúar
hönnuða og arkitekta séu leiðandi í þeim málum sem varða þeirra fag. Einnig er mikilvægt að samræma
aðgerðir, einfalda ferla og tengja rétta aðila saman. Með því að færa verkefni á sérsviði Hönnunarmiðstöðvar
yfir til hennar mætti auka skilvirkni, einfalda ferla og nýta tíma og fjármagn mun betur en gert er í dag.
Hönnunarmiðstöð er í góðu samstarfi við Íslandsstofu. Starfsmenn Íslandsstofu leita iðulega
til miðstöðvarinnar um ráðgjöf á sviði hönnunar, auk ráðgjafar og samstarfs vegna fleiri mála.
Hönnunarmiðstöð getur veitt Íslandsstofu ýmsa þjónustu, en auk almennrar ráðgjafar mætti nefna ráðgjöf
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vegna hönnunarsýninga erlendis. Fagráð skapandi greina var stofnað hjá Íslandsstofu haustið 2010 en
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands sinnir þar formennsku.
Hönnunarmiðstöð á í góðu samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, mennta- og
menningarmálaráðuneyti og utanríksráðuneyti. Hönnunarmiðstöð hefur átt í góðu og vaxandi samstarfi
við Samtök iðnaðarins. Samstarf við íslensk sendiráð erlendis fer vaxandi en starfmenn þeirra leita
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ráðgjafar hjá Hönnunarmiðstöð í auknum mæli. Efla má samstarf við Nýsköpunarmiðstöð en hún mætti fela
Hönnunarmiðstöð í ríkari mæli umsjón mála sem varða faghóp hönnuða og arkitekta.

Erlendir blaðamenn og gestir
Erlendir blaðamenn og gestir leita til Hönnunarmiðstöðvar. Margir þeirra koma í tengslum við HönnunarMars,
aðrir hafa samband beint og einhverjir koma fyrir milligöngu ýmsra þjónustuaðila eða einstaklinga.
Hönnunarmiðstöð veitir þessu fólki ráðgjöf og þjónustu, tengir það við hönnuði og aðstoðar við efnis- og
myndaöflun. Amk. 130 blaðamenn voru í sambandi við miðstöðina árið 2016, þar af um 40 í tengslum við
HönnunarMars. Fjöldi gesta, listrænna stjórnenda og fagmanna alls staðar að úr heiminum leita til okkar
beint eða rafrænt og bóka fundi og svo er
góður hópur sem einfaldlega rambar inn í
miðstöðina.
Hér er listi yfir hluta þeirra fjölmiðla sem
Hönnunarmiðstöð var í sambandi við á árinu
2016; Dwell, Elle Decoration, Helsingin Sanomat,
AXIS, Oak Journal, Design Alive, Vosges Paris,
Summit, DesignMIlk, Fiera, Inhabitat, Dezeen,
Monocle, Apres Garde, Architectural Review,
Damn, Frame, Associated Press, Costume,
Modern Design Review.

Vefsíður Hönnunarmiðstöðvar á íslensku og ensku
Hönnunarmiðstöð heldur úti heimasíðu á íslensku og ensku, með fréttum af og kynningum á faginu. Á
heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar er virk fréttaveita sem segir frá því helsta sem er að gerast á íslenskum
hönnunarvettvangi. Fréttabréf á íslensku eru send út vikulega og fréttabréf á ensku einu sinni í mánuði.
Staðið hefur til síðustu 2 ár að endurgera vefi Hönnunarmiðstöðvar, einfalda og laga en staðið hefur á
fjármagni og getu starfsmanna til að sinna svona stóru og flóknu verkefni svo vel sé.

HA-mag.is
Með tilkomu HA tímaritsins og vefsíðunnar HA-mag þar sem efni úr blaðinu er birt hefur verið dregið úr
áherslu á blogg Hönnunarmiðstöðvar.

HönnunarMars | honnunarmars.is og designmarch.is
Heimasíða HönnunarMars á íslensku og ensku var endurgerð haustið 2016 og ný skráningarsíða útbúin með
upplýsingum fyrir þátttakendur og gesti. Áfram verður unnið að úrbótum á síðunni.
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Póstlistar og fréttabréf
Áskrifendur fá reglulega sendar fréttir og upplýsingar um ýmsa viðburði. Erlendur póstlisti telur 3.500 og sá
íslenski 5.500. Fréttabréf er sent út nokkrum sinnum í mánuði á íslensku og einu sinni í mánuði á ensku en
auk þess eru sendar út fréttatilkynningar um ýmsa viðburði og málefni þegar það á við.
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Samfélagsmiðlar
Samfélagsmiðlar eru mikið nýttir en Hönnunarmiðstöð heldur úti nokkrum Facebook síðum: Hönnunarmiðstöð
er með 7.000 fylgjendur, HönnunarMars er með 5.500 fylgjendur, HA með 2000 fylgjendur, eða samtals
14.500 fylgjendur. 2016 fylgdust um 2.200 manns með á Twitter og 8.500 á Instagram.

Myndstef
Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn, Laufeyju Jónsdóttur sem situr í stjórn
Hönnunarmiðstöðvar fyrir Fatahönnunarfélagið. Aðild að Myndstefi veitir öllum félögum aðildarfélaganna
níu aðgang að þjónustu og höfundarréttarvernd Myndstefs. Þjónusta Myndstefs er mikilvæg fyrir stóran hóp
hönnuða þar sem fremur lítil þekking er á rétti hönnuða innan hópsins jafnt sem hjá þeim sem eiga viðskipti
við hönnuði. Alltaf reynir á þennan rétt.

Starfslaun hönnuða 2016
Hönnunarmiðstöð tilnefnir fulltrúa í valnefnd hönnunarlauna sem 2016 voru Atli Hilmarsson grafískur
hönnuður, Kristján Örn Kristjánsson, arkitekt og Júlía P. Anderssen, innanhússarkitekt.
Í launasjóð hönnuða eru 50 mánuðir til úthlutunar. Alls bárust 51 umsóknir (61 umsækjendur) um 464 mánuði.
Eftirtaldir fengu úthlutað úr launasjóði hönnuða á árinu 2016. 3 mánuðir: Ari Hlynur Guðmundsson, Birta
Fróðadóttir, Bóas Kristjánsson, Brynhildur Pálsdóttir, Elín Edda Árnadóttir, Friðrik Steinn Friðriksson, Gunnar Þór
Vilhjálmsson, Hanna Dís Whitehead, Jón Helgi Hólmgeirsson, Katrín Ólína Pétursdóttir, Kristín Arna Sigurðardóttir, Sturla
Már Jónsson. 2 mánuðir, Ari Marteinsson, Ágústa Sveinsdóttir, Elísabet Karlsdóttir, Hildur Steinþórsdóttir, Kristrún Thors.
Ferðastyrkur 1 mánuður Dagmar Atladóttir, Dennis Davíð Jóhannesson, Hjördís Sigurgísladóttir, Sigrún Halla Unnarsdóttir.

Mælingar
Brýnt er að Hagstofa Íslands hefji markvissar hagmælingar
á skapandi greinum og þar með hönnun og arkitektúr.
Mikilvægt er að hönnunargeirinn og stjórnvöld fái skýra
mynd af stöðu, umfangi og vexti greinarinnar. Nefnd á vegum
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og mennta- og
menningarmálaráðuneytis stofnuð 2013 átti m.a. að taka á
þessum málum.
Haldinn var fundur á vegum mennta- og
menningarmálaráðuneytis Menningarlandið 2015 – málþing
um tölfræði menningar og skapandi greina í Gamla Bíó,
Reykjavík 11. nóvember. Hugmyndin með málþinginu var
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að ræða um menningartölfræði í sinni víðustu skilgreiningu
í breyttu landslagi og ná fram sameiginlegri sýn hvar bera
eigi niður í söfnun menningartölfræði með virkri þátttöku
málþingsgesta.
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HönnunarMars 2016
[vá, átta sinnum, það er ótrúlegt úthald]

Hönnunarmiðstöð Íslands stóð fyrir HönnunarMars í áttunda sinn dagana 10.-13.
mars 2016. Aðalmarkmið hátíðarinnar er að kynna íslenska hönnun hér á landi og
erlendis. Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar byggst á víðtækri þátttöku íslenskra hönnuða sem standa
fyrir sýningum, innsetningum og viðburðum, einir sins liðs eða í hópum. HönnunarMars er hátíð þar sem
almenningur hefur greiðan aðgang að íslenskri hönnun, fjölmiðlar finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar sjá
ástæðu til að kynna sér málið nánar og hönnuðir svala forvitni og fræðast.
Undirbúningur hátíðar gekk vel og var unnið markvisst að bótum í verkskiptingu og skipulagi. Eitt af
meginmarkmiðum fyrir hátíðina í ár var að þétta dagskrá og auka gæði sýninga. Í því tilliti var mótuð sérstök
staða dagskrárstjóra í fyrsta sinn. Listræn stjórn og fagmennska einkenndi fleiri sýningar en áður, sýningum
fækkaði úr 130 í 91 milli ára í takt við stefnu hátíðarinnar að auka fjölda samsýninga og stærri sýninga.
Markverður árangur náðist með auknum fókus. Hátíðin var vel sótt og virðist sem gestum hafi þótt hátíðin
faglegri, áhugaverðari og aðgengilegri en árið áður.
Mikil áhersla var lögð á alþjóðlegan fyrirlestrardag,
DesignTalks, sem haldinn var í Hörpu og sem um 650 manns
tóku þátt í. Opnunarathöfn HönnunarMars í Hafnarhúsinu
tókst einstaklega vel og var unnin í samstarfi við Samtök
Iðnaðarins sem stóð þar fyrir mjög metnaðarfullum
sýningum íslenskra húsgagnaframleiðenda og íslenskra
gullsmiða. Lokahófið var einstakt, haldið á Hlemmi þar sem
biðstöð strætisvagna var umturnað af hönnuðum og
hönnunarnemum LHÍ og breytt í skemmtistað þetta eina
kvöld við mikinn fögnuð.
Meðbyr hátíðarinnar var mikill og árangurinn eftir því.
Sýningar og viðburðir voru vel sóttir af heimamönnum
sem og erlendum gestum. Enn sannar hátíðin sig sem
ein af stærstu hátíðum Reykjavíkur. Fyrirlestrardagurinn
DesignTalks var vel sóttur og opnunarhófið sérlega vel
heppnað. Almennt var faglegri bragur yfir hátíðinni.

DesignTalks
Yfirskrift dagsins var Hönnun, leiðandi afl í nýsköpun e.
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Innovation by Design þar sem fyrirlesarar sýndu fram
á mátt hönnunar til nýsköpunar auk þess að fjalla um
skapandi stjórnunaraðferðir sem geta bætt lífsskilyrði og
tryggt sjálfbærari framtíð. Yfir 650 gestir sóttu daginn sem
þótti takast vel, vera fræðandi og veita innblástur.
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Sýning íslenskra húsgagnaframleiðenda í Hafnarhúsnu á HönnunarMars

Fyrirlesarar
Maria Giudice höfundur bókarinnar Leadership by Design sem hefur unnið í stórfyrirtækjum eins og
Facebook og Autodesk og eigin start-up Hotstudio, Maria Lisogorskaya arkitekt og einn stofnandi Assemble
vinningshafa Turner Prize verðlaunanna 2015, Lauren Bowker, fyrsta „fatahönnunarnornin“ samkvæmt
VOGUE, sem gerir hið ósýnilega sýnilegt, Jonathan Barnbrook sem er þekktastur fyrir samstarf sitt við David
Bowie, Tom Loosemore sem m.a. leiddi risaverkefnið GOV.UK., Azusa Murakami og Alexander Groves,
stofnendur Studio Swine, sem vinna m.a. úr plastinu sem flýtur um og mengar sjóinn.

DesignMatch
Að þessu sinni var innlendum kaupendum einnig boðið að taka þátt ásamt erlendum fjölmiðlum. Viðburðurinn
var styrktur af Arion banka og hýstur í höfuðstöðvum bankans í Borgartúni þar sem boðið var upp á
fundaraðstöðu fyrir þátttakendur í stefnumótinu.
Kaupendur 2016
Ferm Living, TRE, Normann Copenhagen, Mjölk, Wood Wood, Aplace, Vitra, Artek, A Storied Table, Epal, AG, Folk,
Summit, Jenna Gottlieb (Associated Press).

Innlend umfjöllun
Fjölmiðlar sýna hönnun og HönnunarMars meiri áhuga með hverju árinu. Vel gekk að fá umfjöllun í sjónvarpi
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og tímaritum ásamt umfjöllunum í dagblöðum í kringum viðburði. Aðeins erfiðara er að fá umfjöllun um
sérviðburðina DesignMatch og DesignTalks í aðdraganda HönnunarMars þó hún hafi aukist á milli ára.

Erlend umfjöllun
20 erlendir blaðamenn heimsóttu HönnunarMars 2016, í samstarfi við Iceland Naturally og Íslandsstofu ásamt
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13 sem sóttu hátíðina heim á eigin kostnað. Samtals voru það því 33 erlendir blaðamenn sem komu að þessu
sinni. Meðal erlendu blaðamannanna voru fulltrúar frá tímaritum, instagram, bloggi, hlaðvarpi, dagblöðum og
öðrum fréttamiðlum
Blaðamenn frá eftirfarandi miðlum komu
Dwell, Elle Decoration, Helsingin Sanomat, AXIS, Oak Journal, Design Alive, Vosges Paris, Summit, DesignMilk, Fiera,
Inhabitat, Dezeen, Monocle, Apres Garde, Architectural Review, Damn, Frame, Associated Press, Costume, Modern
Design Review, Muuto.
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Myndskreytingar frá HönnunarMars 2015 eru eftir Rán Flygenring
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- tímarit um hönnun og arkitektúr
[fallegasta blað sem gefið er út á Íslandi og þó víðar væri leitað]

HA, tímarit um hönnun og arkitektúr miðar að því að kynna og efla áhuga á íslenskri hönnun, á Íslandi og
erlendis. HA er gefið út á íslensku og ensku og kemur út tvisvar á ári, vor og haust.
HA er gefið út í samstarfi við hönnunarfélögin níu sem eiga
Hönnunarmiðstöð og eru allir félagsmenn þeirra sjálfkrafa áskrifendur.
Þessi rúmlega þúsund manna áskriftarhópur fagmenntaðra hönnuða
og arkitekta hefur skapað tímaritinu rekstrarlegan grundvöll. Unnið
hefur verið að því að styrkja rekstrarlegar forsendur blaðsins með því
að auka auglýsingasölu og fjölga áskrifendum og hefur það tekist
vel. Blaðið nýtist einnig vel sem kynning á íslenskri hönnun sem og
Hönnunarmiðstððinni erlendis.
Á árinu 2016 komu út tvö eintök, HA#3 í maí og HA#4 í lok
nóvember. Útgáfan hefur staðist allar væntingar varðandi gæði og
fagmennsku og hefur fest sig í sessi sem ein metnaðarfyllsta útgáfa á
landinu sem fjallar ítarlega um hönnun og skapandi greinar hér á landi
þrátt fyrir þröngan kost og manneklu.
Blaðið nýtist einnig vel sem kynning á íslenskri hönnun sem og
Hönnunarmiðstöðinni erlendis. Hróður ritsins hefur aukist jafnt og þétt
á erlendri grundu og eru lesendur iðnir við að hrósa ritinu. Heimasíða
útgáfunnar www.hadesignmag.is hefur hjálpað til við að ná til breiðari
lesendahóps en þar er umræðunni haldið á lofti milli útgáfna. Stefnt er
að því að styrkja heimasíðu HA enn frekar á næstu misserum.
Í ritstjórn sátu Arnar Fells Gunnarsson, grafískur hönnuður og ritstjóri
HA, Elísabet V. Ingvarsdóttir, hönnunarsagnfræðingur, María Kristín
Jónsdóttir, vöruhönnuður og Garðar Snæbjörnsson, arkitekt. Að auki
skipa fagfélögin í níu
manna fagráð sem er
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ritstjórn innan handar
í efnisöflun. Arnar
Ingi Viðarsson er aðstoðarritstjóri og bera ábyrgð á hönnun
blaðsins ásamt Hrefnu Sigurðardóttur.

Ritstjórn og starfsmenn fagna útgáfu 4 tbl. HA
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[einstakt tæki til að styðja við nýsköpun, þróun og uppbyggingu]

Hönnunarsjóður heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og er tekjustofn hans árlegt framlag sem
Alþingi ákveður í fjárlögum. Sjóðurinn var stofnaður þann 24. apríl 2013 í samræmi við ákvæði 4. gr. reglna
um sjóðinn frá 13. febrúar sama ár. Sjóðurinn vinnur eftir úthlutunarreglum sem stjórn sjóðsins vann árið 2013
en þessar reglur voru staðfestar af ráðherra.
Árið 2016 var framlag til sjóðsins hækkað úr 45 milljónum króna í 50 milljónir króna, áður hafði hann staðið í
25 milljónum. Hönnunarmiðstöð Íslands fór áfram með umsýslu sjóðsins.
Meginhlutverk sjóðsins er að efla þekkingu, atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs
með fjárhagslegum stuðningi. Veittir eru styrkir til margvíslegra verkefna; þróunar og rannsókna, verkefna- og
markaðsstarfs auk ferðastyrkja.
Á árinu bárust 139 umsóknir um almenna styrki að upphæð um rúmlega 375 m.kr. 110 umsóknir um ferðastyrki.
Sjóðurinn veitti 60 verkefnum ferðastyrki, að upphæð 6 m. kr. og styrkti 34 verkefni að upphæð 43 m. kr.
Hæstu styrki ársins, 3 m.kr. hlutu fatahönnuðurinn Magnea Einarsdóttir, sem hannar föt undir merkinu
MAGNEA, og hönnunartvíeykið Hugdetta, sem fékk styrkinn til að þróa vörur og sýningar tengdar verkefninu
1+1+1, unnið í samstarfi með sænskum og finnskum kollegum.

Fyrri úthlutun hönnunarsjóðs 2016 fór fram á aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar Íslands í
Sjávarklasanum þann 26. maí. Úthlutað var til átján verkefna hönnuða og arkitekta, samtals 25 miljónum. Einnig
voru veittir 15 ferðastyrkir um samanlagt 1,5 milljónir króna. Að þessu sinni bárust sjóðnum 86 umsóknir af öllum
sviðum hönnunar en sótt var um yfir 190 milljónir.
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Frá afhendingu styrkja úr hönnunarsjóði og ársfundi Hönnunarmiðstöðvar í Sjávarklasanum 26. maí 2016
Framvinduskýrsla ársins 2016 | honnunarmidstod.is

Eftirtaldir umsækjendur og verkefni fengu styrki í maí úthlutun sjóðsins 2016
Magnea Einarsdóttir

MAGNEA

3.000.000 kr.

Hugdetta

1+1+1

3.000.000 kr.

Hrafnkell Birgisson

Sólskin, sjálflýsandi ljóslukt

2.000.000 kr.

Niklas Jan Gerhardt Dahlström og Perla Dís

Íslenskt náttúruhús

2.000.000 kr.

Katrín Ólína

Markaðssetning Primitiva

2.000.000 kr.

Aurum

Markaðs- og sölusókn í Bretland

1.500.000 kr.

Brynhildur Pálsdóttir og Ólöf Erla Bjarnadóttir

Leitin að íslenska postulíninu

1.500.000 kr.

RoShamBo

Ró | yfirdýna úr íslenskri ull

1.000.000 kr.

Anna María B. og Hildigunnur Sverrisdóttir

Túristaheilkennið | Arkitektúr

1.000.000 kr.

Ágústa Sveinsdóttir og Elísabet Karlsdóttir

Alvara vegna Silfra

1.000.000 kr.

Logi Höskuldsson

Útgáfa bókar um verk Sigvalda Thordarson

1.000.000 kr.

Friðrik Steinn Friðriksson

Borðspil fyrir blind börn

1.000.000 kr.

Gunnar Vilhjálmsson

Þróun á fjórum leturfjölskyldum

1.000.000 kr.

Dóra Hansen

Heimasíða og kynningarmál

500.000 kr.

Helga Björg Kjerúlf og Kölbrún Þóra Löve

Neptún Magazine

500.000 kr.

Tanja Levý

Markaðssetning á fatalínunni Sýnódísk Trópík

500.000 kr.

Kristján Örn Kjartansson og Kristján Eggertsson

Verkefnið 2,5x5

500.000 kr.

Frá afhendingu styrkja úr hönnunarsjóði í nýju húsnæði Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2, 11. nóvember 2016

Seinni úthlutun hönnunarsjóðs 2016 fór fram í nýjum húsakynnum Hönnunarmiðstöðvar Íslands
í Aðalstræti 2, 11. nóvember. 68 umsóknir bárust sjóðnum um hátt í 200 m.kr. en 16 verkefni voru styrkt um
samanlagt 18 milljónir króna. Einnig voru veittir ferðastyrkir um samanlagt 1,5 milljónir króna.
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Eftirtaldir umsækjendur og verkefni fengu styrki í nóvember úthlutun sjóðsins 2016
Edda Bergsteinsdóttir

Markaðssetning SEB Jewellery í Þýskalandi

1.500.000 kr.

iglo+indi

Markaðssetning iglo+indi á Ítalíu og Danmörku.

1.500.000 kr.

Ingibjörg Hanna Jónsdóttir

Markaðssetning Ihanna Home á Norðurlöndunum

1.500.000 kr.

Einar E. Sæmundssen

Að gera garð

1.500.000 kr.

Borghildur Gunnarsdóttir

Fatalínan Uxatindar

1.500.000 kr.
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Bjarni Hjartarson

Ísar Torveig, íslenskur björgunarbíl.

1.500.000 kr.

Unnur Valdís Kristjánsdóttir

Flotsaga, hönnunarstuttmynd.

1.000.000 kr.

Shu Yi

GOLA, margmiðlunarkerfi fyrir veðurupplýsingar.

1.000.000 kr.

Hanna Jónsdóttir

Hjúfra, örvandi og umvefjandi ábreiða

1.000.000 kr.

Grallaragerðin

Gulrófusíróp og gulrófuvodka

1.000.000 kr.

Elsa Nielsen

#EINÁDAG

1.000.000 kr.

Driftwood

Þróun á fjaðrandi bátasæti

1.000.000 kr.

Asa Jewellery

Íslenskur menningararfur í skartgripum

1.000.000 kr.

Arndís Sigríður Árnadóttir

Frá hlóðum til hönnunar nútímans

1.000.000 kr.

Þórunn Árnadóttir

Shapes of sounds, barnaleikföng

500.000 kr.

Halla Hákonardóttir

Markaðssetning HALLA • ZERO

500.000 kr.

Halldóra Vífilsdóttir arkitekt formaður stjórnar hönnunarsjóðs, skipuð af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
og Guðrún Inga Ingólfsdóttir, skipuð af mennta- og menningarmálaráðuneyti. Auk þeirra stija í stjórn þau Hlín
Helga Guðlaugsdóttir, Þráinn Hauksson og Haukur Már Hauksson, sem skipuð eru af Hönnunarmiðstöð.
Ferðastyrkir voru veittir fjórum sinnum á árinu en samtals bárust 110 umsóknir um ferðastyrki fyrir mun fleiri
einstaklinga. 69 manns var úthlutað ferðastyrkjum að upphæð 100.000 kr
Eftirtaldir hlutu ferðastyrk að upphæð 100.000 kr. í fjórum úthlutunum árið 2016
Hugdetta (2)
Ármann Agnarsson
Igló + Indí (2)
Haf Studio (2)
Elsa Nielsen
Ása Gunnlaugsdóttir
Kristín Sigfríður Garðarsdóttir
Kristín Ragna Gunnarsdóttir
Hring eftir Hring
Þórunn Árnadóttir
Anna María Bogadóttir
Valgerður Tinna Gunnarsdóttir
Aurum (2)
Steinunn Eik Egilsdóttir

Ingibjörg Guðmundsdóttir
Auður Inez Sellgren
Elsa Dagný Ásgeirsdóttir
Hanna Dís Whitehead
Bergþóra Jónsdóttir
Aðalheiður Atladóttir
Sigríður Ólafsdóttir
Harpa Cilia Ingólfsdóttir
Birna Hreiðarsdóttir
Kristín Þóra Guðbjartsdóttir
Borghildur Gunnarsdóttir
Hanna Jónsdóttir
Kristján Örn Kjartansson
As We Grow

Hlín Reykdal (2)
Ólöf Birna Garðarsdóttir
North Limited
Ihanna Home
Sunna Örlygsdóttir
Helicopter (2)
Eygló Margrét Lárusdóttir
Ágústa Magnúsdóttir
Elsa Nielsen
Þórhildur Þrándardóttir
Anders Terp
Dagný Bjarnadóttir
Steinunn Eik Egilsdóttir
Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir

Védís Pálsdóttir
Kristín Ragna Gunnarsdóttir
Búi Bjarmar Aðalsteinsson
Birta Rós Brynjólfsdóttir
Kristín Sigurðardóttir
Björn Steinar Blumenstein
(skilaði styrknum)
Sigrún Thorlacius
Hildur Steinþórsdóttir
Rúna Thors
Emilía Sigurðardóttir
Kristján Örn Kjartansson
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Gestir á ársfundi Hönnunarmiðstöðvar í Sjávarklasanum 26. maí 2016
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[varpa ljósi á það sem skarar fram úr]

Hönnunarverðlaun Íslands voru afhent í þriðja sinn fimmtudaginn 6. október við hátiðlega athöfn í
Safnahúsinu við Hverfisgötu. Hönnunarverðlaun Íslands 2016 voru peningaverðlaun að upphæð 1.000.000
krónur, veitt af iðnaðar og viðskiptaráðherra. Hönnunarmiðstöð Íslands stendur að verðlaununum, í samstarfi
við Hönnunarsafn Íslands, Listaháskóla Íslands, Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins.
Hönnunarverðlaun Íslands eru mikilvæg fyrir íslenskt
hönnunarsamfélag. Þó vægi hönnunar í menningu,
samfélagi og viðskiptalífi sé að aukast er mikilvægt
að vekja athygli og dýpka skilning á gildi hönnunar.
Veitt voru verðlaun í tveimur flokkum,
Hönnunarverðlaun Íslands og Besta fjárfesting í
hönnun. Hátt í 100 tilnefningar bárust dómnefnd sem
tilnefndi fjögur verkefni sem þóttu sigurstranglegust.
Verkefnið sem þótti skara framúr að mati
dómnefndar og hlaut Hönnunarverðlaun Íslands
2016 var As We Grow, íslenskt hönnunarfyrirtæki
í eigu Guðrúnar Rögnu Sigurjónsdóttur
prjónahönnuðar, Maríu Th. Ólafsdóttur fatahönnuðar
og Grétu Hlöðversdóttur framkvæmdastjóra. Með
vörulínunni tvinna þær saman fagurfræði, hefðum og
nútíma í endingargóðan fatnað sem bæði vex með
hverju barni og endist á milli kynslóða. Í tilkynningu
frá dómnefnd segir: ,,As We Grow byggir á ábyrgum
umhverfissjónarmiðum og afstöðu gagnvart líftíma og
endingu framleiðsluvöru á tímum ofgnóttar. Tímalaus
As We Grow, handhafar Hönnunarverðlauna 2016

einfaldleiki hönnunar og einstök gæði vöru hafa,
ásamt samfélagslegri ábyrgð og metnaðarfullri stefnu
í umhverfismálum, skapað fyrirtækinu sérstöðu heima
og heiman.”
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Fyrirtækið sem hlaut viðurkenninguna Besta
fjárfesting í hönnun 2016 er Geysir. En fyrirtækið
hefur hönnun að leiðarljósi frá upphafi verka til að
auka verðmætasköpun og samkeppnishæfi. Í umsögn
dómnefndar kemur fram: ,,Óhætt er að fullyrða að
vinningshafinn í ár hafi fengið til starfa einhverja
Geysir, besta fjárfesting í hönnun 2016
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færustu hönnuði landsins, hver á sínu sviði. Með þessu hefur fyrirtækið skilgreint hönnun sem mikilvægan
þátt i öllu þróunarferli og skapað ímynd og upplifun tengda fyrirtækinu með framúrskarandi hætti.”

Þrjú önnur verkefni voru tilnefnd til Hönnunarverðlauna Íslands 2016
Lulla Doll er afrakstur Eyrúnar Eggertsdóttur frumkvöðuls, Birnu Bryndísar Þorkelsdóttur hönnuðar og
Sólveigar Gunnarsdóttur markaðsstjóra. Dúkkunni er
ætlað að róa og veita ungabörnum öryggistilfinningu
og betri svefn en hún líkir eftir hjartslætti og
andardrætti foreldris. Í rökstuðningi dómnefndar
segir: ,,Lulla Doll er frumleg og hugvitsamleg
hönnun þar sem stuðst er við vísindarannsóknir og
ráðgjöf sérfræðinga. Verkefnið minnir á mikilvægi
uppfinninga, samvinnu ólíkra sviða og nauðsyn
þrautsegju og sannfæringarkrafts til að opna augu
fjárfesta og leiða hugmynd til framleiðslu.”
Leturstúdíóið OR Type stofnuðu grafísku
hönnuðirnir Guðmundur Úlfarsson og Mads
Freund Brunse árið 2013. Letur þeirra hafa nú
þegar farið víða og verið notuð á fjölbreyttar vörur
s.s. tímarit, umbúðir og búning íslenska karla- og
kvennalandsliðsins í knattspyrnu á EM. ,,Með
leturhönnun sinni hafa þeir lagt sig fram um að opna
augu almennings fyrir fjölbreyttari möguleikum
í leturhönnun og um leið skorað staðalímyndir í
faginu á hólm. Leturstúdíóið starfrækir rafrænt
,,leturbókasafn” aðgengilegt öllum á netinu.”
Sýningin orka til framtíðar í Ljósafossstöð skýrir
á gagnvirkan hátt orku og hvernig má bæði beisla
hana og nýta. Hönnuðir sýningarinnar eru Gagarín
og Tvíhorf arkitektar en fjöldi annarra fyrirtækja
og sérfræðinga komu að sýningunni. ,,Sýningin
er samvinnuverkefni sem ber með sér háan
gæðastuðul. Metnaðarfullar útfærslur, tæknilausnir
og útlit hjálpast að við að gera upplifun gesta á öllum
aldri ánægjulega og upplýsandi.”
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Dómnefnd Hönnunarverðlauna Íslands 2016
skipuðu: Harpa Þórsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands, formaður dómnefndar / Högni Valur
Högnason, grafískur hönnuður / Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, iðnhönnuður / Katrín Káradóttir, fatahönnuður /
Massimo Santanicchia, arkitekt / Almar Guðmundsson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins.
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Málþing um höfundarréttarlög
Hönnunarmiðstöð Íslands stóð fyrir málþingi
um höfundarrétt í tengslum við afhendingu
Hönnunarverðlauna Íslands í samstarfi við Arkitektafélag
Íslands og Sambands íslenskra auglýsingastofa.
Málþingið var haldið í Safnahúsinu fyrir afhendingu
verðlaunanna og bar yfirskriftina: ,,Eru lög um
höfundarrétt úrelt?”
Sjónum var beint að höfundarrétti hönnuða og arkitekta.
Hver er þróunin í höfundarréttarmálum, hvernig er hægt
að verja höfundarréttarvarið efni, hversu lengi eiga
réttindin að vara og hver er leiðin fram á við? Og að
lokum: Hvar liggur línan milli réttinda, laga og siðferðis?
Það er ekki ný saga að brotið sé á höfundarrétti og að
eigendur höfundarréttar þurfi stöðugt að verja hann.
En í heimi internets, hraða og auðveldrar afritunar
hafa forsendur breyst á þann veg að létt er að nálgast
höfundavarið efni og taka ófrjálsri hendi, en það er
líka einfalt að komast að því þegar efni er hlaðið niður.
Höfundarréttur varir í 70 ár eftir andlát höfundar og
það má velta fyrir sér þeirri spurningu hvort eðlilegt
sé í nútímasamfélagi að erfingjar höfundarréttar haldi
réttinum svo lengi.
Fríða Björk Ingvarsdóttir, rektor LHÍ flutti ávarp og stýrði málþinginu.
Nokkrir „ör-fyrirlestrar“ voru fluttir: Páll Rúnar
Mikael Kristjánsson, lögmaður / Kristín Atladóttir,
menningarhagfræðingur / Harpa Fönn Sigurjónsdóttir,
lögfræðingur Myndstefs / Eygló Sif Sigfúsdóttir,
lögfræðingur hjá Einkaleyfastofu / Dóra Ísleifsdóttir,
prófessor og fagstjóri í MA námi í hönnun.
Á eftir fóru fram umræður í pallborði: Kristín
Atladóttir, menningarhagfræðingur / Tryggvi
Tryggvason, arkitekt FAÍ og lögfræðingur ML / Páll
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Rúnar Mikael Kristjánsson, lögmaður / Bragi Valdimar
Skúlason, textahöfundur og hugmyndasmiður / Dóra
Ísleifsdóttir, prófessor og fagstjóri í MA námi í hönnun.
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Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
[hér vantar bara fé og fólk til að framkvæma]

Í janúar 2014 samþykkti ríkisstjórn hönnunarstefnu til fimm ára, 2014-2018.
Stofnaður var stýrihópur um framkvæmd stefnunnar. Í kjölfarið var gerður
samningur milli atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og Hönnunarmiðstöðvar
um framlag til verkefna sem lúta að framkvæmd Hönnunarstefnu 2014-2018 og eru á ábyrgð atvinnu- og
nýsköpunarráðuneytis. Enn hefur ekki tekist að gera sambærilegan samning um framlag til verkefna sem
koma fram í Hönnunarstefnunni og eru á ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Er það bagalegt
því þau verkefni lúta að menntun og rannsóknum sem er auðvitað grunnur að allri framþróun.
Lögð áhersla á eftirtalin verkefni í samræmi við áherslur í Hönnunarstefnu 2014-2018:
– Mótun og uppbygging stuðningsumhverfis fyrir hönnuði og hönnunarfyrirtæki
– Efling og hvatning til þverfaglegs samstarfs milli faghópa hönnunar og fyrirtækja þeirra
– Þróun hönnunar- og arkitektúrsamkeppna
– Samstarfs- og íbrjótsverkefni
– Tengingar milli hönnuða og atvinnulífs
– Þróun námskeiða, vinnustofa fyrir fyrirtæki og stofnanir varðandi kaup á hönnununarvinnu
Hér er yfirlit yfir stöðu framkvæmdar þess hluta hönnunarstefnu sem snýr að atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti.

Starfs- og stuðningsumhverfi
Beita sjóðum og stuðningsumhverfi markvisst
Auka markvisst veg hönnunar í samkeppnissjóðum og hjá opinberum stofnunum
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar

– Efla skilning á mikilvægi þess að auka möguleika hönnuða til þess að fá styrki úr Rannsóknasjóði,
Tækniþróunarsjóði og Nýsköpunarsjóði námsmanna
Tryggja framtíð hönnunarsjóðs
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar

– Unnið er að samtali og tillögum um frekari stækkun Hönnunarsjóðs á fjárlögum 2017
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Bæta hagrænar mælingar á sviði hönnunar á Íslandi
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar

– Þrýsta á stjórnvöld og hvetja til að efla og bæta hagrænar mælingar á sviði hönnunar og arkitektúrs
– Afla upplýsinga erlendis frá um hvernig farið er að
Bæta samkeppnisaðstæður fyrirtækja á sviði hönnunar á Ísland
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar
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– Móta og byggja upp stuðningsumhverfi fyrir hönnuði og hönnunarfyrirtæki
– Ráðgjöf fyrir hönnuði, fyrirtæki og stofnanir um hönnunartengd málefni
– Þróun námskeiða, vinnustofa fyrir fyrirtæki og stofnanir varðandi kaup á hönnununarvinnu
– Efla og hvetja til þverfaglegs samstarfs milli faghópa hönnunar og fyrirtækja þeirra
Efla Hönnunarmiðstöð
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar

– Tryggja húsnæði og ásættanlegar starfsaðstæður
– Kaup tækjabúnaðar og lagfæring tæknimála 2-3 M
– Ráða starfsmann/verktaka til að sinna fjármálum og skrifstofustjórn
– Gera verkefna- og þjónustusamninga við stofnanir, fyrirtæki og bakland Hönnunarmiðstöðvar
– Auka tekjur af þjónustu og verkefnum Hönnunarmiðstöðvar

Brjóta ísinn með því að styrkja ákveðin verkefni
Fjölga stuðnings- og ísbrjótsverkefnum
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar

– Samstarf við Íslandsstofu um verkefnið: Verðmætaaukning í útflutningi matvæla með hönnun
– Samstarf við Arionbanka
– Kaupendastefnumót / DesignMatch stærra en áður og fleiri erlendir og íslenskir kaupendur.

Stjórnvöld gangi á undan með góðu fordæmi
Stjórnvöld velji íslenska hönnun sem vöru og við þróun verkefna og þjónustu
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar

– Gerð samninga eða viljayfirlýsinga við ríki, ráðuneyti og sveitarfélög um innkaupastefnu
– Samtal við utanríksþjónustu hafið um markmiðasetningu varðandi kaup á íslenskri hönnun
– Bæta upplýsingar og aðgengi að hönnuðum og vörum þeirra og þjónustu, með vefsíðum og ráðgjöf

Vitundarvakning
Sýna ávinning hönnunar
Efla kynningu á hönnun innanlands og fagkynningar hönnuða og fyrirtækja þeirra erlendis
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar
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– Kynningarmál á Íslandi og erlendis; vefir, blogg, fréttabréf og samfélagsmiðlar
– Vefir á íslensku og ensku: Hönnunarmiðstöð, HönnunarMars, Hönnunarverðlaun, Hönnunarsjóður,
HA- tímarit um hönnun og arkitektúr
– HönnunarMars stærsta árlega kyningarverkefni hönnunar og arkitektúrs á Íslandi og erlendis
– DesignTalks alþjóðlegur fyrirlestradagur á HönnunarMars, fjallar um hönnun sem leiðandi afl í nýsköpun og
stjórnun. Sérstakir fundir haldnir með erlendu fyrirlesurunum og áhrifafólki úr fyrirtækjum og stjórnkerfi
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(ríki og borg), til að efla meðvitund um mikivægi hönnunar sem tæki í nýsköpun, stjórnun og þróun
sérstaklega innan stjórnkerfis.
– HA - tímarit um hönnun og arkitektúr, umfjöllun um hönnun og arkitektúr á íslensku og ensku
– Hönnunarverðlaun Íslands, árleg þverfagleg verðlaun hönnunar og arkitektúrs auk málþings.
Þátttaka sigurvegara Hönnunarverðlauna tryggð í HönnunarMars
– Fræðsla og kynningar, ráðstefnur, samtal, fyrirlestrar og námskeið
– SmallTalks fyrirlestrar í Hörpu haldnir reglulega, Hönnuðir hittast haldnir 10 sinnum yfir veturinn.

Standa fyrir öflugu kynningarstarfi erlendis
Tryggja sjálfstæði fagkynninga hönnuða erlendis
Aðgerðir Hönnunarmiðstöðvar

– Samstarf við Íslandsstofu um erlend kynningarverkefni á sviði hönnunar. Skerpa samstarf milli
Hönnunarmiðstöðvar og Íslandsstofu varðandi sýningarhald á hönnunarmessum erlendis.
– Alþjóðlegt samstarf og eftirfylgni WE LIVE HERE og Nordic Design Lunch verkefna
– Efla samstarf við norræn, evrópsk og alþjóðleg hönnunarsamtök og systurstofnanir
Showroom Reykjavík, kynningarverkefni íslenskra fatahönnuða/framleiðenda á erlendri grundu
Feneyjarbiennallinn í arkitektúr, kynning íslensks arkitektúrs erlendis
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Myndskreytingar eftir Rán Flygenring
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SmallTalks
[girnilegir fyrirlestrar haldnir einu sinni í mánuði yfir vetrartímann]

SmallTalks er fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar Íslands, haldin í samstarfi við
Listaháskóla Íslands og Hörpu. Markmiðið er að halda uppi líflegri umræðu
um það sem helst er að gerast á sviði hönnunar og arkitektúr, en þar kynna
hönnuðir og arkitektar verkefni sín auk þess sem málefni líðandi stundar er
varða hönnuði og arkitekta eru tekin fyrir. Fyrirlestrarnir fara fram í Kaldalón, sal
Hörpu, sem tekur hátt í 200 manns í sæti. Frítt er inn á fyrirlestrana og fara þeir
yfirleitt fram fyrir fullu húsi.
Fyrirlestraröðin hófst á hinn norsku
Onny Eikhaug frá Norsk Design og
Arkitektursenter, DOGA. Yfirskrift
fyrirlestursins var „Universal
Design“ eða hönnun fyrir alla, þar
sem tekið er tillit til stærri hóps
neytanda en oft er gerð og áhersla
lögð á þróun umhverfis, vöru
og þjónustu sem er aðgengileg
fyrir eins breiðan hóp af fólki og
mögulegt er, óháð aldri og getu.
Fyrirlesturinn var haldinn í samstarfi við Velferðasvið Reykjavíkurborgar sem
kostaði ferð Onnyar til landsins. Að fyrirlestri loknum fóru fram umræður.
Umræðustjóri var Ólöf Övarsdóttir, sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs
Reykjavíkurborgar en þátttakendur í panel voru Atli Hilmarsson, grafískur
hönnuður, Anna María Bogadóttir, arkitekt, Bergur Þorri Benjamínsson,
varaformaður Sjálfsbjargar, Björn Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofnunnar,
Helgi Hjörvar, Alþingismaður, Stefán Eiríksson, sviðsstjóri Velferðasviðs
Reykjavíkurborgar og Rósa Dögg Þorsteinsdóttir, lýsingarhönnuður/
innanhússarkitekt.

Aðrir fyrirlestrar ársins
Sigga Heimis, vöru- og iðnhönnuður, sem talaði um stöðu hönnuða hjá stórum
markaðsfyrirtækjum á borð við IKEA. Hringur Hafsteinsson, listrænn stjórnandi
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hjá Gagarín, sem veitti innsýn inn í starfssemi fyrirtækisins og heim sýningar- og
upplifunarhönnunar. Að lokum voru það Arnar Ingi Viðarsson, Sigurður Oddsson
og Þura Stína Kristleifsdóttir, sem öll eiga það sameiginglegt að starfa sem
grafískir hönnuðir og tengjast tónlistarheiminum hver á sinn hátt. Á fyrirlestrinum
ræddu þau samspil hönnunar og tónlistar og var sjónum beint að því hversu
mikilvæg hönnun er í framsetningu og kynningu tónlistar.
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Önnur verkefni ársins 2016
[og svo er allt hitt]

Aðalstræti 2
Hönnunarmiðstöð Íslands flutti úr Vonarstræti 4b í
júní eftir sjö góð ár. Þar sem samningar höfðu ekki
tekist um nýtt húsnæði voru stjórnendur Listaháskóla
Íslands svo vinsamleg að bjóða miðstöðinni
tímabundna aðstöðu á jarðhæð skólans í Þverholti
11 á meðan leitað var að nýjum og varanlegum
heimkynnum. Undir lok sumars samþykkti Borgarráð
tillögu borgarstjóra um að Reykjavíkurborg og
Hönnunarmiðstöð Íslands geri samstarfssamning
til þriggja ára um að miðstöðin flytji starfsemi sína í
Aðalstræti 2 í hjarta Kvosarinnar. Hönnunarmiðstöð
tók við rýminu af Höfuðborgarstofu sem nú er flutt
í Ráðhús Reykjavíkur. Markmið samstarfsins er að
Hönnuðir og arkitektar fagna flutningi Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2 í ágúst.
Áform eru um fjölbreytta starfsemi í húsinu í þágu greinanna.

efla íslenska hönnun og arkitektúr og grundvöll
þessara greina til atvinnusköpunar í borginni auk
þess að vekja áhuga og auka skilning borgarbúa og

gesta Reykjavíkur á mikilvægi greinanna. Í kynningu frá Reykjavík segir: „…með starfsemi sinni í húsinu mun
Hönnunarmiðstöð efla ímynd skapandi miðborgar og styrkja stöðu hönnunar í hjarta Reykjavíkur.“ Starfsemi
Hönnunarmiðstöðvar Íslands hófst í húsinu í ágúst en á næsta ári mun Hönnunarmiðstöð einnig taka við rými
Upplýsingamiðstöðvar ferðamanna sem staðsett er á jarðhæð.

Jóladagatal Hönnunarmiðstöðvar 2016
Hönnunarmiðstöð blés til jólagleði fimmtudaginn 1.
desember þar sem opnaður var fyrsti „glugginn“
í stórglæsilegu tveggja metra háu jóladagatali
miðstöðvarinnar (líklega því stærsta á Íslandi).
Á hverjum degi fram að jólum var „gluggi“ opnaður
með glænýrri vöru frá íslenskum hönnuði, en
þann dag var varan fáanleg á sérstöku jólatilboði.
Vörurnar voru einnig til sölu í PopUp búð í húsnæði
Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2. Verkefnið var
unnið í samstarfi við PopUpVerzlun & And AntiMatter
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sem hannaði dagatalið.

Jóladagatal í Hönnunarmiðstöð og á vefjum og samfélagsmiðlum vakti mikl
athygli, en 24 hönnuðir og vörur þeirra voru í dagatalinu.
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Hönnunarverðlaun Reykjavík Grapevine
Hönnunarmiðstöð Íslands og The Reykjavik
Grapevine hafa á síðustu árum staðið fyrir
Hönnunarverðlaunum Grapevine í aðdraganda
HönnunarMars. Verðlaunin voru veitt í sjötta
sinn þann 4. mars 2016, á Loft hostel. Við sama
tilefni kom út dagskrárrit HönnunarMars.
Verðlaun voru veitt í fjórum flokkum,
fatahönnun ársins, vara ársins, verkefni ársins
og vörulína ársins.
Dómnefnd Hönnunarverðlauna Grapevine
skipuðu Sindri Páll Sigurðsson vöruhönnuður,
formaður dómnefndar fyrir The Reykjavik
Grapevine, Ólöf Rut Stefánsdóttir verkefnisstjóri, formaður dómnefndar fyrir Hönnunarmiðstöð Íslands,
Thomas Pausz vöruhönnuður, Ingi Rafn Sigurðsson viðskiptamaður, Kjartan Páll Eyjólfsson hjá Epal og Anna
Claessen stílisti.
Vara ársins: Halo lampinn eftir Kjartan Óskarsson, vöruhönnuð. Draumur um vor, blómapottar eftir Postulínu
hlutu annað sætið og dómnefnd hlakkaði til að sjá meira frá alþjóðlega hönnunarteyminu 1+1+1.

Vörulína ársins: Petit Volcans eftir IIIF. Lestrahestar, bókahillur, eftir Katrínu Ólínu hlaut annað sæti og
dómnefnd hlakkaði til að sjá meira frá Andreu Maack.
Verkefni ársins: Jungle Bar eftir Búa Aðalsteinsson og Stefán Thorodssen.
Bernhöftsbaazar, hönnunarmarkaður sem þær Laufey Jónsdóttir og Þórey Björk ráku sumarið 2015 hlaut
annað sætið og dómnefnd hlakkaði til að sjá meira frá verkefninu We Live Here, frumsýnt á hönnunarvikunni í
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Stokkhólmi 2015.
Fatahönnun ársins: Fatalína Geysis eftir Ernu Einarsdóttur, fatahönnuð.
Magnea Einarsdóttir hlaut annað sæti og dómnefnd hlakkaði til að sjá meira frá Elísabetu Karlsdóttur.
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Þá fékk tímaritið HA, tímarit um íslenska hönnun og arkitektúr, sérstaka viðurkenningu en í umsögn
dómnefndar segir að það eigi ekki aðeins lof skilið fyrir heillandi og fallegt umbrot heldur einnig fyrir að vinna
brautriðjandastarf sem fyrsta tímaritið af slíku tagi.

Samkeppni um aðkomutákn Garðabæjar
Garðabær í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands efndi til samkeppni í apríl um hönnun á nýju aðkomutákni
/ einkenni til að marka aðkomu að bænum. Vinningstillagan kom frá Teiknistofunni Tröð og var unnin af
Sigríði Magnúsdóttur arkitekt FAÍ, Hans-Olav Andersen arkitekt FAÍ, Magnúsi Andersen ljósmyndara og Nínu
Solveigu Andersen. Verðlaunin voru afhent á Garðatorgi laugardaginn 3. september. Aðkomutáknið er fléttað
saman úr þremur jafnstórum flötum römmum í þrívítt verk. Dómnefnd skipuðu: Sigríður Hulda Jónsdóttir,
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forseti bæjarstjórnar Garðabæjar og formaður dómnefndar, Harpa Þórsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns
Íslands, Hildigunnur Gunnarsdóttir, grafískur hönnuður FÍT, Hringur Hafsteinsson, listrænn stjórnandi Gagarín,
Michael Blikdal Erichsen, arkitekt hjá T.ark
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Alþjóðleg verkefni
[erlendum verkefnum fjölgaði verulega á árinu 2016]

Stockholm Furniture Fair | Hönnunarvika í Stokkhólmi 6.-12. febrúar
Úrval íslenskra hönnuða tóku þátt í hönnunarvikunni í Stokkhólmi
2016. Vöruhönnuðinir Róshildur Jónsdóttir og Snæbjörn Stefánsson,
sem eru hönnunarteymið Hugdetta, frumsýndu nýtt verkefni á
Stockholm Design Week, ásamt finnska hönnunarteyminu Aalto&Aalto
og sænska hönnuðinum Petru Lilju. Saman hanna þau undir nafninu
1+1+1. Verk eftir Garðar Eyjólfsson og Børk, hönnunarteymi Jóns Helga
Hólmgeirssonar og Þorleifs Gunnars Gíslasonar, var til sýnis á Aurora
– Nordic Architecture and Design á Stockholm Design Week 2016.
Aurora er norræn samsýning þar sem dregið er fram það sem er einstakt
í norrænni hönnun m.a. út frá aðstæðum, efnisnotkun, framleiðslu ofl.
Vöruhönnuðurinn Katrín Ólína tók þátt í Pecha Kucha, örfyrirlestraröð
á Stockholm Design Week, þar sem hún sagði frá nýjasta verki sínu,
Primitiva – Talismans sem frumsýnt var á Helsinki Design Week 2015. Að
auki kynnti DesignHouse Stockholm nýja vörulínu þar sem NotKnot púði
Ragnheiðar Aspar Sigurðardóttur var ein af aðalvörunum en hann hefur
notið mikilla vinsælda hér á landi sem erlendis.

Mílanó | Salone del Mobile 7.- 15. apríl
Unnið hefur verið að því að
stofna samtök hönnunarvikna í
heiminum: World Design Weeks

NotKnot púði Ragnhieðar Aspar kynntur í vörulínu
DesignHouse Stockholm 2016

Network. Framkvæmdastjóra
Hönnunarmiðstöðvar íslands var boðið til fundarins ásamt fultrúum
40 hönnunarhátíða. Fundurinn var haldinn í Triennale hönnunarsafni
Mílanóborgar og utanríkisráðherra Ítalíu einn af þeim sem ávörpuðu
samkomuna. Mikil tengsl og tækifæri til samstarfs skapast á
viðburði sem þessum. Hönnunarmiðstöð þakkar Design Group
Italia fyrirtæki Sigurðar Þorsteinssonar, því án þeirra stuðnings hefði
Hönnunarmiðstöð ekki getað tekið þátt í þessum viðburði.

Matarmenning og menntun í Helsinki 18. ágúst
Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar var boðið að halda
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erindi á ráðstefnunni Food culture and food education strengthen
the Nordic Brand, sem fram fór í Nordic Culture Point í Helsinki.
Erindið nefndist DesignMarch - from fashion to furniture,
architecture to food design and storytelling.
Kimmo Tiilikainen, umhverfis og landbúnaðarráðherra Finna opnaði málþingið
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Fundur framkvæmdastjóra hönnunarmiðstöðva Norðurlanda og baltneskra landa
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar sótti fund framkvæmdastjóra hönnunarmiðstöðva á norðurlöndum
og baltneskra landa í Dansk Design Centre Kaupmannahöfn 7.-10. maí. Þar voru rædd sameiginleg
tækifæri og hugmyndir um samstarfsverkefni. Í sömu ferð hélt Halla Helgadóttir erindi í Jónshúsi fyrir FKA í
Kaupmannahöfn.

Helsinki Design Week 6.-9. september
Í samstarfi íslenska sendiráðsins í Helsinki og Hönnunarmiðstöðvar
tók Garðar Eyjólfsson, fagstjóri vöruhönnunar í LHÍ þátt í viðburðinum
Design Diplomacy; samtali á milli hönnuðar frá Íslandi og Finlandi,
á vegum Helsinki Design Week. Viðburðurinn fór fram í íslenska
sendiráðinu í Helsinki en alls
voru 10 samskonar viðburðir
haldnir í erlendum sendiráðum
víðs vegar í Helsinki á meðan á
hönnunarvikunni stóð. í kjölfarið
gerði Hönnunarmiðstöð samning
við HDW um að fá að gera

Pyropet er selt í hönnunarversluninni TRE í Helsinki
ásamt öðrum íslenskum hönnunarvörum

samskonar viðburði í Reykjavík á
HönnunarMars 2017.
Á Hönnunarvikunni sýndi nýja finnska hönnunarhúsið TRE vörur frá
Haldin var kynningarviðburður Primitiva, Talismans
skartgripi Katrínar Ólínu í TRE Helsinki og TRE

íslensku hönnuðunum Steinunni Völu Sigfúsdóttur / Hring eftir Hring,
Þórunni Árnadóttur / Pyropet og Katrínu Ólínu / Primitiva Talismans.

Dutch Design Week, Eindhoven 21.-23. október
Nemendur við Listaháskóla Íslands, núverandi og fyrrverandi, ásamt Garðari Eyjólfssyni, fagstjóra og Rúnu
Thors, verkefnastjóra, tóku þátt í samsýningu á Dutch Design Week í Eindhoven dagana 22.-30. október.
DDW er ein af stærstu hönnunarhátíðum Evrópu og sú framúrstefnulegasta með meira en 2500 sýnendur.
Valin voru til sýningar 7 verk sem unnin voru af 13 nemendum eða fyrrum nemendum deildarinnar.
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Eitt af verkunum á sýningu Listaháskóla Íslands í Eindhoven, vistvæn vatnsflaska sem brotnar niður í náttúrunni eftir Ara Jónsson vöruhönnuð
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Verkin voru hluti af sýningunni „No Waste“ („Ekkert sorp“) í Klokgebouw, sem er einn af aðalsýningarstöðum
hátíðarinnar. Þetta er í fyrsta sinn sem fulltrúar frá Listaháskólanum taka þátt í sýningu sem þessari erlendis.
Nokkrir Íslendingar tóku þátt í sýningum á hönnunarvikunni, m.a. Magnús Ingvar Ágústson sem útskrifaðist
frá Design Academy Eindhoven
af braut sem heitir Man and
Communication. Það er
mikilvægt verkefni að skapa
vettvang t.d. á HönnunarMars
fyrir nýútskrifaða hönnuði og
arkitekta að sýna verk sín,
ekki síst þá sem útskrifast frá
erlendum menntastofnunum.

Útskriftaarverkefni Magnúsar Ingvars The Oracle’s Query.

Á hönnunarvikunni í Eindhoven sótti
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar fund á World
Design Weeks Network sem eru samtök í mótun.

Montréal, sendinefnd mennta- og
menningarmálaráðuneytis 14.-18.
nóvember
Mennta- og menningarmálaráðuneytið í samstarfi
við stjórnvöld í Québec og Cinars hátíðina í Montréal
stóð fyrir sendinefnd aðila úr listum og skapandi greinum til Montréal. Þátttakendur í ferðinni voru: Karitas
Gunnarsdóttir, Arnfridur Valdimarsdóttir: Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Laufey Guðjónsdóttir:
Kvikmyndamiðstöð Íslands, Björg Stefánsdóttir: Kynningarmiðstöð
íslenskrar myndlistar, Hrefna Haraldsdóttir: Miðstöð íslenskra
bókmennta, Sigtryggur Baldursson: Útflutningsskrifstofa íslenskrar
tónlistar, Halla Helgadóttir: Hönnunarmiðstöð, Marta Nordal:
Sviðlistasamband Íslands. Fulltrúar sóttu þá viðburði sem hentaði
hverri grein.
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstövar heimsótti m.a. Alain Dufour
framkvæmdastjóra The World Design Summit sem haldið verður í
október 2017 í Montréal, Marie-Josée, framkvæmdastjóra Montréal
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Bureau de Design, (hluti af UNESCO cities of Design), Cindy Couture,
director of Index-Design, Muriel Françoise blaðamann hjá IndexDesign sem skrifaði grein um Íslenska hönnun í kjölfarið og Ginette
Gadoury, framkvæmdastjóra SIDIM_the International Montreal Design

Arnfridur Valdimarsdóttir, Karitas Gunnarsdóttir,
Hrefna Haraldsdóttir og Halla Helgadóttir á góðri
stundu í Montréal

Show + Intérieur magazine sem skipulagði hringborðsfund með hönnuðum arkitektum og fjölmiðlafólki.
Ferðin var mjög fræðandi og opnaði ýmis tækifæri sem á eftir að koma í ljós hvort hægt verður að nýta.
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DownTown Design Dubai
[stærsta alþjóðlega verkefni 2016 og það óvenjulegasta]

HönnunarMars var ein fimm hönnunarhátíða sem boðin var að sýna á DownTown Design sem fór fram á
hönnunarvikunni í Dubai dagana 25.-28. október. Á hverju ári bjóða skipuleggjendur Dubai Design Week
og sölusýningarinnar Downtown Design þremur til fimm hönnunarvikum að sýna á hátíðinni. Þetta er í fyrsta
sinn sem íslenskir hönnuðir taka þátt í þessari stærstu sölusýningu hönnunar í Miðausturlöndum, en hátt í
100 vörumerki frá 25 löndum tóku þátt í sýningunni. Stjórnendur í Dubai voru ráðleggjandi varðandi val á
fyrirtækjunum frá Íslandi og urðu hönnunarteymin Agustav, 1+1+1 og North Limited fyrir valinu til að koma
og sýna undir merkjum HönnunarMars. Öll eiga þau það sameiginlegt að hafa sjálfbærni að leiðarljósi við
hönnun á hágæða vörum sem bera með sér sterkan keim norrænnar fagurfræði. Hulda Þ. Aðalsteinsdóttir,
innanhússarkitekt sá um hönnun sýningarbássins í samsarfi við starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar.

HönnunarMars
Það er mikil viðurkenning fyrir
DESIGNMARCH REYKJAVIK

HönnunarMars að vera valin til að

STAND NO. C03

DesignMarch is the annual design festival held
in Reykjavík. The festival showcases the best of
the local design scene alongside an increasing
number of international collaborations in
all fields of design, be it graphics or fashion,
furniture, architecture or products. For four days,
the Northernmost capital in the world plays host
to dozens of exhibitions, workshops and other
events that spread from the fishing harbor to the
lava fields surrounding the city.
DesignMarch opens with the signature event
of the festival DesignTalks at Reykjavik’s
architectural landmark Harpa on Thursday,
March 23, 2017.

DESIGNMARCH REYKJAVIK
STAND NO. C03
icelanddesign.is
HEADQUARTERS
DesignMarch
Iceland Design Centre
Aðalstræti 2
101 Reykjavík, Iceland
T +354 7712200
E info@icelanddesign.is
designmarch.is

DesignMarch is produced by Iceland Design
Centre, the promotion organization of Icelandic
design and architecture founded in 2008.
DesignMarch is proud to present the Icelandic
design companies North Limited, Agustav and
1+1+1 at Downtown Design 2016.

sýna á svona stórum og alþjóðlegum
viðburði eins og DownTown Dubai
en aðrar hönnunarvikur á hátíðinni að
þessu sinni voru frá Barcelona, Addis
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Ababa, Beirut og Taipei. Þar kemst
Hönnunarmiðstöð og íslenskir hönnuðir
í samband við fjölda áhugaverðra aðila,
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DOWNTOWN DESIGN

svo sem stór nöfn í hönnunarheiminum,

blaðamenn, fyrirlesara og kaupendur. Fyrir íslensku hönnunarfyrirtækin var þátttakan mjög gott tækifæri til að
mynda tengsl við kaupendur og framleiðendur, markaðssetja vörumerkin sín, bera sig saman við það sem er
að gerast á sviðinu og fá tækifæri til að hljóta alþjóðlega athygli.
Framvinduskýrsla ársins 2016 | honnunarmidstod.is

Hönnunarstúdíóið Agustav
er í eigu Gústavs Jóhannssonar og Ágústu Magnúsdóttur og sérhæfir sig í einföldum, endingargóðum
húsgögnum úr timbri. Agustav gróðursetur tré fyrir hverja selda vöru.
Frá hönnuðum og eigendum Agustav:
„Ferðin til Dubai var stórt stökk fyrir
AGUSTAV í markaðssetningu fyrirtækisins
erlendis og ekki síst vitunarvakning okkar
sjálfra á möguleikum fyrirtækisins erlendis.
Viðtökur á vörum og hugmyndafræði
AGUSTAV voru vonum framar. Við sáum
alls ekki fyrir þennan árangur og áhuga,
né að allar vörurnar sem við tókum með
seldust á staðnum auk fjölmargra í gegnum
vefsíðuna okkar á mánuðunum sem fylgdu. Við erum enn að fá viðskipti á smærri vörum í gegnum vefsíðu Downtown
Dubai. Við höfðum safnað góðum bunka af nafspjöldum af sýningunni, hjá fyrirtækjum og einstaklingum sem hafa áhuga
á fyrirtækinu og höfðum samband við flesta fljótlega eftir að við komum aftur heim og erum nú í viðræðum varðandi að
komast að í „showroom“ í Dubai 2017. Þó nokkrir innanhússarkitektar sem vinna í Dubai hafa haft samband og beðið
um upplýsingar um vörur. Slík verkefni taka þó tíma í vinnslu en við erum vongóð um að fá einhverjar vörur með í þau
verkefni. Okkur hefur boðist að selja í gegnum 3 vefsíður á staðnum og höfum valið eina, high-end húsgagna síðu, sem
mun sjá um sölu og útflutning á vörunum okkar til Dubai og Saudi Arabíu.
Allt í allt var þessi ferð stórkostlegt tækifæri fyrir okkur, víkkaði sjóndeildarhring okkar til muna og hefur vakið áhuga
okkar á því að taka þátt í fleiri sýningum erlendis. Við höfum öðlast mörg góð viðskiptasambönd kjölfar sýningarinnar og
munum búa lengi að þessari reynslu.

North Limited
er hönnunarteymi þriggja íslenskra hönnuða; Sigríðar Hjaltdal Pálsdóttur, Þórunnar Hannesdóttur og
Guðrúnar Valdimarsdóttur sem hanna endingargóðar vörur fyrir heimilið innblásnar af mínimalískum línum.
Frá hönnuðum og eigendum North
Limited: „Hópsýningin í Downtown Dubai
opnaði nýjan markað fyrir okkur sem við
hefðum aldrei náð til hefðum við ekki
verið að sýna sem hópur á HönnunarMars
sýningunni. Við höfum haldið sambandi
bæði við sýnendur frá Dubai og öðrum
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löndum eftir sýninguna sem hefur reynst
okkur afskaplega nytsamlegt í erlendri
markaðssetningu. Eins kynntumst við
fjölmiðlum og rekstraraðilum sem við munum vera í frekari sambandi við. Aukin þátttaka á erlendum sýningum hefur
einnig rennt styrkari stoðum undir vörumerkið og tryggt okkur umfjöllun á Íslandi og erlendis. Það sem kom okkur mest á
óvart var hversu miklu og góðu sambandi við náðum við hönnuðina sem sýndu með okkur. Takk fyrir okkur!“
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1+1+1
er tilraunastofa norræns samstarfs íslensku hönnuðanna Róshildar Jónsdóttur og Snæbjörns Stefánssonar
við finnska hönnunarteymið Aalto&Aalto og sænska hönnuðinn Petru Lilju þar sem hver eining leggur til sitt
óháða framlag og heildarútkoman því óvænt og fjölbreytileg. Saman hanna þau undir nafninu 1+1+1.
Frá hönnuðum og eigendum 1+1+1:
Eigendur Hugdettu fóru sem fulltrúar
verkefnisins 1+1+1 til Dubai. Að verkefninu
standa þrjár hönnunarstofur frá þrem
löndum. Verkefnið hefur verið kynnt víða
á Norðurlöndum en það er nýstárlegt og
óhefbundið og þess vegna fróðlegt að
kynna það á framandi stað. Verkefnið má
skilgreina sem „conseptual design“ og snýst
um að tengja saman lönd, fólk og hluti. Við vorum mjög ánægð að fá tækifæri til að taka þátt og fengum frábærar
viðtökur. Gestir voru mjög hrifnir af verkunum og áhugasamir um hugmyndafræði 1+1+1. Það tekur tíma og úthald að ná
raunverulegum árangri og sölu á óhefðbundnum verkefnum eins og þessu, en við náðum ekki samböndum við söluaðila
né náðum við að selja í kjölfar sýningarinnar. Við fengum aftur á móti mjög góða umfjöllun í Dezeen og íslenskum
fjölmiðlum. Það sem kom á óvart var að margir sýndu áhuga á að eiga við okkur samstarf sem við erum enn að skoða,
m.a. skólastofnanir, kennarar og aðrir.
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Hönnunarvikan í Dubai stóð fyrir máþingi um
hönnun og gildi hönnunarvikna. Þar mættust í
panel stjórnendur hönnunarvikna frá Barcelona,
Addis Ababa, Beirut, Taipei og Reykjavík/Íslandi.
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Fjármál 2016
[það gengur vel en það gæti gengið miklu betur]

Viðsnúningur varð í rekstri Hönnunarmiðstöðvar 2016 þegar náðist að snúa mínus í plús. Það var gert með
aðhaldi og sparnaði sem því miður hefur tafið framþróun sem bitnar mest á starfsmönnum. Fjármögnun
ríkisins skapar grundvöll fyrir starfsemi miðstöðvarinnar og ofan á þann grunn eru öll verkefni byggð.
Með samingnum frá 2008 var lagt upp með stór markmið en lítið fé. Framlagið var hækkað úr 18,5 m í 30 m
áramótin 2011 og 2012 en síðan hefur það haldist óbreytt.
Mikill árangur hefur náðst en eftir því sem verkefnum fjölgar og þau stækka verður ljósara að starfsemin
byggir á of veikum grunni. Þó hefur gengið vel að afla sértekna, því fyrir hverja krónu sem ríkið leggur til
hefur náðst að afla tveggja til viðbótar, eins og sést hér að neðan.

Hönnunarmiðstöð – hlutfall milli þess fjár sem stjórnvöld leggja til í samningi við
Hönnunarmiðstöð (rekstrarsamningur) og eigin tekna (aðrar tekjur) 2008-2016.

Hönnunarmiðstöð – skipting rekstrarfjár Hönnunarmiðstöðvar 2008-2016.
Skýrt sést að sístækkandi verkefni byggja á veikum grunni.
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Niðurstaða rekstrar 2016
Tekjur

Niðurstaða 2016

Áætlun

Frávik

Atvinnuv. og nýsköpunarrn.

20.000.000

20.000.000

0

Atvinnu&nýsk v. hönnunarstefnu

15.000.000

15.000.000

0

Mennta- og menningarmálarn.

10.000.000

10.000.000

0

Reykjavíkurborg v. HönnunarMars

7.000.000

7.000.000

0

HönnunarMars

19.377.520

16.000.000

3.377.520

HA - tímarit um hönnun og arkitektúr

11.405.977

11.000.000

405.977

Hönnunarsjóður

2.900.000

2.900.000

0

Hönnunarverðlaun

3.500.000

3.500.000

0

Alþjóðleg verkefni

1.701.300

3.800.000

-2.098.700

216.000

0

216.000

2.839.566

7.000.000

-4.160.434

93.940.363

96.200.000

-2.259.637

HönnunarMars

22.691.311

14.800.000

7.891.311

HA - tímarit um hönnun og arkitektúr

7.082.480

6.800.000

282.480

49.509

500.000

-450.491

Hönnunarverðlaun

2.602.019

2.800.000

-197.981

Alþjóðleg verkefni

2.263.545

2.500.000

-236.455

Aðalstræti / húsnæðiskostnaður

1.202.761

4.300.000

-3.097.239

Önnur verkefni

1.483.315

4.300.000

-2.816.685

42.666.655

49.550.000

-6.883.345

Annar starfsmannakostnaður

547.576

1.400.000

-852.424

Kaffi, veitingar og fundarkostn.

490.083

1.500.000

-1.009.917

1.489.207

1.900.000

-410.793

Sími og burðargjöld

544.045

600.000

-55.955

Pappír, ritföng og bækur

248.561

250.000

-1.439

Gjaldfærð áhöld og tæki

442.324

600.000

-157.676

53.766

150.000

-96.234

2.812.299

900.000

1.912.299

1.167.135

1.600.000

-432.865

711.934

650.000

61.934

Auglýsingar

413.206

100.000

313.206

Annar kostnaður

620.616

1.000.000

-379.384

89.582.347

96.200.000

-6.617.653

4.358.016

0

4.358.016

Aðalstræti 2 / leiga og styrkir
Aðrar tekjur
Tekjur samtals
Gjöld

Hönnunarsjóður

Laun og launatengd gjöld

Rekstur tölvukerfis og vefs

Tryggingar
Ferðakostnaður
Aðkeypt þjónusta
Endurskoðun og reikningsskil

Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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Rekstraráætlun 2017 og samanburður við fyrri ár
Tekjur

Áætlun 2017

2016

2015

2014

2013

Atvinnuv. og nýsköpunarrn.

20.000.000

20.000.000

20.000.000

15.000.000

15.000.000

Atvinnu&nýsk v. hönnunarstefnu

15.000.000

15.000.000

10.000.000

Mennta- og menningarmálarn.

10.000.000

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

Reykjavíkurborg v. HönnunarMars

10.000.000

7.000.000

7.000.000

5.000.000

5.000.000

HönnunarMars

18.200.000

19.377.520

14.210.596

12.823.845

8.683.174

HA - tímarit um hönnun og arkitektúr

11.000.000

11.405.977

10.633.832

Hönnunarsjóður

2.900.000

2.900.000

2.950.000

2.261.950

2.750.000

Hönnunarverðlaun

3.000.000

3.500.000

1.500.000

1.000.000

0

Alþjóðleg verkefni

3.000.000

1.701.300

6.655.099

10.295.384

0

13.600.000

216.000

9.100.000

2.839.566

4.256.044

6.478.287

5.086.104

115.800.000

93.940.363

87.205.571

67.859.466

51.519.278

15.600.000

22.691.311

17.878.048

15.019.090

11.566.399

8.000.000

7.082.480

7.735.940

0

0

500.000

49.509

332.620

528.916

2.750.000

Hönnunarverðlaun

2.500.000

2.602.019

1.757.565

3.204.314

0

Alþjóðleg verkefni

3.000.000

2.263.545

12.360.699

4.402.972

0

Aðalstræti / húsnæðiskostnaður

21.700.000

1.202.761

1.132.969

1.535.924

1.143.530

500.000

1.483.315

348.394

2.136.077

53.000.000

42.666.655

40.141.945

31.693.461

22.594.616

Annar starfsmannakost

600.000

547.576

442.280

1.292.752

599.715

Kaffi, veitingar og fundir

500.000

490.083

449.939

1.646.497

254.139

1.500.000

1.489.207

807.650

1.957.414

1.377.967

Sími og burðargjöld

600.000

544.045

577.633

555.400

498.652

Pappír, ritföng og bækur

300.000

248.561

201.899

371.091

104.151

Gjaldfærð áhöld og tæki

400.000

442.324

229.190

47.154

522.051

Tryggingar

100.000

53.766

82.710

80.074

77.390

Ferðakostnaður

3.000.000

2.812.299

3.638.871

1.910.442

106.747

Aðkeypt þjónusta

1.800.000

1.167.135

1.060.890

830.717

1.569.397

Endurskoðun og reikn

1.900.000

711.934

532.646

391.621

325.591

Auglýsingar

100.000

413.206

419.007

158.353

3.789

Annar kostnaður

200.000

620.616

258.493

352.610

119.086

115.800.000

89.582.347

90.389.388

68.114.879

43.613.220

0

4.358.016

-3.183.817

-255.413

7.906.058

Aðalstræti 2 / leiga og styrkir
Aðrar tekjur
Tekjur samtals
Gjöld
HönnunarMars
HA - tímarit um hönnun og arkitektúr
Hönnunarsjóður

Önnur verkefni
Laun og launatengd gjöld

Rekstur tölvukerfis og vefs

Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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Og aðalatriðið!
[stopp, mjög mikilvægur kafli!]

Stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar fara þess á leit við stjórnvöld þegar kemur að
endurgerð samnings um rekstur Hönnunarmiðstöðvar Íslands áramótin 2017 verði
hugað að nauðsynlegum úrbótum.
Samningur verði gerður til 5 ára í senn í anda nýrra fjárlaga og fjárframlag til málaflokksins aukið í samræmi
við þann árangur sem hefur náðst, umfang starfseminnar og möguleika hennar til atvinnusköpunar
1. Rekstrarfé Hönnunarmiðstöðvar verði aukið í úr 30 m í 50 m
2. Hönnunarmiðstöð verði tryggt 50 m verkefnafé þar af 20 m sérmerktar alþjóðlegum verkefnum
3. Hönnunarstefna verði greind með tilliti til kostnaðar og 50 m verði varið til framkvæmdar hennar
4. Hönnunarsjóður verði efldur næstu 5 ár um 20 m á ári þar til sjóðurinn hefur 150 m til ráðstöfunar

Hvers vegna?
Hönnunarmiðstöð hefur náð eftirtektarverðum árangri með störfum sínum undanfarin 9 ár. Vitund um og
áhersla á íslenska hönnun hefur gjörbreyst. Íslensk hönnun og HönnunarMars eru þekkt víða um heim
og Hönnunarmiðstöð á Íslandi er vel þekkt í fagsamfélagi sínu á Norðurlöndum og víðar í Evrópu og
Bandaríkjunum.
Hönnunarmiðstöð mun vinna að þessari framtíðarsýn næstu árin
– vinna að nýsköpun og þróun á sviði hönnunar og arkitektúrs
– fjölga störfum fyrir ungt vel menntað fólk
– fjölgun lítilla og millistórra fyrirtækja sem byggja á hönnun og hugviti
– auka útflutning, efnislegan og óefnislegan
– auka samkeppnishæfi Íslands
Hönnunarmiðstöð á mörg verkefni / öflug tæki til framþróunar og verðmætasköpunar sem auðvelt er að
efla og byggja ofan á [HönnunarMars, Hönnunarverðlaun, Hönnunarsjóður, Hönnunarstefna, HA - tímarit, ýmis samstarfs- og
kynningarverkefni auk alþjóðlegra verkefna eins og WE LIVE HERE]

– nýta fjárfestingu sem lögð hefur verið í verkefnin
– hraða og tryggja árangur með fjármagni
Hönnunarmiðstöð hefur verið rekin sem átak í næstum 10 ár og starfsemin stendur á veikum grunni.
Stjórnvöld þurfa að taka afstöðu til þess hvort þau vilji tryggja áframhaldandi starfsemi og vöxt.
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– miðstöðin hefur sannað gildi sitt
– starfsemin hefur margfaldast (x6)
– nýting fjármagns er til fyrirmyndar
– hver króna gefur af sér tvær aðrar í verkefnafé auk skatta og aukinna umsvifa í greininni
– fjármagn þarf að vera í eðlilegu hlutfalli við hlutverk og markmið
Svo er það staðreynd að það er ekki lengur djúp kreppa á Íslandi eins og fyrstu rekstrarár miðstöðvarinnar.
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Samningar við
stjórnvöld 2017

Faghópar

Grunnurinn sem
starfsemin hvílir á

Fjárhagslegt
umfang 2017

Markhópar

Starfsmenn [5]

Markmið

Vefir

Verkefni
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Samingur
við stjórnvöld
frá 2018 ?

íslensk
&ensk

Vefir
Kynningarmál
PR og
fréttaveita

ÓRS / AI / SJ

Framkvæmd
Hönnunarstefnu frá 2019
50 m

Mennta- og
menningarmálaráðuneyti
50 m

Grafískir hönnuðir

Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti
50 m

Vöru&iðnhönnuðir

Framkvæmd Hönnunarstefnu
atvinnuv- og nýsköpunarrn.
15 m

Innanhúss&húsgagna

30 m

1m

Hönnunarmiðstöð Íslands

Fagfólk, fjölmiðlar,
fyrirtæki, stjórnsýsla og
almenningur
heima og heiman

Keramikhönnuðir

Hönnunarsjóður
100 m

Skartgripahönnuðir

[50 m]

Fagmenn
og fyrirtæki

Fagfólk
fjölmiðlar og
almenningur

4m

ÓRS

Efla íslenska
hönnunarsenu
auka aðgengi
að fjármagni.
Byggja loftbrú

íslensk

[stjórn 5]

Hönnunarsjóður

SJ

Vekja athygli á
framúrskarandi hönnun
á Íslandi og erlendis

Efla íslenska
hönnun og arkitktúr
fjölga verkefnum,
kynna íslenska hönnun
og arkitektúr

SJ+ teymi

íslensk
&ensk

[dómnefnd 5]

[stjórn 3]

íslensk
&ensk

Hönnunarverðlaun

HönnunarMars

Fagfólk, fjölmiðlar,
fyrirtæki, stjórnsýsla og
almenningur

ÓRS

Vettvangur
fyrir faglega umræðu
og stefnumót milli
greina fyrir hönnuði
arkitekta og fyrirtæki

íslensk
&ensk

& námskeið

SmallTalks

Mennta- og
menningarmálaráðuneyti
10 m

Landslags arkitektar

Fagfólk
fyrirtæki og
stofnanir

HH

HH

Stjórnsýsla
stjórnmálamenn

Fjölga verkefnum
vinna að ráðgjöf og
uppbyggingu
auka samstarf,
og viðskipti

Innlend
samstarfsverkefni

Sækja fjármagn
vinna að úrbótum
í starfsumhverfi
hönnuða og arktekta

Samskipti
við stjórnvöld

Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti
20 m

Arkitektar

60 m

Fagfólk, fjölmiðlar,
Fagfólk, fjölmiðlar,
fyrirtæki, stjórnsýsla og fyrirtæki, stjórnsýsla og
almenningur
almenningur
heima og heiman

HH

Markviss kynning á
Vettvangur
íslenskri hönnun
fyrir faglega umræðu
og arkitektúr.
og stefnumót milli
Upplýsingaveita
greina fyrir hönnuði
arkitekta og fyrirtæki fyrir hönnuði og fyrirtæki

Rekstur
Hönnunarmiðstöðvar
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Alþjóðleg
verkefni

5m

Erlendir
kollegar, fagfólk
fjölmiðlar og
almenningur

HM - teymi

Aðrar tekjur
75 m

Fatahönnuðir

[framkvæmdastjórn 3]

Textílhönnuðir

15 m

Fagmenn og áhugafólk
á Íslandi og erlendis

AF / AI

Kynna íslenska hönnun
Búa til vettvang
alþjóðlega og efna til
fyrir faglega umræðu
samstarfs við
fyrir fagmenn og
erlenda kollega
fræði- og áhugafólk
um hönnun og arkitektúr

íslensk
&ensk

[ritstjórn 3]

Hönnunarblað

115 m

Tekjur 2017

[stjórn 9]

Kostn. 2017
115 m

[aldrei er góð vísa of oft kveðin]

Með rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands næst
einstök samlegð og hagræðing sem eykst með
auknum styrk og umfangi. Hönnunarmiðstöð er
ein af kynningarmiðstöðvum skapandi greina en
hlutverk þessara miðstöðva, markmið og verkefni
eru mjög ólík eins og staða greinanna. Hlutverk
Hönnunarmiðstöðvar er ennþá mun stærra hér heima en
erlendis. Hönnunargreinarnar eru í vexti hér á landi en
starfsumhverfið ungt og ómótað.
Stuðningsumhverfi hönnunar og arkitektúrs á heima
í Hönnunarmiðstöð. Innan ramma hennar býr fagog sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum
hönnuða og arkítekta. Hönnunarmiðstöð sinnir
ráðgjafahlutverki fyrir þessar greinar við atvinnulíf
og stjórnkerfi. Fjármagnið þarf að vera í samræmi
við verkefnin og samning Hönnunarmiðstöðvar við
stjórnvöld. Eðlilegt er að beina verkefnum og fjármagni
hins opinbera á sviði hönnunar til Hönnunarmiðstöðvar.
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Þannig nást markviss og fagleg vinnubrögð, hagkvæmni
og samlegð í nýting fjármagns.
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Stefnumótun og framtíðarsýn Hönnunarmiðstöðvar Íslands 2014
[leiðarljós og vegvísir]

Markmið Hönnunarmiðstöðvar –
–
–
–

fjölga störfum fyrir ungt vel menntað fólk
fjölgun lítilla og millistórra fyrirtækja sem byggja á hönnun og hugviti
auka útflutning, efnislegan og óefnislegan
auka samkeppnishæfi Íslands

Hönnunarmiðstöð er spennandi viðkomustaður í miðborginni
með sýningum, viðburðum og þjónustu fyrir fagfólk, fyrirtæki og gesti.
Hvað þarf að gera Styrkja fjárhagsstöðu, finna húsnæði
Ávinningur Öflugri kynningar- og samstarfsvettvangur fyrir hönnuði og atvinnulíf
Hönnunarstefna kemst í framkvæmd í samstarfi við stjórnvöld
Hvað þarf að gera Stjórnvöld fjárfesta í greininni
Ávinningur Dýpri almennur skilningur, fjölgun arðbærra verkefna og meiri verðmætasköpun
Hönnunarmiðstöð mótar og byggir upp stuðningsumhverfi fyrir hönnuði
Hvað þarf að gera Fela Hönnunarmiðstöð verkefni á sviði hönnunar
Ávinningur Hagræðing, marksækni og fagmennska í uppbyggingu á sviði hönnunar
Tengja hönnuði og atvinnulíf með markvissum hætti
Hvað þarf að gera Standa fyrir samstarfsverkefnum, greiða leiðir milli hönnuða og fyrirtækja
Ávinningur Aukið samstarf, fjölgun arðbærra verkefna og meiri verðmætasköpun
Efla ráðgjöf við hönnuði, fyrirtæki og stjórnkerfi
Hvað þarf að gera Efla Hönnunarmiðstöð
Ávinningur Hraða þróun, fjölga störfum, fyrirtækjum og auka útflutning
Stækka hönnunarsjóð í 500 milljónir
Hvað þarf að gera Stjórnvöld fjárfesta í greininni
Ávinningur Hraða þróun, fjölga störfum, fyrirtækjum og auka útflutning
Efla Hönnunarverðlaun Íslands
Hvað þarf að gera Fjölga flokkum, ráðstefnudag þar sem við skoðum stöðu mála á Íslandi
Ávinningur Dýpka skilning, sýna fordæmi, hvetja til dáða
Bakland Hönnunarmiðstöðvar
Hvað þarf að gera Efla þverfaglegt samstarf við og á milli faghópa og fyrirtækja
Ávinningur Hagræðing, marksækni og fagmennska
Efla erlendar fagkynningar og samstarf
Hvað þarf að gera Beina fjármagni í rétta og faglega farvegi
Ávinningur Efla fagmennsku, dýpka þekkingu til að auka árangur á erlendum mörkuðum
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Efla hönnunarmenntun á öllum skólastigum
Hvað þarf að gera Þróa kennsluefni og auka samstarf á milli menntastofnanna og hagsmunaaðila
Ávinningur Vel menntað ungt fólk, dýpri skilningur og aukið samkeppnishæfi þjóðarinnar
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Verkefnáætlun 2017
[verkefni stækka og eflast en mikil áskorun að fjölga þeim]

Verkefni á Íslandi
• HönnunarMars 2017
• HA - tímarit um hönnun og arkítektúr
• Hönnunarverðlaun 2017
• Hönnunarsjóður
• Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
• SmallTalks, fyrirlestraröð í Hörpu
• Aðalstræti 2
• Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
• Ráðgjöf
• Aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja, hönnuða og arkitekta
• Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
• Kynnningarefni um hönnun og arkitektúr
• Endurmörkun og endurgerð vefja
Alþjóðleg verkefni og samstarf
• Stockholm Design Week
• Milano Design Week
• Samstarf við Czechdesign
• Wanted Design New York
• Creative Industries Conference / Inverness
• Helsinki Design Week
• Eindhoven Design Week
• Fyrirlestrar og erlent samstarf

HönnunarMars 2017
Hönnunarmiðstöð Íslands heldur HönnunarMars í
níunda sinn 23.-25. mars. HönnunarMars er stærsta
kynningarafl íslenskrar hönnunar hér á landi og erlendis.
Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar byggst á víðtækri
þátttöku íslenskra hönnuða, sem standa fyrir sýningum,
innsetningum og viðburðum, einir sins liðs eða í hópum.
Á hátíðinni sameinast allar greinar hönnunar; fatahönnun,
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arkitektúr, húsgagna- og innanhússhönnun, grafísk
hönnun og vöruhönnun. HönnunarMars er hátíð þar sem
almenningur hefur greiðan aðgang að íslenskri hönnun,
fjölmiðlar finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar sjá ástæðu
til að kynna sér málið nánar og hönnuðir svala forvitni og
fræðast.
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HA - tímarit um hönnun og arkitektúr
HA kemur út tvisvar á ári og hefur mælst einstaklega vel fyrir enda blað með nýjar áherslur hér á landi og þótt
viðar væri leitað. Unnið verður að því að styrkja innviði, efla tekjur, auka dreifingu og fjölga áskrifendum HA
hérlendis sem og erlendis.

Hönnunarverðlaun 2017
Hönnunarmiðstöð Íslands mun standa fyrir Hönnunarverðlaunum Íslands í fjórða sinn
í október 2017. Hönnunarverðlaunin eru ein peningaverðlaun sem veitt eru þvert á
greinar hönnunar og arkitektúrs. Einnig verður valið fyrirtæki sem fjárfest hefur með
framúrskarandi hætti í hönnun eða arkitektúr. Málþing um brýtnt efni á sviðinu verður
haldið í tengslum við afhendingu verðlaunanna.

Hönnunarsjóður
Framlag til Hönnunarsjóðs er 50 milljónir árið 2017. Sjóðurinn er nú í
umsjón atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Unnið verður áfram að
því að sannfæra ráðuneyti mennta- og menningar um mikilvægi þess
að leggja jafnháa upphæð til sjóðsins.

Hönnunarstefna stjórnvalda
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið leggur til 15 milljónir króna 2017
til framkvæmdar verkefnum í hönnunarstefnu stjórnvalda 2014-2018
sem snúa að því ráðuneyti og Hönnunarmiðstöð sinnir.

SmalTalks
Haldið verður áfram með fyrirlestraröðina SmallTalks enda hefur hún mælst vel fyrir, fyrirlestrarnir höfða til
breiðs hóps en fjöldi manns sækir þessa fyrirlestra á ári hverju. Stefnt er að því að halda amk. 6 fyrirlestra á
ári, þar sem fjallað er um ólíkar hliðar hönnunar og arkitektúrs af innlendum og erlendum fyrirlesurum.

Aðalstræti 2
Rekstur Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2 er ný áskorun og tækifæri.
Markmiðið er að á árinu opni þar ný verslun með íslenska hönnun auk
þess sem lífleg starfsemi á sviðið hönnunar og arkitektúrs mun fara
fram í húsinu.

Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
Unnið er að því að koma upp reglulegum námskeiðum fyrir hönnuði
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um efni, framleiðslu, markaðssetningu, samskipti við fjölmiðla,
útflutning o.s. frv. Einnig eru í bígerð námskeið fyrir nýútskrifaða hönnuði. Fjárskortur hefur hamlað
framkvæmd þessa verkefnis.
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Ráðgjöf
Mikil þörf og eftirspurn er eftir ráðgjöf í Hönnunarmiðstöð. Unnið er að því að finna leiðir til að efla hana en
skortur á starfsfólki og fjármagni hefur hamlað.

Aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja, hönnuða og arkitekta
Mikil samlegð hefur skapast af samstarfi félaganna í Hönnunarmiðstöð. Hafin er vinna við að flytja hluta
starfsemi félagana inn undir miðstöðina og gera samninga sem lúta að þeirri þjónustu. Gerðir hafa
verið nokkrir samningar nú þegar og fleiri í bígerð. Einnig er hafin vinna við að skoða kosti við aðkomu
hönnunarfyrirtækja að Hönnunarmiðstöð.

Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Unnið er að því í samvinnu við Arkitektafélag Íslands að tryggja þátttöku Íslands í Feneyjatvíæringnum í
arkitektúr.

Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku.
Gert verður átak í því á árinu en skortur á starfsfólki og fjármagni hefur hamlað því verkefni.

Endurmörkun og endurgerð vefja Hönnunarmiðstöðvar
Stöðugt er unnið að því að efla og bæta vefi Hönnunarmiðstöðvar á íslensku sem og á ensku. Vinna við að
endurgera og færa vefi yfir í hagkvæmari kerfi, endurhanna þá og einfalda hefur telkið lengri tíma og reynst
flóknari en áætlað var í upphafi. Skortur á starfsfólki og fjármagni hefur hamlað því verkefni.

Stockholm Design
Week febrúar 2017
Unnið verður að því
að fylgja eftir kynningu
íslenskrar hönnunar
á Hönnunarvikunni í
Stokkhólmi eins og
undanfarin ár.

Milano Design Week apríl 2017
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Unnið verður að því að fylgja eftir kynningu íslenskrar hönnunar á Hönnunarvikunni í Mílanó.

Samstarf við Czechdesign
Hönnunarmiðstöðin í Tékklandi hefur leitað eftir samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands en sótt verður um
evrópustyrki til að af því geti orðið.
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Wanted Design New York maí 2017
Skoðað verður samstarf á milli HönnunarMars og hönnunarhátíðarinnar Wanted Design New York.

Creative Industries Conference / Inverness júní 2017
Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar hefur verið boðið til að halda fyrirlestur um íslenska hönnun,
Hönnunarmiðstöð og HönnunarMars á ráðstefnu í Inverness í Skotlandi í júní.

Helsinki Design Week september 2017
Unnið verður að því að fylgja eftir kynningu íslenskrar hönnunar á
Hönnunarvikunni í Helsinki eins og undanfarin ár.

Interior Design Show / Vancouver október 2017
Unnið verður að því að fylgja eftir kynningu íslenskrar hönnunar á
Hönnunarvikunni í Helsinki eins og undanfarin ár.

Dutch Design Week, Eindhoven október 2017
Unnið verður að því að efna til kynningar á íslenskri hönnun á Hönnunarvikunni í
Eindhoven.

Fyrirlestrar og erlent samstarf
Hönnunarmiðstöð tekur þátt í ýmsu samstarfi og er boðin þátttaka í fjölda sýninga og ráðstefna á ári hverju.
Lagt er kapp á að þekkjast þau boð sem eru mikilvæg en skortur á starfsfólki og fjármagni hamlar.

[Eigendur og stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar þakka atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti fyrir skilning og stuðning en fjármagnið frá
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þeim auk mennta- og menningarmálaráðuneytis eru undirstaða reksturs Hönnunarmiðstöðvar. Einnig þökkum við okkar helstu samstarfsog stuðningsaðilum: Reykjavíkurborg, Íslandsstofa, Bláa Lónið, Arion banki, Icelandair, Icelandair Hotels, Morgunblaðið, Samtök
iðnaðarins, Norræna húsið, Utanríkisráðuneytið, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Höfuðborgarstofa, Listaháskóli Íslands, Hönnunarsafn
Íslands, Samtök skapandi greina, Listasafn Reykjavíkur, sendiráð Íslands í Stokkhólmi og Helsinki. Við þökkum líka sendiráðum
Bandaríkjanna, Svíþjóðar, Finnlands og Frakklands á Íslandi og norrænum félögum okkar Design Forum Finland, Svensk Form, SVID,
Dansk Design Center, Danish Fashion institute og Doga - norsk design og arkitektursenter. Og að lokum verður að halda til haga að án
hönnunar, hugvits, áræðni og nýsköpunar íslenskra hönnuða, arkitekta og fyrirtækja þeirra væri ekkert fyrir Hönnunarmiðstöð að gera ]
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