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HönnunarMars árið 2019 fór fram í ellefta sinn dagana 28–31. mars. Hann er stærsta
kynningarverkefni íslenskrar hönnunar hér á landi og erlendis og um leið mjög áhrifarík leið til efla hönnun
sem tæki til verðmæta- og nýsköpunar í íslensku samfélagi, menningu og viðskiptalífi.
Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar byggst á víðtækri þátttöku íslenskra hönnuða og fyrirtækja sem
standa fyrir sýningum, innsetningum og viðburðum, ein síns liðs eða saman. Á hátíðinni sameinast ólíkar
greinar hönnunar; fatahönnun, arkitektúr, húsgagna- og innanhússhönnun, grafísk hönnun og vöruhönnun.
HönnunarMars er hátíð þar sem almenningur fær greiðan aðgang að íslenskri hönnun, einkaaðilar, fyrirtæki
og stjórnvöld sjá ástæðu til að kynna sér málin nánar og innlendir sem erlendir fjölmiðlar finna áhugaverð
umfjöllunarefni á sviði íslenskrar hönnunar.
Á HönnunarMars frumsýna hönnuðir
ný verk; hátíðin er uppskeruhátíð þar
sem íslensk og erlend fyrirtæki eiga
viðskiptastefnumót við hönnuði og
fyrirtæki þeirra. Hún hvetur til samstarfs og
nýrra stefnumóta og í því felast þróunar-,
mennta- og nýsköpunartækifæri auk
möguleika á mikilli verðmætasköpun.
Síðast en ekki síst felast í hátíðinni mikil
tækifæri til kynningar á íslenskri hönnun á
Íslandi og alþjóðavettvangi.
Hátíðin hefur markað sér fastan sess meðal
almennings og hönnunargeirans og því
þótti viðeigandi að fylgja henni inn í nýjan
áratug með glænýju og einstaklega vel
heppnuðu einkenni sem grafíska teymið
Studio Studio hannaði.
Undirbúningur fyrir hátíðina gekk vel og
ljóst er að mikill meðbyr er með henni
hérlendis meðal almennings, hönnuða,
samstarfsaðila, fyrirtækja og fjölmiðla.
Verkfall á hótelum og gjaldþrot annars
stærsta flugfélags landsins í aðdraganda
hátíðarinnar setti strik í reikninginn en
farsællega tókst að leysa úr þeim málum
þrátt fyrir óvissu um tíma.

Opnunarhátíð HönnunarMars 2019 í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.
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Hátíðin er vel þekkt utan landsteinanna
og fagfólk víða um heim fylgist með henni,
ekki síst vegna breiðrar nálgunar hennar
og þess ferska blæs sem hún færir inn í
hönnunarsenuna. Margir gestir þekkja vel
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til DesignTalks ráðstefnunnar og viðskiptastefnumótsins DesignMatch og erlendir blaðamenn hafa í auknum
mæli samband því þeir þekkja til viðburðanna og sækjast eftir því að fá að koma á hátíðina.
Hátíðin nýtur ómetanlegs stuðnings frá samstarfsaðilum. HönnunarMars er ein af fjórum borgarhátíðum
Reykjavíkur 2017–2019 en því fylgir styrkur frá menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkurborgar sem hægt
hefur verið að treysta á. Erlendum sýnendum hefur fjölgað og einnig erlendum gestum sem koma á eigin
vegum til að taka þátt, sem auðvitað er mjög jákvætt. Mikil aukning ferðamanna sem koma til Reykjavíkur
á veturna veldur því þó að erfiðara hefur reynst að útvega gistirými hjá styrktaraðilum fyrir þá erlendu aðila
sem koma á vegum hátíðarinnar.
Eitt af meginmarkmiðum stjórnenda hátíðarinnar í ár var að vinna markvisst að því að efla gæði viðburða
og sýninga. Valnefndin er skipuð stjórnanda hátíðarinnar og stjórn HönnunarMars auk fulltrúa frá
Listaháskóla Íslands og Reykjavíkurborg. Á dagskránni voru 94 viðburðir af öllum stærðum og gerðum sem
endurspegluðu þýðingarmikið innihald og aukin gæði. Ljóst er að íslensk hönnun og fyrirtæki á sviðinu hafa
þroskast og dafnað á síðustu 11 árum. Viðburðirnir veittu innblástur, sýndu nýjungar, ögruðu hugarfluginu,
komu á óvart og veittu meðal annars sýn inn í framtíð sjálfbærni og samfélagsvitundar.
Líkt og í fyrra gaf HA, tímarit um hönnun og arkitektúr út ritstýrt sérrit tileinkað HönnunarMars sem kom í
stað hefðbundins hátíðarbæklings. Vefur hátíðarinnar var endurhannaður í takt við breytingar á einkenni
hátíðarinnar. Einnig var unnið markvisst að kynningarmálum í innlendum og erlendum miðlum og sömuleiðis
var lögð mikil áhersla á samfélagsmiðla og umhverfisgrafík.
Hátíðin var vel sótt og svo virðist sem hún
hafi náð auknum slagkrafti með faglegum
sýningum undir listrænni stjórn og sterkri
aðkomu safna og sýningarstaða en sýningar
fóru meðal annars fram í Listasafni Reykjavíkur
Hafnarhúsi, Norræna húsinu, Hafnarborg,
Ráðhúsi Reykjavíkur, Hönnunarsafni Íslands og
á Kjarvalsstöðum.
Gróska í þverfaglegu og alþjóðlegu samstarfi
er áberandi á HönnunarMars og kom m.a. fram
í þrem norrænum hönnunarsýningum sem voru
á dagskrá í ár, Now Nordic, Formex Nova og
Sustainable Chairs.

Ilmsturta Nordic Angan í Fischer mæltist mjög vel fyrir hjá gestum
HönnunarMars. Hér nýtur Sigríður Sigurjónsdóttir forstöðumaður
Hönnunarsafns Íslands sturtunnar.
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HönnunarMars stóð fyrir Design Diplomacyviðburðum í þriðja sinn, að þessu sinni í
samstarfi við sex erlend sendiráð. Design
Diplomacy er stefnumót og samtal hönnuða frá
landi hvers sendiráðs annars vegar og Íslandi
hins vegar sem fer fram í sendiherrabústöðum.
Uppselt var á fyrirlestradaginn DesignTalks
sem markar upphaf HönnunarMars og var
haldinn í Silfurbergi Hörpu undir stjórn
Hlínar Helgu Guðlaugsdóttur, hönnuðar og
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ráðgjafa hjá Capacent. Forsætisráðherra Íslands,
Katrín Jakobsdóttir, opnaði viðburðinn en átta
erlendir fyrirlesarar og fjórir íslenskir fluttu erindi.
Kaupstefnan DesignMatch fór fram í höfuðstöðvum
Arion banka þar sem fulltrúar fjögurra erlendra
fyrirtækja og tveggja íslenskra mættu 16 íslenskum
hönnuðum og hönnunarfyrirtækjum.
Opnunarathöfn HönnunarMars fór fram í Listasafni
Reykjavíkur, Hafnarhúsi, en Þórdís Kolbrún
Gylfadóttir Reykfjörð, ráðherra ferðamála, iðnaðar
og nýsköpunar og sitjandi dómsmálaráðherra, Dagur
B. Eggertsson borgarstjóri og Halla Helgadóttir,
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, settu
hátíðina. Á sama tíma opnaði metnaðarfull
sýning grafískra hönnuða í Hafnarhúsinu.
Lokahóf HönnunarMars fór að þessu sinni fram á
Kjarvalsstofu og var vel sótt.

Helga Lára Halldórsdóttir rannsakar rýmisgreind vandræðaleikans
í gegnum miðil fatahönnunar í Ráðhúsi Reykjavíkur.

Þrátt fyrir verkföll og lægð í samfélaginu var meðbyr hátíðarinnar mikill, sýningar voru vel sóttar af
heimamönnum sem og erlendum gestum og fjölmiðlar voru áhugasamir. Enn og aftur sannar HönnunarMars
að hann er meðal stærstu hátíða borgarinnar, boðar nýungar og ferskar lausnir og veitir um leið innblástur
og eflir bjartsýni.

4

ANITA HIRLEKAR frumsýndi Vetrarlínu 2019 med listrænni innsetningu í Safnahúsinu. Aníta sækir innblástur í myndlist og vinnur
fatalínuna á forsendum hennar. Sem fyrr einkennist hönnun hennar af litríkum mynstrum og handbróderðum textíl.
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Dagskrá HönnunarMars 2019

Vítahringur, hringur hefur hvorki upphaf né endi. Á sýningunni
leika vöruhönnuðurinn Hanna Dís Whitehead (IS) og
keramíkhönnuðurinn

Í ár var umsóknarferlið fyrir þátttakendur í
HönnunarMars tveimur hlutum. Fyrra umsóknartímabilið
stóð yfir frá 25. september til 25. nóvember 2018 en
seinni tímabilið frá 26. nóvember 2018 til 25. janúar
2019. Í lok hvors umsóknarferlis voru umsóknir metnar
af valnefnd HönnunarMars. Leiðarljós valnefndar var
að móta fjölbreytta en skýra dagskrá sem byggir á
faglegum, áhugaverðum og áhrifamiklum verkefnum
sem höfða til ólíkra hópa. Valnefndin er skipuð stjórn
HönnunarMars, hátíðarstjóra og aðilum frá Listaháskóla
Íslands og Reykjavíkurborg. Markmiðið með því
að skipta umsóknarferlinu í tvö tímabil er að hvetja
þátttakendur til að sækja fyrr um þátttöku á hátíðinni
svo hægt sé að móta dagskána fyrr og efla kynningu,
skipulag og undirbúning.

Heildarfjöldi sýninga og viðburða á HönnunarMars í ár var 94. Dagskrárliðirnir voru úr ólíkum greinum
hönnunar; einkasýningar, samsýningar, nemasýningar, viðburðir, tískusýningar, tilraunastofur,
arkitektagöngur og þannig mætti lengi telja. Flestir sýnendur voru innlendir en um tíu þátttakendur komu að
utan sem er heldur færra en undanfarin ár.
Tvær norrænar hönnunarsýningar, Now Nordic og Formex Nova, voru hluti af dagskrá HönnunarMars í
ár. Báðar sýningarnar varpa ljósi á það helsta sem er að gerast í norrænni samtímahönnun. Einnig voru
sýndir sigurvegarar í norrænni samkeppni um sjálfbæra stóla, Sustainable Chairs, skipulögð af Norrænu
ráðherranefndinni í aðdraganda loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna 2018 – COP24 í Póllandi.
Helstu sýningarstaðir
Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhús NOW Nordic, FÍT, Mæna, Risoprent, FORM, Íslensk samtímahönnun I-IX,
Öndvegiskúpur og The Wanderer x Hildur Yeoman. Opnunarhóf
HönnunarMars 2019 fór einnig fram í Hafnarhúsinu. Hafnarborg
Fyrirvari Brynjar og Veronika og Teikningar/skissur í leir og textíl.
Norræna húsið Sjálfbærir stólar, Formex Nova, Nectar+Ambrosia
by USEE and Thomas Pausz, Lög Trefjaefna – Tilraunakennd
efnishönnun by Bára Finnsdóttir og Dominyka Sidabraite. Norræna
húsið stóð einnig fyrir norrænum viðburði 29. mars í samstarfi við
FORMEX, Norrænu ráðherranefndina, Hönnunarmiðstöð og finnska
og sænska sendiráðið í Reykjavík undir yfirskriftinni Nordic Design
Dinner. Hönnunarsafn Íslands Borgarlandslag og Veðurvinnustofa.
Ásmundarsalur Skógarnytjar, Blóm í vasa, Catch of the Day, Trophy
og Design Bar. Ráðhús Reykjavíkur: Viðburður í boði borgarstjóra,
Dags B. Eggertssonar, Cornered Compositions og Multisensory Lab.
Aðalviðburðir Hönnunarmiðstöðvar á HönnunarMars 2019 voru
DesignTalks, DesignMatch og Design Diplomacy. Hátíðin fór fram
Á sýningunni Í formi sýnir Studio Portland
frá Gróttuvita í Hafnarfjörð og ánægjulegt að dagskráin teygi sig yfir
innri hlutina formaða með því að bræða
basalt með hjálp kísils.
allt höfuðborgarsvæðið þó þunginn sé í miðbænum eins og fyrri ár.
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DesignTalks | Eina leiðin er upp!
Ráðstefnan DesignTalks er einn af hápunktum HönnunarMars og markar upphaf hátíðarinnar. Ráðstefnan fór
fram 28. mars í Silfurbergi í Hörpu. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setti hana og tólf fyrirlesarar vörpuðu
í kjölfarið ljósi á hlutverk og áhrifamátt hönnunar á tímum stórfelldra breytinga í heiminum en yfirskrift
dagsins var „eina leiðin er upp!“
Fyrirlesararnir veittu innblástur með sögum
sínum, viðhorfi og ævistarfi og viðfangsefni
þeirra spönnuðu vítt svið. Þar má nefna
hönnun bygginga sem framleiða meiri orku
en þær nota, brautryðjendabaráttu fyrir
sjálfbærni í tískuheiminum, möguleikum
og áskorunum stafrænna heima, hlutverk
grafískrar hönnunar í nýliðnum pólitískum
atburðarásum, vannýttan efnivið til búsetu
á Mars – og hönnun nýrra lífvera.
Fyrirlesarar
Katharine Hamnett er fatahönnuður,
aktívisti og íkon. Hún er frumkvöðulll í
Katrín Jakobsdóttir opnaði DesignTalks ráðstefnuna í Silfurbergi í Hörpu 2019.
breska tískuheiminum og hefur haft áhrif
bæði á breska menningu og stjórnmál með kraftmikilli baráttu sinni fyrir sjálfbærni og viðskiptasiðferði. Hún
endurvakti fatamerki sitt nýlega og heldur auk þess baráttunni áfram.
Kristian Edwards, arkitekt og innanhússarkitekt, er yfirhönnuður hjá hinni margverðlaunuðu stofu Snøhetta.
Hann er lykilmaður í Svart, hótelbyggingu þeirra við heimskautsbauginn; þeirri fyrstu sinnar tegundar á
norðurhveli jarðar sem framleiðir meiri orku en hún notar!
Lara Lesmes og Fredrik Hellbert eru listrænir
stjórnendur Space Popular, þverfaglegrar
hönnunarstofu sem stundar hönnunarrannsóknir
m.a. á möguleikum og áskorunum arkitekta vegna
yfirvofandi samruna stafræns heims og hins byggða.
Lucienne Roberts er grafískur hönnuður, stofnandi
LucienneRoberts+ og meðstofnandi GraphicDesign&.
Verk hennar einkennast af brennandi áhuga á
hlutverki grafískrar hönnunar í stóra samhenginu og
skilgreiningum á siðferðislegri hönnun.
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Michael Morris er einn aðaleigandi Morris Sato
Studio Architecture og SEArch+, sem hefur það að
meginmarkmiði að hanna arkitektónískar lausnir sem
auðvelda fólki rannsóknir og búsetu í geimnum.
Moon Ribas er listamaður, sæborgaraktívisti og
meðstofnandi Cyborg Foundation og Transpecies
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Katharine Hamnett er brautryðjandi í sjálfbærri hugsun, framleiðslu
og samfélagsábyrgðar innan tískuheimsins. Katrín Karadóttir
fatahönnuður ræddi við hana um ferilinn á DesignTalks í Hörpu.

Design
Talks the only
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Society, sem eru samtök sem ljá ómennskum fyrirbærum
rödd, verja frelsið til sjálfs-hönnunar og boða hönnun nýrra
skilningarvita og nýrra líffæra í samfélaginu.

Lucienne Roberts grafískur hönnuður.

Philip Fimmano er tísku- og lífstílssérfræðingur og náinn
samstarfsmaður Lidewij Edelkoort, eins frægasta framtíðarrýnis
í heimi. Verk hans og sýningar fjalla um hnattræna þróun,
sjálfbærni og virðingu fyrir jörðinni.
Brynjar Sigurðarsson er handhafi Söderberg-verðlaunanna
2018. Hann er hönnuður sem ekki er létt að skilgreina en hann
vinnur með eiginkonu sinni Veroniku Sedlmar með ýmsa miðla
og sterka skírskotun í leikhúsheiminn og náttúruna.
Hrólfur Karl Cela og Marcos Zotes eru arkitektar og
meðeigendur Basalt arkitekta sem hlutu Hönnunarverðlaun
Íslands 2018 fyrir framlag sitt til baðmenningar á Íslandi.
Mikilvægur þáttur í verkum þeirra er samhljómur við náttúruna.

Michael Morris arkitekt frá USA.

Theódóra Alfreðsdóttir er vöruhönnuður sem vinnur með þá
frásögn sem munir geta búið yfir og leitar leiða til að hlutgera
þá sögu. Þetta gefur notandanum tækifæri til að endurmeta
efnisheim sinn á fínlegan hátt og enduruppgötva gildi hans.
Dagskrárstjórn
var í höndum Hlínar Helgu Guðlaugsdóttur, sem er sjálfstætt
starfandi hönnuður, sýningastjóri og ráðgjafi í Design Thinking
hjá norræna ráðgjafafyrirtækinu Capacent. Hlín hefur verið
dagskrárstjóri DesignTalks fyrir Hönnunarmiðstöð Íslands
frá 2015 og alla tíð lagt mikið upp úr samtali við fagfólk í
undirbúningi dagsins um fyrirlesara og efni dagsins og þátttöku
í viðburðinum. Búi Bjarmar Aðalsteinsson vöruhönnuður
var kynnir ásamt Hlín en Ragna Fróða, textílhönnuður og
myndlistarkona, og Katrín Káradóttir fatahönnuður tóku viðtöl á
sviði við Philip Fimmano og Katherine Hamnett.

Philip Fimmano tísku- og lífstílssérfræðingur.
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Búi Bjarmar Aðalsteinsson vöruhönnuður og Hlín Helga Guðlaugsdóttir
stjórnandi DesignTalks leiddu daginn í Silfurbergi í Hörpu.

Hönnun dagsins
Fata- og sviðshönnuðurinn Helga Lilja Magnúsdóttir hannaði sviðið fyrir DesignTalks 2019 og umgjörðina
fyrir HA-básinn sem var staðsettur fyrir utan Silfurberg. Húsgögnin voru frá AGUSTAV, blómaskreytingar frá
Pastel blómastudio og keramik frá Stiklum og Emblu. Studio Studio hannaði klæðningu fyrir ræðupúltið á
sviðinu og umhverfisgrafík í Hörpu í samstarfi við Helgu Lilju.
DesignTalks 2019 tókst sérlega vel, uppselt var á viðburðinn og færri komust að en vildu. DesignTalks
ráðstefnan er skipulögð af Hönnunarmiðstöð Íslands og styrkt af Arion banka og Reykjavíkurborg.
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Slegið var aðsóknarmet en yfir 800 gestir sóttu DesignTalks ráðstefnuna í Silfurbergi
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DesignMatch kaupstefnan
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir tíundu
DesignMatch kaupstefnunni á HönnunarMars
2019 föstudaginn 29.mars. Á DesignMatch
gefst íslenskum hönnuðum tækifæri til að
hitta erlenda kaupendur, framleiðendur og
sýningarstjóra í þeim tilgangi að kynna fyrir
þeim verk sín. Markmiðið er að skapa íslenskri
hönnun, vörum, hugmyndum og þekkingu
brautargengi á erlendum mörkuðum.
Sex kaupendur tóku þátt í ár, fjórir erlendir og
tveir innlendir, og áttu þeir fundi með tveimur
til átta íslenskum hönnuðum yfir daginn. Í
hádeginu voru fyrirlestrar með mat sem Arion
banki skipulagði fyrir helstu viðskiptavini og
samstarfsmenn bankans. Kristian Edwards og
Michael Morris voru meðal fyrirlesara en þeir
töluðu einnig á DesignTalks og því var góð
tenging á milli hátíðardaga. Almenn ánægja ríkti
meðal kaupenda og hönnuða með að brjóta
dagskrána upp með þessum hætti.
Kaupendur voru sáttir með daginn og nefndu
sérstaklega eftirfarandi:
– Gott skipulag
– Góðar möppur frá hönnuðum
– Góður fundarstaður
– Nægur tími til fundahalda
Kaupstefnan var sem fyrr styrkt af Arion banka
Hönnunarmerkið FÓLK hefur unnið að þróun á hönnuðum vörum
hönnun fyrir heimili í samstarfi við þrjá unga íslenska hönnuði og kynnti
og hýst í höfuðstöðvum bankans í Borgartúni
ný verk eftir Jón Helga Hólmgeirsson, Ólínu Rögnudóttur og Theodóru
þar sem boðið var upp á fundaaðstöðu fyrir
Alfreðsdóttur vöruhönnuði á HönnunarMars 2019.
þátttakendur. Kaupendur og þátttakendur
fengu samning til undirritunar við komu. Tveir fulltrúar Hönnunarmiðstöðvar voru á staðnum til að stjórna
viðburðinum, passa tímasetningar og aðstoða þátttakendur. Deginum lauk með því að Arion banki bauð upp
á léttar veitingar og stefnumót milli þátttakenda, kaupenda, hönnuða og starfsmanna bankans.
Kaupstefnan tókst vel og kaupendur og þátttakendur voru ánægðir. Oft líður langur tími áður en í ljós kemur
hvort viðskipti komast á eða samstarf hefst milli aðila en starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar fylgja málum eftir
og eru í sambandi við hönnuði og kaupendur, fylgjast með og flytja fréttir af árangri stefnumótanna.
Kaupendur 2019
Margriete Vollenberg frá Ventura Projects í Hollandi, Finn Gram Jensen frá Stelton í Danmörku, Ivan Hansen
frá One Collection í Danmörku, Malin Wahlström frá DesignTorget í Stokkhólmi, Hafsteinn Júlíusson og
Karitas Sveinsdóttir frá HAFSTUDIO, Reykjavík, Ragna Sara Jónsdóttir frá FÓLK Reykjavík.
DesignMatch er styrkt af Arion banka.

HönnunarMars 2019 honnunarmars.is

9

Design Diplomacy
Design Diplomacy viðburðirnir eru skipulagðir í
samstarfi við Hönnunarvikuna í Helsinki / Helsinki
Design Week sem á hugmyndina. Hönnuð
spurningaspjöld eru notuð til þess að hefja
hönnunarmiðaða umræðu og kryfja innblástur,
daglega rútínu og vinnuferli hönnuða. Þriðja árið í
röð buðu erlendir sendiherrar hönnuðum frá sínum
heimalöndum að taka þátt í opnu samtali við íslenska
kollega á HönnunarMars. Sendiherrarnir opna
dyrnar að heimilum sínum og veita gestum einstakt
tækifæri til þess að hitta hönnuði og sækja sér
innblástur. Óformlegar samræður hönnuða í virðulegu
diplómatísku umhverfi bjóða upp á hátíðlega en þó
afslappaða nálgun á alþjóðlegt samstarf og tengsl fyrir
sendiráðin, hönnuði og áhorfendur.
Sex sendiráð tóku þátt í Design Diplomacy á
HönnunarMars 2019: Noregur, Svíþjóð, Finnland,
Danmörk, Frakkland og Bandaríkin.
Þátttakendur 2019
Í norska sendiráðinu mættust landslagsarkitektarnir Tormod Amundsen frá Biotope og Dagný Bjarnadóttir.
Í sænska sendiráðinu mættust leirlistamaðurinn Stefan Anderson og vöruhönnuðurinn Hanna Dís Whitehead.
Í finnska sendiráðinu mættust fatahönnuðirnir Maria Korkeila og Arnar Már Jónsson.
Í danska sendiráðinu mættust húsgagna- og innanhússhönnuðirnir Kasper Salto og Thomas Sigsgaard og
eigandi FÓLK Reykjavík, Ragna Sara Jónsdóttir.
Í franska sendiráðinu mættust hönnuðurnir Marlene Huissoud og Valdís Steinarsdóttir.
Í sendiráði Bandaríkjanna mættust prófessorinn og geimarkitektinn Michael Morris og prófessorinn og (geim)
búningahönnuðurinn Karl Aspelund.
Design Diplomacy viðburðirnir eru öllum opnir en gestir þurfa að skrá sig fyrirfram enda er um takmarkaðan
sætafjölda að ræða í sendiherrabústöðunum. Viðburðirnir dreifðust yfir hátíðardagana og viðtökurnar voru
mjög góðar; um 40–60 gestir sóttu hvern viðburð og yfirfullt var á þá alla.
Kanadíska sendiráðið tók þátt með öðrum hætti en sendiherra Kanada bauð völdu fagfólki úr
hönnunargeiranum frá Kanada, Svíþjóð, Íslandi og Bandaríkjunum til hádegisverðar.
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Prófessorarnir Karl Aspelund og Michael Morris.
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Hönnuðurnir Valdís Steinarsdóttir og Marlene Huissoud.

Fjölmiðlaumfjöllun
Fjölmiðlar sýna HönnunarMars almennt áhuga og
greinilegt er að hátíðin er fastur liður í umfjöllun
innlendra fjölmiðla, sem í auknum mæli sækjast eftir
því að gera hátíðinni skil. Hátíðin á líka sinn fasta sess
á dagatali alþjóðlegra hönnunarhátíða og er eftirsóttur
viðburður í augum alþjóðlegra fjölmiðla enda þykir hún
bjóða upp á nýja og ferska nálgun í samanburði við
svipaðar hátíðir víða um heim.
Prent- og netmiðlar voru fyrstir til að fjalla um hátíðina
og sýningarnar en ljósvakamiðlar tóku við sér þegar
styttist í sjálf hátíðahöldin.
Kynningarstjóri, í samráði við aðra skipuleggjendur,
útbjó og kynnti efni fyrir öllum helstu miðlum
innanlands, bæði um hátíðina í heild sinni og
einstaka sýningar, viðburði og hönnuði. Vel tókst að
dreifa umfjöllunum um ólíkar sýningar og verkefni
HönnunarMars á milli miðla.
Stiklað á stóru
Mbl.is og Morgunblaðið, RÚV, Fréttablaðið, Mannlíf
og Grapevine voru með mikla umfjöllun um hátíðina
í aðdraganda hennar, á meðan henni stóð og eftir á.
Líkt og fyrri ár var Grapevine með sérútgáfu tileinkaða HönnunarMars á ensku og tímaritið Hús & híbýli tók
valda hönnuði sem tóku þátt í HönnunarMars tali og gaf hátíðinni gott rými í marsblaði sínu. Fréttablaðið birti
stórt viðtal við Katherine Hamnett í helgarblaði sínu ásamt öðrum minni viðtölum við einstaka hönnuði og
almennri umfjöllun um hátíðina.
RÚV var með beina útsendingu frá opnunarhátíð HönnunarMars í Menningunni. Gísli Marteinn fékk til sín
tvö hönnunarteymi og verkefni þeirra; Ilmsturtu Nordic Angan og Trophy-verkefni Studíó Fléttu, í beina
útsendingu í þættinum Vikan föstudaginn 29. mars. Útvarpsumfjöllun um hátíðina náði til flestra miðla; Bylgjan, K100, Rás 1 og
“A population of less than
Rás 2 fjölluðu um hátíðina, sýningar og hönnuði með ýmsum hætti.
350,000 people, a high income
Erlend umfjöllun
per capita and a relative
Hönnunarmiðstöð bauð erlendum blaðamönnum til landsins í
isolation from the rest of the
samstarfi við Íslandsstofu og Iceland Naturally. Þrátt fyrir góðan
European continent have
stuðning síðustu ár dró Icelandair sig út úr samstarfi í ár sem gerði
given the Icelandic creative
það að verkum að draga þurfti úr fjölda blaðamanna sem hátíðin
community two things: a strong
gat boðið til landsins.
DIY approach and not a single
damn about what the outside
Erlendir blaðamenn komu frá eftirfarandi miðlum:
world might think. Many times
Wallpaper, Vogue, Frame, Damn Magazine, Cultured, Say Hi to,
they do as they please, with no
Mr. Porter, PIN UP, Sight Unseen, Scandinavian Standard, DEAR
regards to industrial constraints
MAGAZINE og RUM.
nor commercial success”
Rab Messina, Frame
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Við komuna til landsins fengu blaðamenn gjafapoka
með ýmsum íslenskum hönnunarvörum í samstarfi
við innlend fyrirtæki. Í honum var einnig sérsniðin
dagskrá fyrir hvern og einn.
Í sérsniðnu dagskránni var leitast við að koma að
eins mörgum sýningum/viðburðum og hægt var,
föstum liðum eins og DesignTalks, opnunarhátíð,
lokapartýi og móttöku á Bessastöðum í boði
forsetahjónanna. Einnig var blaðamönnum boðið
upp á að sjá brot af landi og þjóð, til dæmis með
heimsókn í Bláa lónið.
Almenn ánægja ríkti í blaðamannahópnum í ár sem
endurspeglaðist í góðri umfjöllun um hátíðina.

„While Icelandic design may not be as visible
on the global stage as, for example, Danish
or Swedish design, there is a strong and
innovative design tradition here; one that
draws heavily on craftsmanship, DIY-culture,
and the rich historical connections to the rest
of the Nordic countries.“
Scandinavian Standard,
Rebecca Thandi Norman

„As the world is looking at Iceland and how
to deal with the main themes of activism,
feminism and sustainability, so are the locals.
During this year’s DesignMarch these themes
were researched and discussed, a red thread
throughout the Nordic city that has became a
microcosm on its own for the rest of us.“
Damn Magazine, Ylona Supér
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„One of the largest and most significant
festivals when it comes to DesignMarch, this
year’s DesignMarch 2019 is slowly becoming
a fixture in the big venue of design. From
fashion to furniture, architecture an d product
design are just some of the features you’ll be
able to see when you navigate de Icelandic
design show.“
Delightfull
HönnunarMars 2019 honnunarmars.is

Kynningarmál
Ákveðið var að endurhanna einkenni HönnunarMars fyrir hátíðina 2019. Í lok árs 2018 leitaði
Hönnunarmiðstöð til nokkurra öflugra hönnuða og hönnunarteyma um hönnun og þróun nýs einkennis og
kynningarefnis fyrir hátíðina. StudioStudio, Arnar Freyr Guðmundsson og Birna Geirfinnsdóttir urðu fyrir
valinu og hófu að vinna að nýju einkenni í upphafi árs 2019.
StudioStudio lagði til að unnið væri með íslenskt letur. Hönnun þess var í höndum íslenska leturfyrirtækisins
Universal Thirst en kynningarefni hátíðarinnar byggist fyrst og fremst á notkun leturs og orða.
Nýtt einkenni HönnunarMars fór í loftið 1 mars en
myndbönd og myndir á samfélagsmiðlum léku
lykilhlutverk við kynningu þess. Einnig birtist viðtal við
Arnar Frey og Birnu í Fréttablaðinu sömu helgi og nýja
einkennið var frumsýnt ásamt því að Hönnunarmiðstöð
notaði vefsíðu sína til að vekja athygli á samstarfinu og
nýju útliti.
Nýju einkenni HönnunarMars var vel tekið af
hönnunarsamfélaginu og almenningi. Það virkaði
vel bæði á prenti og vef og gerði að verkum að allt
kynningarefni HönnunarMars var vel sýnilegt, líflegt og
ferskt.
Fánar við helstu sýningarstaði og plaköt voru sýnileg
víðs vegar um borgina. Þá gátu sýnendur og hönnuðir
nálgast plaköt og sérútbúna þríhyrninga til að setja
fyrir utan sýningarstaði svo sýningar sem tengdust
HönnunarMars færu ekki framhjá neinum. Þá voru
opnunarhóf og lokapartý skreytt með einkenni
hátíðarinnar sem setti skemmtilegan svip á viðburðina.
Sérstakur fjölmiðlapakki með nýju einkenni, merkjum, myndum og myndböndum var sent út á alla
þátttakendur HönnunarMars og þeir hvattir til að nota efnið að vild. Sömuleiðis voru sendar út leiðbeiningar
varðandi samfélagsmiðla svo hægt væri að samræma viðburði og myllumerki.
Vefsíðu hátíðarinnar var breytt í takt við nýtt útlit þó
að grunnhönnun síðunnar héldist óbreytt.
Áhersla á samfélagsmiðla
Samfélagsmiðlar voru mikilvægir í kynningu
HönnunarMars 2019. Í aðdraganda hátíðarinnar var
útbúið efni um vinnustofuheimsóknir til hönnuða
sem sýnt var á Instagram ásamt daglegum færslum
í máli, myndum og myndböndum fyrir, eftir og á
meðan á hátíðinni stóð.

HönnunarMars 2019 honnunarmars.is
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Fylgjendum hátíðarinnar á Instagram fjölgaði úr 5.700 í tæplega
6.500. Erlendar hönnunarhátíðir og fjölmiðlar á borð við Wanted
Design (70 þús. fylgjendur), Frame (90 þús. fylgjendur), Dezeen
(1,9 milljón fylgjendur) og Design Toronto (22 þús. fylgjendur)
fjölluðu um hátíðina á Instagram, bæði fyrir hana og eftir.
Auk þess voru blaðamennirnir sjálfir duglegir að deila hátíðinni á
sínum persónulegu Instagram-reikningum.
Daglega skoðuðu yfir 2000 manns Instagram-síðu
HönnunarMars á meðan hátíðinni stóð og hátt í 1000 manns
skoðuðu Instagram-söguna (story), sem er ennþá aðgengileg í
„highlights“ á síðunni.
Kynningarefni var ljósmyndað og kvikmyndað yfir hátíðina
og hvort tveggja var sent út daglega. Einnig verða gerð
kynningarmyndbönd sem hægt er að nota við kynningu
HönnunarMars 2020. Fyrirlestradagurinn DesignTalks var einnig
tekinn upp.
Sýnileiki
Sérútgáfa HA fyrir HönnunarMars var send heim til um 2000 manns ásamt boðskorti á opnunina. Keypt var
birting í borgarstöndum og á strætóskýlum og fánar, plaköt og strætóskýli með skilaboðum um hátíðina á
ensku og íslensku settu því sinn svip á borgina á meðan á hátíðinni stóð. HönnunarMars var einnig sýnilegur
í Leifsstöð, í samstarfi við Isavia, þar sem HA – sérriti HönnunarMars var dreift og kynningarefni hátíðarinnar
birt á skjám.
Fréttabréf á íslensku
og ensku með
upplýsingum um sýningar
dagsins og hlekkjum
inn á dagskrársíðu
HönnunarMars var
sent á póstlista
Hönnunarmiðstöðvar
og innlenda og erlenda
fjölmiðla á hverjum morgni
á meðan hátíðin stóð yfir.
Það virkaði vel og var
leiðbeinandi fyrir gesti sem
heimsóttu hátíðina.
Brugghúsið Lady Brewery
gerði sérstaka útgáfu af
HönnunarMarsbjór sem
nefndist „Er þetta hönnun?“ Gestum í opnunarhófi HönnunarMars og á Grapevine-verðlaununum var boðið
að bragða bjórinn og hann var einnig í boði á sérstökum hátíðarbar í Ásmundarsal á HönnunarMars.

HönnunarMars 2019 honnunarmars.is
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HA – sérrit HönnunarMars
Annað árið í röð var gefið út sérrit HA fyrir
HönnunarMars í stað dagskrárbæklings. Sérritið
taldi að þessu sinni 78 blaðsíður og innihélt meðal
annars heildardagskrá, lista yfir tímasetningar
opnana og viðburða, viðtöl við hönnuði lykilviðburða
hátíðarinnar og upplýsingar um fyrirlesara
DesignTalks og þátttakendur Design Diplomacy.
Miðjuopna blaðsins var kort (sem kippa mátti úr) sem
sýndi staðsetningar allra sýninga og viðburða.
Ritstjóri var María Kristín Jónsdóttir sem vann efnið
í samstarfi við penna, ljósmyndara, þýðendur,
prófarkalesara og starfsfólk HönnunarMars og
Hönnunarmiðstöðvar auk þess sem efnistök voru
að hluta unnin út frá niðurstöðum valnefndar
HönnunarMars. Hönnun og uppsetning blaðsins var
í höndum Studio Studio, sömu hönnunarstofu og
hannaði nýtt einkenni HönnunarMars.
Blaðið var prentað í 7000 eintökum. Um 2000
eintök voru send með pósti til áskrifenda HA og á
póstlista Hönnunarmiðstöðvar. 2000 eintökum var
dreift í komugangi í Leifsstöð í samstarfi við Isavia.
Einnig var blaðinu dreift á stærstu sýningar og
viðburði hátíðarinnar og sýnendum og þátttakendum
bauðst að sækja blöð til að dreifa á sýningum sínum
og viðburðum. Jafnframt var blaðið í sérmerktum
HönnunarMarspokum í öllum sætum Silfurbergs
á DesignTalks og dreift á kaffihús Kaffitárs,
samstarfsaðila HönnunarMars.
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Stjórn og starfsfólk
Starfsfólk HönnunarMars
Ástþór Helgason stjórnandi HönnunarMars
Álfrún Pálsdóttir kynningarstjóri Hönnunarmiðstöðvar
og verkefnastjóri DesignMatch
Anna Koziol dagskrárstjórn HönnunarMars og
verkefnastjóri Design Diplomacy
Sigríður Ásgeirsdóttir umsjón með komu erlendra
blaðamanna og aðstoð við sérverkefni
Hlín Helga Guðlaugsdóttir stjórnandi DesignTalks
Anna Rut Bjarnadóttir verkefnastjóri DesignTalks
María Kristín Jónsdóttir ritstjóri HA sérrits um
HönnunarMars
Pála Minný Ríkharðsdóttir starfsnemi DesignMatch
Berglind Ósk Hlynsdóttir umsjón með starfsnemum

Starfsnemarnir í ár voru 15 talsins. Þeir komu víðs
vegar að og tóku að sér fjölbreytt verkefni, svo
sem aðstoð á DesignTalks og DesignDiplomacy,
vinnslu efnis fyrir samfélagsmiðla, undirbúning
viðburða, akstur með blaðamenn og fyrirlesara o.fl.
Flestir komu frá Listaháskóla Íslands en aðrir sóttu
sérstaklega um. Allir fengu miða á DesignTalks.

Stjórn HönnunarMars
Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar
Bergur Finnbogason arkitekt
Brynhildur Pálsdóttir vöruhönnuður
Valnefnd HönnunarMars
Ástþór Helgason stjórnandi
Bergur Finnbogason arkitekt
Brynhildur Pálsdóttir vöruhönnuður
Rúna Thors vöruhönnuður frá Listaháskóla Íslands
Edda Ívarsdóttir Reykjavíkurborg
Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri

Því miður náðist ekki mynd af nema hluta hins frábæra teymis sem stóð að
og framkvæmdi HönnunarMars 2019, hér með Forseta Íslands Guðna Th.
Jóhannessyni í HönnunarMars mótttöku á Bessastöðum.

Verktakar
StudioStudio Arnar Freyr Guðmundsson & Birna
Geirfinnsdóttir grafísk hönnun og einkenni
Steinn Einar Jónsson hönnun opnunar- og lokahófs
Lilja Jónsdóttir ljósmyndari
Rut Sigurðardóttir ljósmyndari
Eyþór Árnason ljósmyndari
Snark Production Bryndís Kristinsdóttir
Arnar Ingi Viðarsson, aðstoð við DesignTalks
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Opnun sýningarinnar Íslensk hönnun í sinni litríkustu mynd í EPAL.
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Fjármögnun & samstarfsaðilar
HönnunarMars er fjármagnaður með styrkjum og eigin tekjum. Þyngst vegur styrkur frá menningar- og
ferðamálaráði Reykjavíkurborgar en HönnunarMars er ein af fjórum hátíðum sem bera titilinn Borgarhátíð
Reykjavíkur ásamt Iceland Airwaves, RIFF, og Hinsegin dögum. HönnunarMars var með þriggja ára samning
við menningar- og ferðamálaráð um styrki til hátíðarinnar eða til ársins 2019.
Arion banki er mjög mikilvægur samstarfs- og
stuðningsaðili Hönnunarmiðstöðvar um framkvæmd
HönnunarMars en aðkomu þeirra og samstarf vegur
þungt. Þriggja ára samningi við Arion banka lauk árið
2018 en ákveðið var að endurnýa hann amk. fyrir árið
2019. Því miður sögði Icelandair upp samstarfs- og
styrktarsamningi við hátíðina haustið 2018. Icelandair
hefur verið mjög mikivægur styrktaraðili hátíðarinnar
og hefur í raun gert alþjóðlegt samstarf mögulegt,
fyrirtækið á miklar þakkir skildar fyrir það. Icelandair
Hotels hafa einnig verið mjög mikilvægur og tryggur
samstarfs- og stuðningsaðili HönnunarMars til margra
ára. Til stóð að halda því samstarfi áfram en óvænt
verkföll komu í veg fyrir það. HönnunarMars átti gott
samstarf við Hótelið Eyjan Guldsmeden í Reykjavík
en þangað voru gestir hátíðarinnar fluttir með mjög
stuttum fyrirvara vegna verkfalla. Aðrir aðilar, svo sem
Íslandsstofa, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti,
mennta- og menningarmálaráðuneyti og fleiri (sjá lista),
hafa einnig átt einstaklega gott samstarf við stjórnendur HönnunarMars og eiga þakkir skildar.
Helsta áskorun HönnunarMars er að tryggja örugga fjármögnun til lengri tíma. Hátíðin var stofnuð í
efnahagslægð, verkefnið hefur vaxið og eflst, tekjur aukist en ekki í alveg í hlutfalli við auknar kröfur um
gæði, innihald sýninga og vaxandi umsýslu Hönnunarmiðstöðvar.
Aðalsamstarfsaðilar

Með stuðningi Kaffitár | ISAVIA | HERTZ | Airport Direct
Fjölmiðlasamstarf Grapevine | Wanted Design Week | HA
Sérstakar þakkir Listasafn Reykjavíkur, Norræna húsið, Hönnunarsafn Íslands, Hafnarborg, Safnahúsið,
Embætti forseta Íslands, FORMEX NOVA, Ásmundarsalur, Lady Brewery, Vinnustofa Kjarval.
Sendiráð Danmerkur, Finnlands, Noregs, Svíþjóðar, Bandaríkjanna, Frakklands og Kanada. Menningar- og
ferðamálaráð Reykjavíkurborgar og Skrifstofa borgarstjóra.
Hönnunarmiðstöð Íslands er með rekstrarsamning við atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti sem rekur
fjárhagslegar stoðir undir alla starfsemi miðstöðvarinnar.

Svipmyndir frá HönnunarMars 2019
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Endurmatsfundur
HönnunarMars 2019 fór fram í Hönnunarmiðstöð 17. maí.
Valinn hópur þátttakenda og fagmanna ásamt starfsfólki Hönnunarmiðstöðvar tók þátt í fundinum en allir
áttu það sameiginlegt að vera úr hönnunargeiranum eða hafa tekið þátt í hátíðinni. Markmið vinnustofunnar
var að fara yfir það sem heppnaðist vel, hvað má gera betur og fá nýjar hugmyndir fyrir HönnunarMars 2020.
Hér er stiklað á stóru um niðurstöður fundarins.
Tókst vel
Það sem flestir nefndu að hefði staðið upp úr var að á HönnunarMars væri einstök, mjög jákvæð og góð
orka og flottar stórar sýningar, fyrirlestradagurinn DesignTalks hefði tekist sérlega vel og nýtt einkenni
hátíðarinnar 2019 væri mjög vel heppnað. Einnig var nefnd góð umfjöllun fjölmiðla, sérútgáfa HA fyrir
HönnunarMars og vel heppnaðir viðburðir.
Má gera betur
Samhljómur var um að lengja ætti hátíðina, hefja hana á miðvikudegi í stað fimmtudags og lengja og
samræma opnunartíma sýninga yfir hátíðina, gera meira úr sunnudeginum, tryggja að allar sýningar
væru opnar, skipuleggja stórar samsýningar með söfnunum og þjappa sýningum betur saman í klasa á
höfuðborgarsvæðinu.
Þá var talað um að það mætti markaðssetja DesignTalks fyrir breiðari hóp og nýta aðstöðuna í Hörpu betur
á sjálfum deginum með sýningum eða pop-up básum frá hönnuðum. Endurskoða mætti DesignMatch og
leggja áherslu á að bjóða fjölbreyttari hópi erlendra blaðamanna og bæta skipulagið í kringum veru þeirra.
Einnig mætti endurvekja liðinn Hönnuðir hittast og flýta öllu umsóknarferlinu, svo dagskráin birtist fyrr.
Hugmyndir fyrir 2020
Hönnuðir hittast-viðburðir veturinn fyrir HönnunarMars
Vinnustofur hönnuða heimsóttar til að skoða ferlið og útkoman sýnd á hátíðinni
Fagleg og stýrð sýning fyrir nýútskrifaða hönnuði og arkitekta
Valdar opnar vinnustofur með minni viðburðum
Tryggja sterka þátttöku Reykjavíkurborgar
Auka þátttöku stærri og minni fyrirtækja
Virkja félög hönnuða og arkitekta
Þematengdar sýningar sem valnefnd stýrir
Fjölga sýningum í söfnum sem standa lengur, sbr. Hafnarhúsið og Hafnarborg
Skipulagðar kvöld-opnanir á HönnunarMars fyrir hönnuði sem sjálfir og erlenda fjölmiðla
Sýningar eða viðburðir á HönnunarMars sem tengjast þeim sem taka þátt í DesignDiplomacy
Frítt í strætó fyrir gesti HönnunarMars og/eða sérstakur HönnunarMars-strætó
Skipulögð leiðsögn um sýningar
Lokaviðburður kl. 17 á sunnudegi til að hittast og klára hátíðina
HönnunarMars-app með dagskrá
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