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Skýrsla HönnunarMars 2017

HönnunarMars 2017
HönnunarMars var haldinn í níunda sinn dagana 23.-26. mars 2017. 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, 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.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ráðherra ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunar og Dagur B.
Eggertsson borgarstjóri í Hörpu á opnunarhátíð HönnunarMars 2017

Á HönnunarMars frumsýna
hönnuðir ný verk, hann er
uppskeruhátíð þar sem fram fara
viðskiptastefnumót íslenskra
og erlendra fyrirtækja við
fyrirtæki hönnuða, hann hvetur til
samstarfs og nýrra stefnumóta,
í honum felast þróunar-,
mennta- og nýsköpunartækifæri,
auk tækifæra til mikillar
verðmætasköpunar. Síðast
en ekki síst felast í honum
mikil tækifæri til kynningar á
íslenskri hönnun á Íslandi og á
alþjóðavettvangi.		

Undirbúningur fyrir HönnunarMars
2017 gekk vel og ljóst að mikill meðbyr er með hátíðinni hérlendis meðal almennings, hönnuða,
samstarfsaðila og fjölmiðla. Einnig má merkja mikla aukningu í þekkingu á hátíðinni erlendis. Margir
tilvonandi gestir þekkja vel til DesignTalks, DesignMatch og erlendir blaðamenn hafa í auknum mæli
samband því þeir þekkja til og sækjast eftir því að fá að koma.
Hátíðin nýtur ómetanlegs stuðnings frá samstarfsaðilum. Um áramótin þá var HönnunarMars valinn ein af
fjórum borgarhátíðum Reykjavíkur 2017-2019 en því fylgdi aukinn styrkur frá Menningar- og ferðamálaráði
Reykjavíkurborgar. Erlendum sýnendum hefur fjölgað og líka erlendum gestum sem koma hingað á eigin
vegum til að taka þátt, sem auðvitað er mjög jákvætt. Mikil aukning ferðamanna til Reykjavíkur á veturna
veldur því að erfiðara hefur reynist að útvega gistirými hjá styrktaraðilum fyrir þá erlendu aðila sem koma á
vegum hátíðarinnar.
Eitt af meginmarkmiðum stjórenda í ár var að vinna að því að efla gæði viðburða og sýninga og auka enn
sýnileika hátíðarinnar. Sérstakur dagskrárstjóri var ráðinn og allar umsóknir um þátttöku voru rýndar af
stjórn HönnunarMars. Aldrei hafa fleiri umsóknir um þátttöku borist og umsóknum erlendis frá fjölgaði.
124 sýningar/viðburðir voru valdar inn í dagskrá hátíðarinnar, sem er aukning milli ára, en þó nokkrum
fjölda umsókna var hafnað. Þessi þróun er ánægjuleg og endurspeglar aukin gæði, því fjöldi sýninga undir
listrænni stjórn hefur aldrei verið meiri. Skoðað verður að draga úr sýningarfjölda fyrir næstu hátíð eða a.m.k.
leggja áherslu á valdar sýningar í kynningarefni, til að gera hátíðina aðgengilegri.
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Hátíðin var vel sótt
og virðist sem hún
hafi náð auknum
slagkrafti með
faglegri sýningum
undir listrænni
stjórn og sterkri
aðkomu safna og sýningarstaða, en sýningar
fóru meðal annars fram í Hörpu, Hafnarhúsi,
Norræna húsinu, Þjóðminjasafni, Safnahúsi,
Lækningaminjasafni, Ráðhúsi, Hönnunarsafni og á
Kjarvalsstöðum.

Sýning SAMARK - virðisaukandi arkitektúr í stiganum í Hörpu

Alþjóðlegur bragur var meiri en áður á hátíðinni.
Fleiri erlendar sýningar voru í dagskrá en einnig
samstarfssýningar íslenskra og erlendra hönnuða.
Nýr dagskrárliður, Design Diplomacy var kynntur
til leiks við góðan hljómgrunn hátíðargesta.
Viðburðirnir byggja á milliríkjasamtali hönnuða í
sendiherrabústöðum en fjögur sendiráð tóku þátt í
ár. Ráðstefnan DesignTalks var haldin í áttunda sinn
fyrir fullu húsi í Silfurbergi Hörpu undir stjórn Hlínar
Helgu Guðlaugsdóttur og Paul Bennett hjá IDEO.
Síðast en ekki síst fór DesignMatch kaupstefnan
fram í Arion banka með stefnumótum sex erlendra
fyrirtækja og 30 íslenskra hönnuða.
Opnunarathöfn HönnunarMars fór fram í Hörpu eftir
DesignTalks en Dagur B. Eggertsson borgarstjóri,
Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ferðamála, iðnaðarog nýsköpunarráðherra og Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar settu
hátíðina í sameiningu. Opnunarhóf fór fram
í samstarfi við Samtök Iðnaðarins sem stóðu
fyrir mjög metnaðarfullum sýningum íslenskra
húsgagnaframleiðenda og samtaka arkitektastofa
SAMARK í Hörpu. Lokahóf HönnunarMars fór að
þessu sinni fram í ónýttu húsnæði á Skúlagötu, sem
áður hýsti NÝLÓ. Teitið var mjög vel sótt og haldið í
samstarfi við KEX hostel.
Meðbyr hátíðarinnar var mikill, sýningar vel sóttar og
fjölmiðlar voru áhugasamir. Sýningar og viðburðir
voru vel sóttir af heimamönnum sem og erlendum
gestum. Enn og aftur sannar HönnunarMars sig sem
ein af stærstu hátíðum Reykjavíkur.

Stóll eftir Bryndísi Bolladóttur á sýningunni Íslensk húsgögn og
hönnun í Hörpu
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Dagskrá HönnunarMars 2017
Í ár var lögð mikil áhersla á að auka gæði dagskrár, þétta og fækka sýningarstöðum meðal annars til að
auðvelda aðgengi og kynningar. Þetta þótti takast vel. Sýningar voru fleiri en í fyrra og heldur dró úr fjölda
sýningarstaða. Aldrei hafa verið
fleiri metnaðarfullar sýningar undir
listrænni stjórn. Listasafn Reykjavíkur,
Reykjavíkurborg og fleiri aðilar tóku
þátt með stórum sýningum, stýrðum
af listrænum stjórnendum m.a. á
Kjarvalsstöðum, í Ráðhúsi Reykjavíkur,
Norræna húsinu og Safnahúsinu. Það
er ánægjulegt að stofnanir og söfn
sýna aukið frumkvæði að sýningum
og eru farin að sjá hag sinn í þátttöku
á HönnunarMars. Unnið var að því
að ýta undir fleiri stórar samsýningar
s.b. sýningu í Lækningaminjasafni,
Hafnarhúsi og Landsímahúsi.
Vel gekk að fá stór sýningarrými
s.s. Lækningaminjasafnið á Nesinu,

Áður óútgefið, And Anti Matter sýndu fyrstu vörulínu sína í Kóral á Vesturgötu

Listasafn Reykjavíkur, Safnahúsið og Héðinshúsið en hönnuðir
voru margir í húsnæðisvanda og reyndist erfitt framan af að finna
miðlungsstór sýningarrými.
Design Diplomacy er verkefni sem kynnt var í Reykjavík í fyrsta
sinn á HönnunarMars 2017 en viðburðirnir voru fjórir, haldnir í
samstarfi við bandaríska, sænska, finnska og franska sendiráðið
í Reykjavík. Design Diplomacy er stefnumót milli íslenskra
hönnuða / arkitekta við erlenda kollega frá löndum sendiráðanna.
Stefnumótin tókust einstaklega vel og verður unnið að því að
halda slíka viðburði aftur 2018. Design Diplomacy er hugmynd
sem þróuð var af Helsinki Design Week og unnin í samstarfi við
skipuleggjendur þeirrar hátíðar.
Í ár voru 124 sýningar á dagskrá, þar af 17 erlendar en erlendir
hönnuðir og fyrirtæki virðast í auknum mæli líta á Reykjavík og
HönnunarMars sem áhugaverðan kost. Sýningarnar dreifðust frá
Seltjarnarnesi í Garðabæ og alla leið út í Álver í Straumsvík þó
mesti þunginn hafi verið í miðborg Reykjavíkur
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Hvað er í gangi? Sýning um þróun byggðar í
miðborg Reykjavíkur í Tjarnarsal, Ráðhúsinu.
Studio Granda

DesignTalks | Brut Nature
DesignTalks ráðstefna HönnunarMars markar upphaf hátíðarinnar ár hvert. Framúrskarandi hönnuðir og
hugsuðir af alþjóðavettvangi tóku til máls á DesignTalks sem fram fór fyrir fullu húsi áhorfenda í Silfurbergi
Hörpu. DesignTalks er ætlað að veita hönnuðum, arkitektum og áhrifafólki í viðskiptum, stjórnmálum og
fræðasamfélagi innblástur til samstarfs og framfara. Dagurinn bar yfirskriftina Brut Nature, þar sem ljósi var
varpað á stöðu mannsins í nútímanum en óvissa, ógn, tækni og hraði knýr okkur til að skoða samband okkar
við náttúruna og hvert annað. Fyrirlesarar veltu upp spurningunni: Getur hönnun bjargað manninum og
jörðinni um leið?
Fyrirlesarar DesignTalks
Paul Bennett er Chief
Creative Officer hjá IDEO,
hönnunarfyrirtæki sem hvetur
hönnunarsamfélagið til að
takast á við verkefni sem
kunna að gagnast samfélaginu
öllu. Ekkert viðfangsefni er
því óviðkomandi; menntun,
samgöngur og jafnvel
endurskilgreining öldrunar
eins og sjá má í nýlegu verkefni hans, The Powerful Now.
Alexander Taylor er breskur
iðnhönnuður, frumkvöðull
og ráðgjafi í nýsköpun fyrir
Paul Bennett, Chief Creative Officer hjá IDEO og Hlín Helga Guðlaugsdóttir, hönnuður,
listrænn stjórnandi og ráðgjafi hjá Capacent
adidas. Hann hannaði nýverið
strigaskóna adidas x Parley
með fyrirtækinu en yfirborð skónna er alfarið gert úr veiðarfærum og plastefnum sem áður menguðu sjó.
Christien Meindertsma vöruhönnuður vekur okkur til umhugsunar um áhrif iðnbyltingarinnar á þróun
framleiðsluhátta. Metnaðarfull bók hannar, 049, vakti mikla athygli og hlaut margvíslegar viðurkenningar
auk þess sem verk hennar hafa verið sýnd á MOMA, The V&A, Cooper Hewitt Design museum og London
Design Museum.
Ersin Han Ersin er listrænn stjórnandi hjá Marshmallow Laser Feast sem er stúdíó sem nýtir tækni til að
endurskilgreina mannlega skynjun, líkt og í þrívíddar verkinu ITEOTA: In the Eyes of the Animal sem nýverið
hlaut WIRED Audi Innovation verðlaunin.
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Teikningar frá DesignTalks deginum, Bobby Breiðholt, heimildateiknari HönnunarMars 2017.
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Michèle Degen er nýútskrifaður hönnuður frá Design Academy Eindhoven. Með einskæran áhuga á
framþróun beitir hún hönnun sinni til að vekja fólk til umhugsunar um samfélagslegar venjur, norm og
staðalímyndir. Michèle upphefur æxlunarfæri kvenna og vill eyða skömm tengdri náinni sjálfsskoðun og ást á
eigin líkama.
Studio Folder, Elisa Pasqual, arkitekt og Marco Ferrari, grafískur hönnuður, leggja áherslu á myndbirtingu
hugmynda og hugtaka í gegnum fjölbreytt verk fyrir einstaklinga, stofnanir, fyrirtæki og gallerí um allan
heim, m.a. The Solomon R. Guggenheim Foundation, The Serpentine Galleries og La Biennale di Venezia.
Verkefni þeirra, Italian Limes fékk sérstaka
viðurkenningu alþjóðlegu dómnefndarinnar
á 14. Feneyjartvíæringnum í arkitektúr.
Innlend innslög í dagskrá
Brynhildur Pálsdóttir vöruhönnuður, Ólöf
Erla Bjarnadóttir keramík hönnuður og
Snæbjörn Guðmundsson jarðfræðingur
fjölluðu um samstarfsverkefnið Leitin að
íslensku postulíni, en það tekur á tengingu
okkar við náttúruna; hvernig jarðefni eru
tekin úr samhengi sínu og umbreytt í ný efni
og hluti, og hvernig sérstök jarðfræði Íslands
flækir málin. Anna María Bogadóttir arkitekt
sagði frá sýningunni Virðisaukandi arkitektúr
sem unnin var fyrir samtök arkitektastofa,
SAMARK. Verkefni sýningarinnar
Hátt í 800 gestir sóttu DesignTalks ráðstefnuna í Norðurljósasal Hörpu 2017.
endurspegla hvernig hús, byggingar, borgarrými
og landslag eiga þátt í að skapa betri ramma utan um daglegt líf okkar og eru virðisaukandi á fjölbreyttan en
áþreifanlegan hátt. Einnig kom Rakel Óttarsdóttir framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs Arion banka fram
og talaði um samfélagslega ábyrgð og endurskilgreiningu og -hönnun þjónustu bankageirans í kjölfar hruns.
Listræn stjórn og dagskrárgerð
Hlín Helga Guðlaugsdóttir er hönnuður og ráðgjafi í Design Thinking hjá Capacent. Hún hefur verið sjálfstætt
starfandi hönnuður og sýningarstjóri síðasta áratug auk þess að fást við kennslu og rannsóknir í háskólum
víða um heim. Þetta er í fjórða sinn sem Hlín Helga stjórnar
DesignTalks. Paul Bennett hjá IDEO leiddi daginn í samstarfi við
Hlín Helgu.
“Broadly addressing the theme
Aðrir sem fram komu á DesignTalks
Kristján Þór Júlíusson menntamálaráðherra opnaði dagskrána.
Marco Steinberg arkitekt og sérfæðingur í nýsköpun innan
hins opinbera geira hélt satíru innslag um aðkomu arkitekta
og hönnuða að landamæraveggnum sem Bandaríkjaforseti
hyggst reisa. Steiney Skúladóttir og Blær stóðu fyrir uppistandi
með tónlistarlegu ívafi og gerðu óspart grín að hönnuðum og
hönnunarsamfélaginu við fögnuð áhorfenda.
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of "Brut Nature," Thursday's
DesignTalks featured a healthy
mix of local and international
designers, whose practices
spanned critical design and
visual art to research and
ethnography. From IDEO's
globetrotting Paul Bennett to
a trio of Icelandic porcelainseekers, the speakers offered
a healthy dose of inspiration to
inaugurate the ninth edition of
DesignMarch”.
Core 77
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DesignMatch kaupstefnan
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir kaupstefnunni DesignMatch í
áttunda sinn á HönnunarMars 2017. Á DesignMatch gefst
íslenskum hönnuðum tækifæri til að hitta erlenda kaupendur
og framleiðendur í þeim tilgangi að kynna fyrir þeim verk sín.
Markmiðið er að skapa íslenskri hönnun brautargengi á erlendum
mörkuðum, með vörur sínar, hugmyndir og þekkingu.
Viðburðurinn er styrktur af Arion banka og hýstur í höfuðstöðvum
bankans í Borgartúni þar sem boðið var upp á fundaraðstöðu
fyrir þátttakendur í stefnumótinu. Allir kaupendur og þátttakendur
fengu samning til undirritunar við komu. Tveir fulltrúar
Hönnunarmiðstöðvar voru á staðnum til að stjórna deginum,
passa tímasetningar og aðstoða þátttakendur. Dagurinn endaði
með að Arion banki bauð upp á léttar veitingar og stefnumót milli
allra þátttakenda, kaupenda, hönnuða auk starfsmanna bankans.
Dagurinn gekk prýðilega og kaupendur og þátttakendur
voru ánægðir. Oft tekur langan tíma að koma í ljós hvort
viðskipti komast á eða samstarf milli aðila, en starfsmenn
Hönnunarmiðstöðvar fylgja málum eftir og eru í samband við
hönnuði og kaupendur til að fylgjast með og flytja fréttir af
árangri stefnumótanna.

NotKnot púði Ragnheiðar Aspar Sigurðardóttur
hönnuðar var „gefinn út“ af Design House
Stockholm í Stokkhólmi í febrúar 2016.

Kaupendur 2017
Normann Copenhagen, Kähler, Wanted Design, Lokal, Menu,
NORR 11.
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Húsgagnahönnuðurinn Sigurjón Pálsson hannaði Vaðfugla (Shorebird) sem framleiddir eru af Normann Copenhagen, fuglarnir hafa
vakið mikla athygli og njóta mikilla vinsælda. Í tilefni af 40 ára afmæli Epal var gefin út sérstök rauð afmælisútgáfa af Vaðfuglinum í
takmörkuðu upplagi. Sigurjón Pálsson er þriðji íslenski hönnuðurinn sem er valinn af hönnunarfyrirtækinu Normann Copenhagen en
vörur þeirra eru seldar um heim allan og hafa unnið til fjölmargra virtra hönnunarverðlauna.
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Design Diplomacy
Í fyrsta sinn á HönnunarMars 2017 gafst gestum hátíðarinnar kostur á að fylgjast með og taka þátt í
milliríkjasamskiptum á sviði hönnunar. Verkefnið var stofnað, þróað og kynnt af Helsinki Design Week 2016
en Design Diplomacy er röð opinna funda hönnuða sem haldnir eru í sendiherrabústöðum og sendiráðum.
Listileg flétta óformlegra samræðna hönnuða í virðulegu diplomatísku umhverfi býður uppá nýja vinkla
og alþjóðleg tengsl jafnt fyrir sendráðin
hönnuðina og áhorfendur.

Arkitektarnir Sean Vance aðstoðarprófessor við arkitektúrdeild Michigan
háskóla og Anna María Bogadóttir aðjúnkt við hönnunar- og arkitektúrdeild
Listaháskóla Íslands tóku þátt í Design Diplomacy viðburði í bandaríska
sendiráðinu í Reykjavík.

Fjögur sendiráð tóku þátt í Design
Diplomacy viðburðum á HönnunarMars
2017 en þar buðu sendiherrar gestum
HönnunarMars til umræðna um hönnun.
Viðburðurinn fer þannig fram að hönnuður
frá landi gestgjafans ræðir við íslenskan
hönnuð með hjálp spurningaspjalda sem
ætlað er að stýra umræðunum og hvetja
til óformlegrar samræðu að umræðum
loknum. Viðburðir Design Diplomacy
á Íslandi voru haldnir í samstarfi við
Helsinki Design Week en Kari Korkman
stjórnandi HDW var viðstaddur viðburðina,
kynnti þátttakendur og stjórnaði
spurningaleiknum.
Design Diplomacy viðburðirnir voru öllum
opnir en gestir þurftu að skrá sig fyrirfram
enda um takmarkaðan sætafjölda að
ræða í sendiherrabústöðum þar sem
samtölin fóru fram. Viðburðirnir tókust
mjög vel og voru vel sóttir. Vilji er fyrir
áframhaldandi samstarfi við Helsinki Design
Week um Design Diplomacy viðburði á
HönnunarMars 2018.

Sendiráð og hönnuðir sem tóku þátt
Bandaríkin: arkitektarnir Sean Vance og
Anna María Bogadóttir; Finnland: Laura
Väinölä og Siggi Odds grafískir hönnuðir;
Svíþjóð Jesper Kouthoofd, fumkvöðull og Sigga Heimis iðnhönnuður og Frakkland: vöruhönnuðirnir Inga
Sempé og Sigríður Sigurjónsdóttir.
Jesper Kouthoofd, framkvæmdastjóri Teenage Enginering og Sigga
Heimisdóttir iðnhönnuður, áður hjá Fritz Hansen og IKEA, nú sviðstjóri
hugverkasviðs hjá SI, tóku þátt í Design Diplomacy viðburði í sænska
sendiráðinu í Reykjavík.
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Fjölmiðlaumfjöllun
Fjölmiðlar sýna HönnunarMars aukinn áhuga með hverju árinu
sem líður. Sérstaklega var gaman að sjá aukinn áhuga fjölmiðla
á DesignTalks en Kastljós, DV, The ReykjavÍk Grapevine, Rás
1 og Morgunblaðið voru með umfjöllun um ráðstefnudaginn
DesignTalks og fyrirlesarana sem komu til landsins í tilefni af
honum.

Umfjöllum FRAME um sýningar á HönnunarMars.

Skipuleggjendur eru í sambandi við öll helstu tímarit sem
fjalla um hönnun með góðum fyrirvara. Hús & híbýli, Nýtt líf,
MAN, Glamour og Vikuna. Morgunblaðið og Grapevine unnu
sérblöð um HönnunarMars eins og fyrri ár. Eftir því sem nær dró
HönnunarMars og dagskráin kom betur í ljós var haft samband
við aðra fjölmiðla. Unnið er að því að sérsmíða mögulega
umfjöllun fyrir hvern og einn fjölmiðil og draga fram áherslupunkta
sem þeim hugnast. Öllum viðburðum og hönnuðum var haldið
jafnt að fjölmiðlum. Gaman var að sjá beina útsendingu í
fréttatímum bæði Stöðvar 2 og RÚV frá setningu HönnunarMars.

Erlend umfjöllun
21 erlendir blaðamenn komu á HönnunarMars 2017 í samstarfi við
Íslandsstofu og Iceland Naturally auk 9 blaðamanna sem komu
á eigin vegum. Samtals voru 30 erlendir blaðamenn sem komu
á hátíðina 2017. Meðal erlendu blaðamannanna voru fulltrúar frá
tímaritum, dagblöðum, samfélagsmiðlum, hlaðvarpi og öðrum
fréttamiðlum.
Blaðamenn komu frá eftirfarandi miðlum
Frame, Gestalten, Newsweek international, Wallpaper, SUITCASE,
DWELL, Home & Decor magazine in Singapore, Summit, Elle
Germany, DEZEEN, Core 77, Form magazine, i-D, Amuse, Wanted
Design, Design Week Mexicos blog, Vogue, Arch Digest (US),
Annaleenashem, More than Design, Monitor Magazine, AIGA's
Eye, SURFACE Magazine, DesignWanted, Couch Magazine,
Interior Design USA
Blaðamenn fengu gjafapoka við komuna til landsins. Í pokanum
var sérsniðin dagskrá fyrir hvern og einn með helstu viðburðum
s.s. DesignTalks, opnunarhátíð, RFF, lokapartýi og móttöku hjá
forsetafrúnni. Blaðamenn voru almennt mjög jákvæðir og glaðir
með komuna á HönnunarMars en betur tókst en áður að fylgja
hverjum og einum eftir. Erlendum gestum var boðið til mótttöku
með skipuleggjendum og starfsfólki HönnunarMars á Icelandair
hótel Canopy á miðvikudagskvöldinu sem heppnaðist mjög vel.
Gott var að fá tækifæri til að hittast áður en hátíðin hófst formlega.
DesignTalks heppnaðist vel og blaðamenn sýndu Design
Diplomacy mikinn áhuga.

HönnunarMars 2016 honnunarmars.is

Like the many Icelanders I’ve
met, I found Icelandic design
as something unique, alluring
and bursting with creative
energy. I am in awe at how much
creativity, talent and output
there is for such a small country.
– Keen on walls
“DesignMarch is an annual
design festival in Iceland
featuring the most exciting
projects in product design,
fashion, graphic design, and
furniture. What makes it special
is its intimate atmosphere and
the uniqueness of the designs
on show. There’s a feeling of
unbridled creativity, innovation
and authenticity. The biggest
design festival in the world
(per capita), this year’s edition
showcased works that are big
in character, playfulness and
originality. 100 pages filled with
design.
–FRAME
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Kynningarmál
Einkenni HönnunarMars 2017 byggir á og er beint
framhald af einkenni hátíðarinnar 2016. Höfundar
einkennisins eru grafísku hönnuðirnir Guðbjörg
Tómasdóttir og Rán Flygenring. Einkenninu er ætlað að
skapa heildræna mörkun sem miðlar kjarna hátíðarinnar
í öllum miðlum. Fjólublár litur og handletruð skilaboð
eru aftur umgjörð kynningarefnis. Að þessu sinni
spila munstur og ljósmyndir stóran þátt í útlitinu auk
spurninga sem ætlað er að vekja fólk til umhugsunar
um hlutverk hönnuða og hönnunar í samfélaginu t.a.m.
,,Getum við hannað betri framtíð?”
Einkenni HönnunarMars 2016 hlaut aðalverðlaun FÍT í
ár með umsögninni ,,Tær heild þar sem hver sjónrænn
þáttur er nýttur til hins ítrasta. Skilaboðum miðlað
áreynslulaust.”
Við kynningu á
HönnunarMars er
mikil áhersla lögð á
samfélagsmiðla og
hefur Hönnunarmiðstöð
hlotið viðurkenningu
ÍMARK fyrir framúrskarandi árangur á því sviði. Líkt og í fyrra fengu allir hönnuðir, sem sýndu
eða héldu viðburði á HönnunarMars, efni hátíðarinnar til að nýta í eigið
kynningarefni til að samstilla raddir allra aðila og auka þannig sameiginlegan
kraft kynninga á hátíðinni.
Kynntu þér myndarlegt sérblað sem fylgir
Morgunblaðinu í dag og nældu þér í veglegt
dagskrárrit HönnunarMars á öllum sýningarstöðum, í Hönnunarmiðstöð Aðalstræti 2 og
kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík.

Dagskrá og nánari upplýsingar á honnunarmars.is

Ný vefsíða hátíðarinnar leit dagsins ljós og var rými og umfang
kynningarefnis hvers viðburðar á HönnunarMars sérstaklega bætt.

Rán Flygenring tekur við aðalverðlaunum FÍT
fyrir mörkun HönnunarMars 2016, það glittir í
fulltrúa Guðbjargar Tómasdóttur á bak við blómin.

HönnunarMars er kynntur í ýmsum miðlum. Hátíðin er kynnt allt árið á
vefjum, fréttabréfum, með einblöðungum, töskum og kynningarefni til
gjafa hvort tveggja á Íslandi og erlendis. Í kringum og á hátíðinni sjálfri eru kynningar með plakötum,
prentauglýsingum, kynningarbæklingi, sérblaði Morgunblaðsins, í Grapevine, með myndböndum á
vefmiðlum, í sýningarkerfum Icelandair, vefborðum, fréttabréfum hérlendis og erlendis og heimasíðu.

Samfélagsmiðlarnir Facebook og Instagram eru í fókus og jókst fjöldi fylgjenda verulega á milli ára. Á
meðan á hátíðinni stóð voru „gesta instagrammarar“ við stjórnvölinn, en einnig sá myndskreytirinn Bobby
Breiðholt um teiknaðan fréttaflutning af hátíðinni. Umhverfismerkingar á strætóskýlum, borgarskiltum, fánum,
fánalengjum við hvern sýningarstað, skilti við Hörpu og á fleiri stöðum lituðu bæinn fjólubláan, auk þess sem
fjólublár Strætó, einnig þekktur sem „Hönnunarlimman“ ók á áætlun um borgina allan marsmánuð. Viðburðir
á vegum HönnunarMars voru prýddir einkenni hátíðarinnar, svo sem opnunarhátíð og lokahóf þar sem

HönnunarMars 2017 honnunarmars.is
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Teikningar frá HönnunarMars, Bobby Breiðholt, heimildateiknari HönnunarMars 2017.

bannerar, plaköt og risablöðrur gengdu veigamiklu hlutverki. Einnig var ýmsu sérmerktu kynningarefni dreift,
svo sem servíettum, barmnælum, hátíðartöskum og merktum lakkrísrúllum.
Hátíðin var kynnt erlendis í gegnum fréttabréf og samstarf við erlenda fjölmiðla s.b. Dezeen, Design Wanted,
Summit Unlimited og fleiri miðla. HönnunarMars er líka kynntur erlendis í samhengi við verkefni sem
Hönnunarmiðstöð tekur beint eða óbeint þátt í. HönnunarMars var ásamt þremur öðrum hönnunarvikum
boðin þátttaka á sýningunni Downtown Design á Dubai Design Week í október 2016. Starfsfólk
Hönnunarmiðstöðvar fór með þremur teymum íslenskra hönnuða og kynntu hönnuðir verk sín undir umgjörð
og einkenni HönnunarMars. HönnunarMars var einnig með kynningu á hönnunarmessunni í Stokkhólmi,
Stockholm Furniture Fair í febrúar 2017 þar sem íslensk hönnun og hátíðin var kynnt í senn, með notkun
gamaldags “view masters” sem veittu sýn á hátíðina. Einnig tóku starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar þátt í
Helsinki Design Week í september 2016 og Hollensku hönnunarvikunni í Eindhoven í október 2016 og
kynntu HönnunarMars við þau tækifæri.
HönnunarMars DesignMars Reykjavík 23.–26.03.2017

Dagskrárbók
Dagskrárbókin er stærsta einstaka kynningartæki viðburða
HönnunarMars en dagskrá er einnig miðlað á vefjum,
samfélagsmiðlum og fréttapóstum. Dagskrárbókin í ár líkt
og í fyrra prentuð af Litrófi í stærðinni 175x245mm og var
pappírsval það sama. Bókin spannaði 128 síður + kápu og var
gefin út í 5.500 eintökum. Dreifing hófst 17. mars í Leifsstöð
og við afhendingu Grapevine verðlaunanna sem fram fóru
á Oddsson. Bókinni var svo dreift á alla sýningarstaði, fjölda
kaffihúsa, hótela og aðra fjölfarna staði fyrir hátíðina. Einkenni
HönnunarMars var áberandi í bókinni, en hverfi voru aðgreind
með litum.
Kvikmyndað kynningarefni er tekið upp á HönnunarMars.
Það er unnið í styttri útgáfum fyrir instagram á hverjum degi á
meðan á hátíðinni stendur og í lengri kynningarmyndböndum
sem unnin eru eftir hátíðina, til kynningar á næstkomandi
HönnunarMars. Fyrirlestrar DesignTalks eru teknir upp og
miðlað að lokinni hátíð á Vimeo.

HönnunarMars 2017 honnunarmars.is
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Teikningar frá HönnunarMars, Bobby Breiðholt, heimildateiknari HönnunarMars 2017.

Í dag er hátíð í borg og íslenskir hönnuðir og arkitektar opna dyr sínar fyrir gestum.
Nældu þér í veglegt dagskrárrit HönnunarMars á öllum sýningarstöðum,
í Hönnunarmiðstöð Aðalstræti 2 og kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík.

Í dag er hátíð í borg og íslenskir hönnuðir og arkitektar opna dyr sínar fyrir gestum.
Nældu þér í veglegt dagskrárrit HönnunarMars á öllum sýningarstöðum,
í Hönnunarmiðstöð Aðalstræti 2 og kaffihúsum Kaffitárs í Reykjavík.

Dagskrá og nánari upplýsingar á honnunarmars.is

Dagskrá og nánari upplýsingar á honnunarmars.is
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Á HönnunarMars 2017 var í fyrsta sinn unnið með Strætó, en „Hönnunarlimma“ ók um borgina í Mars. Einnig var farið í „Strætóferð um
framtíðarborg síðustu aldar“ í samstarfi Hönnunarmiðstöðvar, Strætó og þeirra Egils Helgasonar og Péturs Ármannssonar.

Stjórn og starfsfólk
Starfsfólk HönnunarMars
Sara Jónsdóttir, hátíðarstjóri
Elín Hrund Þorgeirsdóttir,
dagskrárstjóri hátíðar og verkefnastjóri DesignMatch
Kolbrún Vaka Helgadóttir,
kynningarfulltrúi og umsjón erlendra blaðamanna
Ólöf Rut Stefánsdóttir,
viðburðir, fréttaflutningur og vefsíður
Arnar Ingi Viðarsson, grafísk hönnun
Hlín Helga Guðlaugsdóttir,
listrænn stjórnandi DesignTalks
Gyða Borg Bárðardóttir,
verkefnastjóri DesignTalks og bókun erlendra gesta
Höskuldur Ólafsson, ritstjóri dagskrárrits

Stjórn HönnunarMars
Greipur Gíslason, formaður stjórnar
Arna Arnardóttir gullsmiður, fulltrúi stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar
Halla Helgadóttir grafískur hönnuður,
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
Sjálfboðaliðar
Anna Koziol,
verkefnastjóri Design Diplomacy
Ylona Supér,
verkefnastjóri sérviðburða
Benjamin Farrell,
grafísk hönnun og umbrot,
Anais Barthe, grafísk hönnun
Michelle Site, textagerð
Björk Hrafnsdóttir,
dagskrárvefur, DesignMatch, DesignTalks
Samúel Laufdal, dagskrárvefur, DesignTalks,
Verktakar
Rán Flygenring & Guðbjörg Tómasdóttir
einkenni og grafísk hönnun
Sebastian Ziegler,
gerð kvikmyndaðs heimildaefnis
Sebastian Ziegler, Lilja Jónsdóttir, Eygló Gísladóttir
og Sigríður Þóra Flygenring ljósmyndarar
Bobby Breiðholt, myndskreytir

Starfsfólk HönnunarMars

HönnunarMars 2017 honnunarmars.is

Verkefnastjórar félaganna
Arkitektafélag Íslands,
Aðalheiður Atladóttir
Félag íslenskra teiknara,
Iona Sjöfn Huntingdon-Williams
Fatahönnunarfélag Íslands,
Guðrún Sturludóttir
Textílfélagið, Ásta Guðmundsdóttir
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Fjármögnun og kostun
HönnunarMars er fjármagnaður með styrkjum og eigin tekjum. Þyngst vegur styrkur frá menningar- og
ferðamálaráði Reykjavíkurborgar en HönnunarMars var valin ein af fjórum stóru hátíðum Reykjavíkurborgar
í upphafi ársins ásamt Airwaves, RIFF, og Menningarnótt. Gerður var 3 ára samningur við menningarog ferðamálaráð um styrki til HönnunarMars 2017-2019. Arion banki bættist á síðasta ári í hóp öflugra
samstarfsaðila Hönnunarmiðstöðvar um framkvæmd HönnunarMars og munar mjög um aðkomu þeirra og
samstarf. Icelandair, Icelandair Hotels og Morgunblaðið auk annarra aðila sem listaðir eru upp hér að neðan
HönnunarMars 23.-26. mars 2017 | án skiptisamninga | fyrir skýrslu í maí 2017
hafa átt einstaklega gott samstarf við stjórnendur HönnunarMars.

ísk.

TEKJUR
Tekjur
Samstarfssamningar
Styrkir frá opinberum aðilum

8.700.000
5.850.000
13.650.000

Samtals

28.200.000

ísk.

KOSTNAÐUR
Launakostnaður
Kynningarmál
Erlendir gestir og blaðamenn
DesignTalks
Annar kostnaður

10.300.000
9.200.000
2.500.000
4.500.000
1.700.000

Samtals

28.200.000

Þessar tölur gefa nokkuð rétta hugmynd um niðurstöðu rekstrar HönnunarMars en endanlegt uppgjör verður birt í ársreikningi 2017.

Aðalsamstarfsaðilar

áætlun september 2016

ísk.

TEKJUR
Tekjur
Í samstarfi við
Samstarfssamningar
Styrkir frá opinberum aðilum
Framlag Hönnunarmiðstöðvar

9.000.000
7.300.000
13.700.000
3.500.000

Með stuðningi

Samtals
KOSTNAÐUR
Launakostnaður
Kynningarmál
Erlendir gestir og blaðamenn
DesignTalks
Aðalstuðningsaðili HönnunarMars
Viðburðir og annar kostnaður

33.500.000

ísk.

Fjölmiðlar

Samtals

HönnunarMars 2017 honnunarmars.is

Bakhjarl Hönnunarmiðstöðvar

13.300.000
9.900.000
2.800.000
4.900.000
Stuðningsaðilar Hönnunarmiðstöðvar
2.600.000
33.500.000
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Svipmyndir frá HönnunarMars

Svipmyndir frá HönnunarMars 2017

Svipmyndir frá HönnunarMars 2017

Framtíðarsýn HönnunarMars
HönnunarMars verður haldinn í tíunda sinn 2018. Af því tilefni ákvað
stjórn Hönnunarmiðstöðvar að standa fyrir stefnumótun 10. maí 2017 þar
sem 40 manns út ólíkum greinum hönnunar og arkitektúrs var boðið til
þátttöku auk fjölda hagsmunaaðila. Stefnumótunin var unnin í samstarfi
við Þóreyju Vilhjálmsdóttur og Hlín Helgu Guðlaugsdóttur ráðgjöfum hjá
Capacent. Elín Elísabet myndlýsti daginn.
HönnunarMars er alþjóðlegur vettvangur framsækinna lausna og þverfaglegs samstarfs sem alþjóðlegir
hönnuðir sækjast eftir að taka þátt í og skapar tækifæri fyrir íslenska hönnuði á erlendum vettvangi.
Vandaðar sýningar og viðburðir eru í lykildagskrá HönnunarMars sem stendur í viku, helstu söfn og
sýningarrými sækjast eftir að taka þátt og fá til þess færa sýningarstjóra.
Innlendir sem erlendir framleiðendur, verktakar, umboðsmenn og söluaðilar taka þátt í HönnunarMars
með sýningum, verkefnum og til að sækja innblástur og leita eftir áhugaverðu samstarfi.
Íslensk stjórnvöld, sveitarfélög, fyrirtæki og almenningur öðlast dýpri skilning á mikilvægi
lausnamiðaðrar hönnunar og arkitektúrs vegna áhrifamikilla verkefna sem kynnt hafa verið á HönnunarMars.
Styrktaraðilar keppast um að fá að taka þátt í HönnunarMars og tengjast ákveðnum sýningum og
viðburðum.
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Hér eru helstu punktar úr stefnumótuninni sem unnið verður úr á næstu vikum og mánuðum.

HönnunarMars 2017 honnunarmars.is

HönnunarMars
Reykjavík
15.–18..18

20

Hér má sjá ýmsar hugmyndir og pælingar frá stefnumótunardeginu.
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HönnunarMars

verður haldinn í tíunda sinn 15.-18. mars 2018
– við hlökkum til að sjá þig!

