Skýrsla
2020

HönnunarMars
DesignMarch

Ávarp
Þórey Einarsdóttir 5
Stjórn 7
HönnunarMars 2020 		

HönnunarMars í júní		

Almennt um hátíðina		 9 Almennt um hátíðina		 31
Undirbúningur 		 10 Undirbúningur		31
Heimili HönnunarMars 		 10
Valnefnd			13
Dagskrá

Dagskrá		

Umsóknarferlið		15
DesignTalks		17
DesignDiplomacy		21
DesignMatch		23
Nýjar viðbætur		 23

Nýjar viðbætur
Yfirlit yfir sýningar
og staðsetningar
Studio 2020

34
36
38

Kynningarmál		
Kynningarmál
Einkenni og útlit		 25 Almennt		
Miðlun & HA extra		 25 Miðlun		
Fjölmiðlar			26 Fjölmiðlar		

40
41
42

Tímalína

28

Endurmat 47
Stjórn og starfsfólk 50

2–3

Fjármögnun og samstarfsaðilar 52

Efnisyfirlit

HönnunarMars
DesignMarch

Nýr heimur, nýjar leiðir
Nýr heimur, nýjar leiðir var þema DesignTalks, og þar með yfirskrift
HönnunarMars 2020 sem öðlaðist mun dýpri merkingu þegar ákveðið
var að fresta hátíðinni fram í júní vegna heimsfaraldurs Covid-19.
Gríðarleg óvissa ríkti og á örskotsstundu hafði heimurinn eignast
sameiginlegan óvin. Nýr veruleiki blasti við sem kallaði á nýjar leiðir og
áskoranir. Hönnuðir, arkitektar og starfsfólk HönnunarMars stóðu
frammi fyrir því að taka þátt í hátíð með síbreytilegum og oft á tíðum
ósýnilegum forsendum.
Margt var enn á reiki hvað varðaði skipulag, framkvæmd og útfærslu á
stærstu hönnunarhátíð Íslands á tímum Covid-19. Af hverju ekki að
hætta alfarið við hátíðina í þessari yfirþyrmandi óvissu? Það var
sannarlega skoðað en undir niðri kraumaði ávallt sterkur vilji til að nýta
tækifærið til að vekja athygli á mikilvægi skapandi hugsunar á krefjandi
tímum. Hönnuðir og arkitektar, ásamt teymi HönnunarMars, tóku
andstreyminu opnum örmum. Það var áþreifanlegt að hér á landi er
samfélag sem hugsar í lausnum, og með samtakamætti náðist að töfra
fram orkumikla hátíð með spennandi hönnun um alla borg. Hönnuðir
og arkitektar sýndu fram á hversu mikilvægir þræðir hönnunar eru og
mótandi í öllu okkar daglega lífi.
HönnunarMars 2020 tók sannarlega á sig margar myndir og ljóst að hann
var einstaklega fjölbreyttur og forvitnilegur í ár. Það sem stendur upp úr
er hversu vel tókst að skapa góða stemningu með spennandi dagskrá þar
sem fyrirtæki og hönnuðir sýndu nýjar og sjálfbærar leiðir og aðferðir til
að tækla þau verkefni sem blasa við. Öll áhersla í dagskrá HönnunarMars
2020 var á sýningar og sýnendur og um leið á upplifun og öryggi gesta.
Unnið var að því að miðla sýningum og innihaldi þeirra hér á landi og
erlendis, m.a. í samstarfi við Íslandsstofu. Að gefnu tilefni þurftu stórir
og mannmargir viðburðir sem hafa verið fastir liðir hátíðarinnar að bíða
til ársins 2021.
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Samstarfsmenn mínir, Halla Helgadóttir, Álfrún Pálsdóttir, Hlín Helga
Guðlaugsdóttir, María Kristín Jónsdóttir, Ellen Loftsdóttir, Steinn
Einar Jónsson, Gunnar Gunnsteinsson og Klara Rún Ragnarsdóttir
eiga bestu þakkir skilið, hokin af reynslu og það sem vermir hjartað
er viljinn til að deila þekkingu og veita ómetanlegan stuðning og
staðfestu í þessum ólgusjó.

Þórdís Kolbrún Gylfadóttir, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra opnaði HönnunarMars í júní 2020 ásamt Degi B.
Eggertssyni, borgarstjóra við verkið Torg í speglun eftir Valdísi Steinarsdóttur og Arnar Inga á Lækjartorgi.

Ávarp

Það er réttlát krafa að stjórnendur sanni sig, og er ég þakklát fyrir það
tækifæri og traust að fá að vinna með jafn öflugu og áhugaverðu teymi
sem og fyrir jafn kröftugt samfélag, líkt og hönnunarsamfélagið á Íslandi er.

HönnunarMars
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Þátttakendum er ég þakklát fyrir að vera til í að taka þessa áhættu og halda
áfram þrátt fyrir alla óvissuna. Sömuleiðis nýjum og eldri samstarfsaðilum
en án beggja aðila væri ógerlegt að halda hátíðina.

HönnunarMars er 12 ára hátíð sem fæddist í miðju hruni og hefur frá
upphafi verið boðberi bjartsýni, nýsköpunar og nýrra leiða. Hátíðin mun
halda áfram að koma inn með krafti, veita innblástur og gleði ásamt að
varpa ljósi þann kraumandi skapandi kraft sem hönnunarsamfélagið hér
á landi hefur að geyma.

Nýir tímar, nýjar áskoranir
Í þeirri krísu sem skapaðist við efnahagshrunið 2008 urðu til kjöraðstæður
fyrir hönnun og nýsköpun. Til að ná utan um þann kraft sem losnaði úr
læðingi var HönnunarMars haldinn í fyrsta skipti í mars 2009.
Á síðustu 12 árum hefur HönnunarMars gengið í gegnum breytingar,
frá því að vera hátíð grasrótar sprottin úr einstökum aðstæðum yfir í
að vera fastur liður í menningar- og atvinnulífi landsins, þar sem helstu
greinar hönnunar og arkitektúrs ýta mörkum þess mögulega og kljást
um hið ómögulega.
Markmið HönnunarMars er margþætt og ágóðinn fyrir Ísland gífurlegur.
Hönnun veitir nýja sýn á þekkt vandamál, einfaldar það sem er flókið og
finnur jafnvægi í óvissu. Hönnuðir finna tækifæri í því sem aðrir sjá sem
glatað og skapa verðmæti úr því sem ekki þótti verðugt frekari athugunar.

Við vitum hvorki hvað framtíðin ber í skauti sér né hvernig hátíðarhald
verður en ljóst er að alltaf verður þörf á samtalinu. Því ber okkur skylda
að halda ótrauð áfram.

Nú þegar við stöndum frammi fyrir nýjum, en um leið kunnuglegum,
áskorunum er kraftur sköpunar grunnur þess að takast á við breytta
heimsýn. Þess vegna þótti okkur mjög mikilvægt að finna leið til að
halda HönnunarMars 2020, með því að vinna með þeim hömlum sem
lágu fyrir á þeim tíma.

Það eru bjartari tímar fram undan, HönnunarMars 2021 verður með nýju
sniði í takt við nýja tíma.
Sjáumst á HönnunarMars 2021!

Með hugmyndaflugið og skapandi rökhugsun að leiðarljósi eru hönnuðir
tilbúnir að takast á við nýja tíma með nýjum áskorunum. HönnunarMars
er brú milli hönnuða og samfélagsins sem gefur okkur ný tækifæri og
sjálfstæði til að stíga óhrædd inn í framtíðina.
Stjórn HönnunarMars 2020

Bergur Finnbogason,

Brynhildur Pálsdóttir,

Halla Helgadóttir,

stjórnandi HönnunarMars

Creative director CCP

Hönnuður

Framkvæmdastjóri Miðstöð
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Þórey Einarsdóttir,
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hönnunar og arkitektúrs
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HönnunarMars er skipulagður af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs og er
stærsta kynningarafl íslenskrar hönnunar hér á landi og erlendis. Um leið
er hátíðin mjög áhrifarík leið til efla hönnun sem tæki til verðmæta- og
nýsköpunar í íslensku samfélagi, menningu og viðskiptalífi. Upphaflega
átti hátíðin í ár að fara fram í lok marsmánaðar eins og undanfarin ellefu
ár en var svo óhjákvæmilega frestað til 24.–28. júní vegna heimsfaraldurs
Covid-19. Sú ákvörðun var tekin í fullu samráði og samstarfi við
þátttakendur og samstarfsaðila hátíðarinnar.
Hátíðin er ein af fáum hönnunarhátíðum í heiminum þar sem ólíkar
faggreinar hönnunar og arkitektúrs koma saman. Á HönnunarMars er
að finna allt frá fatahönnun til vöruhönnunar, arkitektúrs, grafískrar
hönnunar, textílhönnunar, leirlistar, þjónustuhönnunar og stafrænnar
hönnunar, svo fáein dæmi séu nefnd.
Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar byggst á víðtækri þátttöku
íslenskra hönnuða og fyrirtækja sem standa fyrir mörg hundruð
viðburðum, sýningum, uppákomum og innsetningum, ein síns liðs eða
saman. Þátttakendur eru um 400 talsins á hverju ári auk þess sem
þátttaka erlendra gesta eykst með hverju árinu. Hátíðin er vel þekkt
utan landsteinanna og fylgist fagfólk víða um heim með henni, ekki síst
vegna breiðrar nálgunar hennar og þess ferska blæs sem hún færir inn í
hönnunarsenuna. Margir gestir þekkja vel til DesignTalks-ráðstefnunnar
auk 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.
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 ásamt að fá innsýn í hvað er að
gerast í íslenska hönnunarsamfélaginu.
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Hátíðin nýtur stuðnings frá samstarfsaðilum. Hún ein af sex
borgarhátíðum Reykjavíkur 2020–2022 en því fylgir styrkur frá
menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkurborgar sem hægt hefur verið að
treysta á.

Frá opnunarhófi í Ásmundarsal 24. júní á HönnunarMars í júní.

HönnunarMars 2020
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Undirbúningur
Nýr stjórnandi HönnunarMars, Þórey Einarsdóttir, var ráðin í byrjun ágúst
2019 og í kjölfarið hófst almennur undirbúningur hátíðarinnar. Hann gekk
vel og ljóst að mikill meðbyr er með henni hérlendis meðal almennings,
hönnuða, samstarfsaðila, fyrirtækja og fjölmiðla. Farið var að vinna í
ákveðnu endurmati varðandi helstu áherslur og markmið og ákveðið að
bæta við einum degi, hefja hana á miðvikudegi í stað fimmtudags og
lengja og samræma opnunartíma sýninga yfir hátíðina. Úr varð fimm daga
hönnunarhátíð, full af spennandi sýningum og ótæmandi innblæstri út
um allt höfuðborgarsvæðið. Unnið var að því að tryggja að allar sýningar
væru með samræmdan opnunartíma, að skipuleggja stórar samsýningar
með stærri sýningarstöðum og þjappa sýningum betur saman í klasa
á höfuðborgarsvæðinu. Líkt og undanfarin ár var lagt var upp með að
marsmánuður væri undirlagður af hönnunartengdum viðburðum.

Álfrún Pálsdóttir, kynningarstjóri Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs,
mótar og ber ábyrgð á kynningarmálum hátíðarinnar, auk þess að bera
hita og þunga af samskiptum við innlenda og erlenda fjölmiðla og veita
þátttakendum fjölbreytta aðstoð hvað varðar kynningarmál. Auk þess sér
hún um að miðla kynningarefni hátíðarinnar fyrir hana, yfir og í kjölfarið
á hinum ýmsum miðlum í samstarfi við teymi HönnunarMars. Þetta var í
annað sinn sem hún sinnir þessu hlutverki fyrir hátíðina.
Í september 2019 var Ellen Loftsdóttir ráðin dagskrárstjóri hátíðarinnar
í ár. Hlutverk hennar var að undirbúa dagskrá og vinna að föstum
dagskrárliðum. Sömuleiðis krefst starfið að unnið sé náið með sýnendum
og þátttakendum með það að markmiði að tryggja sem bestu gæði hvað
varðar staðsetningu, tímasetningar og tengingar á milli viðburða og
sýninga. Dagskrá HönnunarMars 2020 var tilbúin í janúar sem gerði það
að verkum að hægt að var að undirbúa betur kynningarefni í innlendum og
erlendum miðlum og auka sýnileika í samstarfi við samstarfsaðila.

Í undirbúningi fyrir hátíðina kviknaði sú hugmynd að búa til heimili
HönnunarMars, eins konar upplýsingamiðstöð um hátíðina fyrir gesti og
gangandi til að fá upplýsingar varðandi dagskrá og sýningar og sömuleiðis
gæfist tækifæri á að kynnast, upplifa, njóta og fá innsýn í margbreytilegan
heim hönnunar, m.a. arkitektúr, textíl, grafíska hönnun og vöruhönnun
á einum stað. Fyrirmyndin kemur frá Helsinki Design Week. Upphaflega
þótti Safnahúsið henta sem heimili HönnunarMars en síðar í ferlinu
færðist það yfir til samstarfsaðila hátíðarinnar, Icelandair Hótel Marina,
þar sem til stóð að allir erlendir gestir hátíðarinnar mundu dvelja og því
gæfist færi á góðu samspili. Þessi hugmynd var sett á á ís þegar hátíðin
tók breytingum í kjölfarið frestunar og minni þátttöku erlendra gesta en
verður vonandi hægt að hrinda úr vör árið 2021.

Ein af nýjum viðbótum við hátíðina í ár var ráðning upplifunarhönnuðarins
Steins Einars Jónssonar en hann bar ábyrgð á upplifunarhönnun og áferð
viðburða sem framleiddir voru af hátíðinni sjálfri, svo sem opnunarhófi,
DesignTalks og lokahófi. Upprunalega sneri starfið mest að viðburðum, en
í ljósi breyttra aðstæðna og áherslna færðist þunginn yfir á samræmingu
merkinga, þéttingu sýningarstaða, leikmyndahönnun fyrir Studio 2020 og
verkefnastjórn á Hafnartorgi.
Það er gríðarlega mikilvægt að ná að fanga hátíðina á filmu til þess að
geta nýtt efni áfram til kynningar á íslenskri hönnun og arkitektúr, á
innlendri og erlendri grundu. Leitað var til Einars Egilssonar leikstjóra til
þess að leiða þá vinnu og bera ábyrgð á öllu kvikmynduðu myndefni á
HönnunarMars 2020. Ákveðinn tónn Einars og nálgun hans á að fanga
hátíðina með sínum sérstaka hætti setti nýjan svip á útlit hátíðarinnar.

Sýningarnar Trophy, eftir Studio Fléttu og Hvenær verður vara að vöru, eftir Védísi
Pálsdóttur sem voru til sýnis á Hafnartorgi.
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Hlín Helga Guðlaugsdóttir hönnuður var stjórnandi DesignTalks 2020
en hún hefur stýrt viðburðinum frá árinu 2015. Hlín Helga ber ábyrgð
á að móta þema ráðstefnunnar, velja fyrirlesara og öll samskipti við þá
ásamt því að setja upp dagskrá dagsins og stjórna viðburðinum í heild. Í
ár var Gunnar Gunnsteinsson, skrifstofustjóri Miðstöðvar hönnunar og
arkitektúrs, fenginn til að sjá um að framleiða DesignTalks en það fólst
til dæmis í samskiptum við Hörpu og tökuteymi dagsins. DesignTalks var
frestað til ársins 2021.

HönnunarMars 2020

HönnunarMars
DesignMarch

Ákveðið var að gera HA/Extra ritstýrt dagskrárit fyrir hátíðina í ritstjórn
Maríu Kristínar Jónasdóttur, ritstjóra tímaritsins HA. Þetta væri í þriðja
sinn sem HA/Extra sæi um gerð dagskrárits. Áætlað upplag var 7000
eintök sem átti að fara í markvissa lúgudreifingu sem og fría dreifingu á
vel valda staði á höfuðborgarsvæðinu. Hætt var við útgáfu HA/Extra fyrir
hátíðina í júní.
Valnefnd
Valnefnd HönnunarMars er skipuð stjórnanda hátíðarinnar og stjórn
HönnunarMars auk fulltrúa frá Listaháskóla Íslands og Reykjavíkurborg.
Í valnefnd 2020 er þau Bergur Finnbogason, Brynhildur Pálsdóttir, Edda
Ívarsdóttir, Ellen Loftsdóttir, Halla Helgadóttir, Rúna Thors og Þórey
Einarsdóttir.
Hlutverk nefndarinnar er að fara yfir allar umsóknir að loknu umsóknarferli
og samþykkja til þátttöku á hátíðinni. Um 100 sýningar og viðburðir urðu
fyrir valinu í ár en nefndin vinnur í því leiðarljósi að móta fjölbreytta en
skýra dagskrá sem byggir á faglegum, áhugaverðum og áhrifamiklum
verkefnum sem höfða til ólíkra hópa. Valnefnd velur einnig hvaða
verkefnum er gert hátt undir höfði í kynningarefni hátíðarinnar hverju
sinni, m.a. í HA/Extra í samvinnu við ritstjóra og í miðlun kynningarefnis í
heild sinni.
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Valnefnd leitar að samnefnurum eða tengingum milli viðfangsefna ólíkra
umsækjenda og tengir saman. Þetta er gert til að skapa færri og sterkari
viðburði. Valnefnd rýnir líka í umsóknir þeirra sem óska sérstaklega eftir
aðstoð varðandi sýningarstaði og tengir þá við samstarfsaðila.

Frá samsýningu Textílfélagsins, Nýju fötin keisarans, á Hafnartorgi.

HönnunarMars 2020
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Umsóknarferli fyrir þátttakendur í HönnunarMars 2020 var stytt í þeim
tilgangi að hægt væri að hefja undirbúning fyrr, með það að markmiði
að vanda betur til verka, auka gæði fyrir alla þá sem koma að hátíðinni
og ekki síst til að nýta betur HönnunarMars sem tækifæri til kynninga,
hérlendis og erlendis. Einnig var ákveðið að hækka bæði skráningargjald
fyrir sýnendur, hönnuði og sýningarstaði til þess að standa straum af
kostnaði vegna umsýslu á skráningarkerfi, en ákvörðunin var tekin af
stjórn hátíðarinnar.
Boðið var upp á snemmskráningu til 10. október, þar sem hvatinn var
lægra þátttökugjald. Þátttaka fór fram úr björtustu vonum en 75 umsóknir
bárust. Á annað hundrað umsóknir bárust í heildina og rúmlega 100
voru samþykktar. Í öllu umsóknarferlinu reynist það stærsta áskorun
þátttakenda, nú sem fyrr, að finna heppilega sýningarstaði sem hægt væri
að staðfesta með góðum fyrirvara.
Heildarfjöldi sýninga og viðburða á HönnunarMars í ár var í kringum
100 alls. Dagskrárliðir spönnuðu breitt svið hönnunar og allt frá
einkasýningum, samsýningum og nemasýningum til viðburða,
tískusýninga, tilraunastofa, arkitektagangna og þannig má lengi telja.

Eftirfarandi sýningar áttu að vera á dagskrá HönnunarMars 2020. Nokkrar
sýninganna eiga það sameiginlegt að hönnuðir leita nýrra leiða til þess að
takast á við viðfangsefni nútíðar og framtíðar.
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Hæ/Hi:
Að hanna vináttu. Nokkur hönnunarfyrirtæki frá Seattle í samstarfi við
Miðstöð hönnunar og arkitektúrs skipuleggja samsýningu hönnuða
frá Reykjavík og Seattle. Sextán stúdíó/hönnuðir úr ólíkum greinum
hönnunar sýna hugmyndir um vináttu og hvernig við túlkum okkur sjálf,
persónuleika og menningu þegar við hittum aðra. Áætlað er að sýningin
verði haldin á HönnunarMars 2021.

Borgarstjóri Reykjavíkur Dagur B. Eggertsson marseraði á milli sýningarstaða í miðborginni með Höllu Helgadóttur,
framkvæmdastjóra MH&A, Signýju Jónsdóttir verkefnastjóra Innsýnar og Sigríði B. Matthíasdóttur, hönnuði.

Dagskrá
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KHiO & IDEO - Næsta kynslóð tekur við uppbyggingu þjóðar:
Samstarfsverkefni meistaranema í hönnun við Listaháskólann í Osló
(KHiO) og alþjóðlega hönnunarfyrirtækisins IDEO. Samstarf KHiO og
IDEO felst í að skoða hlutverk Noregs í nýjum veruleika og svara áleitnum
spurningum um hvernig Noregur getur þróað hugmyndina um norræna
velferð með tilliti til hamfarahlýnunar. Hvernig getur hönnun tekist á við
félags- og menningarlegar áskoranir á jákvæðan hátt og hvernig getur
næsta kynslóð hönnuða skapað hluti og upplifun sem vekja umræður?
Fylgið okkur:
Samsýningin Fylgið okkur átti að vera í fyrsta sinn á hátíðinni 2020,
en áætlað er að sýningin verði árlegur viðburður í Gerðarsafni á
HönnunarMars. Á sýningunni er völdum verkum frá nýútskrifuðum
og upprennandi íslenskum hönnuðum teflt fram. Þeir eiga það
sameiginlegt að vera nýkomnir fram á sjónarsviðið og hafa vakið athygli
og eftirvæntingu, hver á sínu sviði. Áætlað er að sýningin verði á
HönnunarMars 2021.

Líkt og síðustu ár var áætlað að lykilviðburðir Miðstöðvar hönnunar og
arkitektúrs á HönnunarMars 2020 yrðu DesignTalks, DesignMatch og
DesignDiplomacy. Verkefnin voru komin vel á veg í skipulagningu og vonir
standa til að sú vinna nýtist í undirbúningi fyrir hátíð næsta árs.
DesignTalks 2020 - Nýr heimur, nýjar leiðir
DesignTalks er lykilviðburður HönnunarMars og hefur verið á dagskrá
hátíðarinnar frá upphafi. Á ráðstefnunni koma fram alþjóðlegir hönnuðir,
arkitektar og aðrir skapandi hugsuðir. Hún varpar ljósi á hlutverk og
áhrifamátt hönnunar í samfélaginu og í ár ætluðu allir fyrirlesararnir með
einum eða öðrum hætti að bregðast við stöðu mála í heiminum undir
yfirskriftinni Nýr heimur // Nýjar leiðir.
Fyrirlesarar ráðstefnunnar fást við ólík viðfangsefni, frá grafík til
arkitektúrs, og þau stuðla að endurnýjun og náttúrulegum vexti.
Hönnun þeirra er ætlað að auðvelda notendum að kafa djúpt í málin og
hugsa hluti upp á nýtt; bæta andlega heilsu og auka lífsgæði, auk þess
sem hún gerir tæknina náttúrulegri og virkjar ímyndunaraflið til nýrra
framtíðarmöguleika. Þeir sem koma fram miðla og varpa ljósi á dulin
vandamál líkt og rafrusl og rannsaka landpólitísk úrlausnarefni. Verkefni
þeirra taka á áskorunum stafræns hagkerfis og samfélagsmiðla, og móta
að auki borgarskipulag og samfélög til framtíðar. Með þeim er sýnt fram
á tækifæri í lífhönnun, stuðlað að umburðarlyndi og hvatt til þess að við
sameinumst um að horfa björtum en gagnrýnum augum til framtíðar.

2050 Listaháskóli Íslands:
Sýning BA- og MA-nemenda, starfsfólks og hollnema Listaháskóla
Íslands. 2050 átti að vera tilraun til þess að skapa og upplifa í sameiningu
hvernig lífið verður árið 2050. Rýmið fyrir 2050 hefði gengt hlutverki
sviðsmyndar þar sem ólík sjónarhorn koma saman og allt mögulegt gætu
átt sér stað; ýmsir viðburðir, fyrirlestrar, gjörningar, sýndarveruleiki og
tilraunakennd verk, svo nokkur dæmi séu tekin.

Ráðstefnan er skipulögð af Miðstöð hönnunar og arkitektúrs og styrkt af
Arion banka og Reykjavíkurborg. Dagskrárstjórn er í höndum Hlínar Helgu
Guðlaugsdóttur, sem hefur stýrt viðburðinum frá árinu 2015 og í ár ætlaði
Robert Thiemann, ritstjóri og stofnandi FRAME-útgáfunnar að vera kynnir
ásamt Hlín Helgu.

Tuttugu ár í textíl:
Bergþóra Guðnadóttir, einn farsælasti textíl- og fatahönnuður Íslands,
hefði fagnað 20 ára starfsafmæli sínu með yfirlitssýningu. Hönnun
Bergþóru er oftast til á mörkum tveggja heima, hvort heldur er fyrir
66°Norður eða Farmers Market, sem hún stofnaði árið 2005. Áætlað er að
sýningin verði á HönnunarMars 2021.

DesignTalks 2020 átti að fara fram fimmtudaginn 26. mars í Silfurbergi í
Hörpu og var undirbúningur á lokametrunum í byrjun mars þegar hátíðinni
var frestað.

Ný viðbót sem var áætluð í dagskrá
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DesignWalks:
Hannaðar göngur með leiðsögn um miðbæ Reykjavíkur með áherslu á
hönnun, arkitektúr og sögu borgarinnar. Verkefnið var unnið í samstarfi
við Pink Iceland. Vonir standa til að hægt verði að raungera þennan lið á
hátíðinni 2021.
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Meðal fyrirlesara á DesignTalks 2020 á HönnunarMars áttu að vera:
Andrea Trimarchi og Simone Farresin, ítalskir hönnuðir, sem saman mynda
hönnunartvíeykið Studio Formafantasma, og eiga langan og fjölbreyttan
feril að baki. Þeir hafa unnið fyrir fyrirtæki á borð við Fendi, Hermès og
Flos og verk eftir þá hafa verið sýnd á söfnum víða um heim. Nýlega voru
þeir skipaðir leiðtogar nýs meistaranáms við listaháskólann í Eindhoven,
sem nefnist GEO-DESIGN.
Michael Pawlyn er frumkvöðull á sviði lífhermitækni (e. biomimicry)
og endurnýjandi (e. regenerative) arkitektúrs; hönnunar sem vinnur
með náttúrunni að endurnýjun og náttúrulegum vexti og tekur þannig
sjálfbærnihugsunina skrefi lengra. Hann tók þátt í að koma á fót Architects
Declare, verkefni sem gengur út á að fá arkitekta og arkitektastofur út um
allan heim til að heita því að sporna við loftslagsvá og eyðingu vistkerfa.
Natsai Audrey Chieza, lífhönnuður, er stofnandi Faber Futures,
þverfaglegrar „lífhönnunarframtíðarstofu“ sem starfar á mörkum náttúru,
tækni og samfélags og leitar leiða til að tengja saman hönnun og vistkerfi í
þeim tilgangi að takast á við vandamál heimsins, meðal annars mengun og
loftslagsbreytingar.
Jón Helgi Hólmgeirsson er yfirhönnuður og einn stofnanda Genki
Instruments, hönnunardrifins hátæknifyrirtækis sem vinnur að því að gera
tækni náttúrulegri. Fyrsta framleiðsluvara fyrirtækisins er Wave, hringur
sem gerir tónlistarfólki kleift að móta og stýra hljóði með hreyfingum
handarinnar. Genki Instruments hlaut Hönnunarverðlaun Íslands árið 2019
fyrir Wave.
Lucy McRae er margverðlaunuð vísindaskáldskaparlistakona,
kvikmyndagerðarkona, TED-félagi og líkamsarkitekt. Í verkum sínum
veltir hún fyrir sér framtíð mennskrar tilvistar með því að kanna takmörk
líkamans, fegurðar, líftækni og sjálfsins. Lucy er talin leiðandi í umræðu
um menningarleg og tilfinningaleg áhrif vísinda og tækni á endurhönnun
líkamans.
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Lucy Black-Swan & Andres Colmenares eru stefnumótandi framtíðarrýnar,
hönnuðir og stofnendur IAM. Þar nýta þau framtíðarfræði til að kanna, spá
fyrir og takast á við fjölþættar afleiðingar internet(a), stafrænnar tækni og
framtíðarsamfélaga á jörðinni með von og gagnrýni að leiðarljósi.
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Mirko Ilić er margverðlaunaður listamaður sem á að baki fjölbreyttan feril,
meðal annars sem listrænn stjórnandi alþjóðlegu útgáfu Time Magazine
og síðar Op-Ed síðna New York Times. Mirko Ilić Corp starfar fyrir
fjölbreyttan hóp viðskiptavina og Mirko er meðhöfundur fjölda bóka um
efni tengt grafískri hönnun auk þess sem hann skipuleggur og stjórnar
sýningum um allan heim.
Barbara eftir Garðar Eyjólfsson, hönnuð og fagstjóra meistaranáms í
hönnun við Listaháskóla Íslands, og Martein Sindra Jónsson, heimspeking,
tónlistarmann og aðjúnkt við sama skóla, bregður upp svipmyndum af
náinni framtíð. Verkefnið er hugsað sem samstarfsvettvangur ýmissa
hönnuða og listamanna til þess að velta fyrir sér möguleikunum sem felast
í stefnumóti manns, tækni, menningar og umhverfis.

DesignDiplomacy
DesignDiplomacy hefur verið fastur liður í dagskrá HönnunarMars frá
árinu 2016. Viðburðirnir eru skipulagðir í samstarfi við Hönnunarvikuna í
Helsinki (Helsinki Design Week), en þaðan kemur hugmyndin. Sérsniðin
spurningaspjöld hvetja til hönnunarmiðaðrar umræðu og kryfja til mergjar
innblástur, daglega rútínu og vinnuferli hönnuða.
Á HönnunarMars 2020 ætluðu sjö sendiráð að taka þátt í viðburðinum þar
sem erlendir sendiherrar myndu bjóða hönnuðum frá sínum heimalöndum
að taka þátt í opnu samtali við íslenska kollega á hátíðinni. Óformlegar
samræður hönnuða í virðulegu diplómatísku umhverfi bjóða upp á
hátíðlega en þó afslappaða nálgun á alþjóðleg tengsl fyrir sendiráð,
hönnuði og áhorfendur. Þau sendiráð sem höfðu staðfest þátttöku á
HönnunarMars 2020 voru Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk, Indland,
Bretland og Bandaríkin. DesignDiplomacy-viðburðirnir eru öllum opnir
en gestir þurfa að skrá sig fyrirfram enda um takmarkaðan sætafjölda að
ræða í sendiherrabústöðunum.

MINISOPHY eftir Katrínu Ólínu, hönnuð, listakonu og hugsuð, og Sigríði
Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands, er vefrit í
smá-formi. Þar birtast heimspekilegir smátextar, æfingar í smáspekilegri
hugsun, myndverk, hversdagssmáspekiraddir og visku-tilvitnanir.
MINISOPHY bregst við vanda sem við erum öll meira og minna að kljást
við: Skerta athygli á tímum ofgnóttar upplýsinga og aftengingu við okkur
sjálf við aðstæður sítengingar.

Staðfestir þátttakendur í lok febrúar 2020 voru:
Toni Kauppila prófessor og arkitekt (NO) og Massimo Santahicchia
aðstoðarprófessor í finnska sendiráðinu.
Magnea Einarsdóttir (IS) og Elisabeth Stray Pedersen (NO), fatahönnuðir, í
norska sendiráðinu.
Theodóra Alfreðsdóttir, vöruhönnuður (IS) og Cecilie Manz, hönnuður
(DK) í danska sendiráðinu.
Steinunn Sigurðardóttir, fatahönnuður, (IS) og listamaðurinn Mats
Gustafson (SE) í sænska sendiráðinu.
Kalapi Gajjar-Bordaweka, leturhönnuður (IN), í indverska sendiráðinu.
Noor Bchara, fatahönnuður (US) og Mindy Scheier, stofnandi Runway of
Dreams (US) í bandaríska sendiráðinu.

Þegar búið var að ákveða að fresta hátíðinni fram á sumar var haft
samband við alla fyrirlesara á DesignTalks og voru þeir almennt mjög
jákvæðir um að koma fram á viðburðinum 25. júní.
Eftir tilmæli yfirvalda um tveggja metra reglu og fjöldatakmarkanir lagði
Harpa til að færa viðburðinn í Eldborg þar sem frekar væri hægt að fara
eftir tilmælum sóttvarnalæknis og tryggja öryggi gesta.
Samkomubann, fjöldatakmarkanir, fækkun flugferða til og frá landinu,
lokun landsins og svo sóttkví erlendra gesta gerði loks út um að hægt
væri að halda viðburðinn í þessum aðstæðum. Ákvörðun var tekin í
lok maí um að fresta DesignTalks til ársins 2021 og var það gert í nánu
samtali og samvinnu við alla hlutaðeigandi, fyrirlesara og hagsmunaaðila
verkefnisins. Forsala hafði gengið vonum framar en allir miðaeigendur
fengu endurgreitt.

Stefnt er á að DesignDiplomacy verði á dagskrá HönnunarMars 2021.
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Verkefnið Studio 2020 var ein af afleiðingum þess að DesignTalks var
frestað um eitt ár og hafði það markmið að miðla faglegu efni um hönnun
með rafrænum hætti, sjá nánar bls. 37.
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DesignMatch
Kaupstefnan DesignMatch hefði farið fram í tíunda sinn á HönnunarMars
2020. Það gefst íslenskum hönnuðum tækifæri til að hitta erlenda
kaupendur, framleiðendur og sýningarstjóra í þeim tilgangi að kynna
fyrir þeim verk sín. Markmiðið er að veita íslenskri hönnun, vörum,
hugmyndum og þekkingu brautargengi á erlendum mörkuðum og hefur
verkefnið átt velgengni að fagna síðustu ár.
Í ár var ákveðið að bjóða upp á vinnustofu í samstarfi við Margriet
Vollenberg hjá Ventura Projects & Organisation in Design sem bar
yfirskriftina, Leiðin til vaxtar. Markmiðið var að gefa hönnuðum og
stjórnendum tækifæri til að fræðast um rekstur hönnunarfyrirtækja,
markaðssetningu og viðskipti á alþjóðlegum vettvangi. Búið var að auglýsa
eftir þátttakendum á vinnustofuna innan hönnunarsamfélagsins.
Kaupstefnan átti að fara fram í Arion banka í Borgartúni föstudaginn
29. mars þar sem fjórir erlendir og tveir innlendir kaupendur áttu
að funda með íslenskum hönnuðum. Þá hafði Arion banki skipulagt
hádegisfyrirlestur fyrir helstu viðskiptavini og samstarfsmenn bankans
með Robert Thiemann, stofnanda og ritstjóra FRAME magazine sem átti
að stýra DesignTalks.
Staðfestir kaupendur 2020:
Margriet Vollenberg frá Ventura Projects, Hollandi
Ivan Hansen frá One Collection, Danmörku
Maria Stjernström frá Design House
Desirée de Jong frá Weltevree
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Stefnt er á að vinnustofan verði á dagskrá HönnunarMars 2021.
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Einkenni og útlit
Arnar Freyr Guðmundsson og Birna Geirfinnsdóttir hjá Studio Studio
sáu um einkenni og útlit HönnunarMars 2020 annað árið í röð. Unnið
var með íslenskt letur frá íslenska leturfyrirtækinu Universal Thirst en
kynningarefni hátíðarinnar byggist fyrst og fremst á notkun leturs og orða.
Í kynningarefni ársins 2020 var ákveðið að leggja áherslu á sýningarstaði
hátíðarinnar og þannig leiðbeina gestum betur í gegnum yfir 100 viðburði
hennar. Unnið var með Bryndísi Björgvinsdóttur að orðaklösum sem
staðsettu hönnun og sýningarstaði, og var hugmyndin að þeir færu í
útimerkingar, á strætóskýli og skilti um höfuðborgarsvæðið eins og vant
er. Þessi útfærsla var sett á ís eftir frestun hátíðarinnar fram í júní.
Sérstakur pakki með einkenni HönnunarMars, var sendur út á alla
þátttakendur sem voru hvattir að aðlaga það að eigin kynningarefni, í þeim
tilgangi að deila efni og breiða út boðskapinn í aðdraganda hátíðarinnar.
Einnig fylgdu leiðbeiningar varðandi samfélagsmiðla svo hægt væri
að samræma viðburði og myllumerki. Þetta var kynnt sérstaklega á
kynningarfundi með þátttakendum í lok janúar.
Miðlun
Auk útimerkinga og sýnileika í umhverfinu áttu samfélagsmiðlar að leika
lykilhlutverk þegar kæmi að miðlun á dagskrá og almennum upplýsingum
á hátíðinni sjálfri í mars.
Facebook og Instagram eru aðalmiðlar hátíðarinnar og beina
lesendum á vefsíðu HönnunarMars, þar sem allir þátttakendur eiga sín
viðburðarspjöld. Ráðist var í ákveðnar breytingar á heimasíðunni til að
hámarka góða upplifun notenda, jafnt þátttakenda og gesta, af vefnum.
Miðlun kynningarefnis fór mestmegnis fram í gegnum samfélagsmiðla
en snemma í ferlinu var ákveðið að auka aðkomu tökuteymis undir
stjórn Einars Egilssonar á hátíðinni sjálfri til að samræma útlit og áferð
myndefnis á samfélagsmiðlum og í öðru kynningarefni.
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Einnig var ákveðið að kynna þátttakendur sjálfa með heimsókn á vinnustofur og kynningar á verkefnum. Þá áttu lykilviðburðir á borð við DesignTalks, DesignDiplomacy og nýjung í dagskránni, DesignWalks, að fá pláss.

Einkenni HönnunarMars 2020 var hannað af Studio Studio.
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HA/extra HönnunarMars
Þriðja árið í röð stóð til að að gefa út sérrit HA fyrir HönnunarMars í stað
dagskrárbæklings undir ritstjórn Maríu Kristínar Jónsdóttur, ritstjóra
tímaritsins HA. Efnistök blaðsins voru ákveðin 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 hannar einkenni
HönnunarMars.

Sean Santiago - Sight Unseen
Rachel Gallagher - Gray Magazine
Gregory Han - Design Milk
Kristen de la Valliere - Say hi to_
Blaðamönnum var gefinn beinn aðgangur að stöðluðu fjölmiðlaefni sem
búið var að kalla eftir frá þátttakendum en það getur skipt sköpum til að
fanga athygli og búa til tengingar.
Farið var af stað með leik í samstarfi við Iceland Naturally innan
Bandaríkjanna þar sem hægt var að vinna pakka sem innihélt flug,
hótel, ferð í Bláa Lónið, menningarkort Reykjavíkurborgar og miða á
DesignTalks, en andvirði vinningsins hljóðaði upp á 425 þúsund krónur.
Leikurinn fór vel af stað og kynntur í póstlista IN. Tæp 4000 manns tóku
þátt í leiknum en hátt í 18 þúsund sáu herferðina meðan á henni stóð.
Búið er að draga í leiknum og á vinningshafinn boð inni fyrir
HönnunarMars 2021.

Til stóð að prenta blaðið í 7000 eintökum. Um 2000 eintök áttu að fara
í markvissa lúgudreifingu, 2000 eintökum átti að dreifa í komugangi í
Leifsstöð í samstarfi við Isavia og sömuleiðis átti að dreifa blaðinu frítt á
sýningarstaði og aðra valda staði á höfuðborgarsvæðinu.
Fjölmiðlar - innlent
Gott samband við innlenda og erlenda fjölmiðla skiptir miklu máli í
kynningu á hátíðinni. Þar sem komin var mynd á dagskrána í upphafi
árs gafst aukið tækifæri til að rýna í sýningar og hönnuði og kynna með
markvissum hætti fyrir blaðamönnum mismunandi miðla með það fyrir
augum að tryggja góða og áhugaverða innlenda umfjöllun. Sú vinna var
langt á veg komin í byrjun mars með fundum með blaðamönnum og
auknum sýnileika hátíðarinnar í mismunandi miðlum.
Fjölmiðlar - erlent
Karitas Diðriksdóttir var ráðin inn í HönnunarMars-teymið í byrjun árs
og hennar hlutverk var að halda utan um og bera ábyrgð á erlendum
fjölmiðlum á hátíðinni í samstarfi við kynningarstjóra og stjórnanda
HönnunarMars. Meðal verkefna var að bjóða erlendum blaðamönnum,
bóka flug og hótel, setja upp dagskrá í samvinnu við teymi HönnunarMars
og hafa umsjón með blaðamönnum meðan á hátíðinni stæði.

Blaðamenn og miðlar
Robert Thiemann - Frame
Mosha Lundstrom - Vogue og Cultured
Nick Remsen - AD
Florian Siebeck - AD Germany/Frankfurter Allgemeine
Richard Prime - Cool Hunting
Jennifer Hahn - Dezeen
Sujata Burman - Wallpaper
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Í mars var búið að bjóða 10 blaðamönnum frá mismunandi miðlum á
hátíðina í samstarfi við samstarfsaðila HönnunarMars; Iceland Naturally,
Inspired by Iceland, Icelandair og Icelandair hotels ásamt Íslandsstofu.
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2019 – 2020
Ágúst

Mars
16. mars / Samkomubann tekur gildi á Íslandi
80 af 103 þátttakendum staðfesta áframhaldandi þátttöku

Þórey tekur við sem stjórnandi

18. mars / Eurovision aflýst

Undirbúningur hefst

September

Opnað fyrir snemmskráningu

18. mars / Íslendingar sem koma til landsins fara í 14 daga sóttkví

April

Forsala á DesignTalks hefst

Október		

HönnunarMars valin ein af borgarhátíðum Reykjavíkur

Nóvember

Fyrsta yfirferð valnefndar

Desember

Niðurstaða valnefndar liggur fyrir

2. apríl / Óvissa með flug til landsins
Teymið í bið
Undirbúningur hefst aftur af fullum krafti

Maí

4. maí / Tilslakanir á samkomubanni
Zoom fundur með öllum þátttakendum

Fyrstu drög að dagskrá liggja fyrir

Ný verkefni bætast á dagskrá HönnunarMars

Covid-19 kemur upp í borginni Wuhan í Kína

DesignTalks, DesignDiplomacy, DesignMatch frestað til 2021

Kynningarfundur HönnunarMars á Hótel Marina

Janúar

Forsölu á Design Talks lýkur

Febrúar

Fyrstu fyrirlesarar DesignTalks kynntir

26. febrúar / Salone Internazionale del Mobile í Mílanó til júní
27. febrúar / Fyrsti blaðamannafundur þríeykisins í beinni útsendingu

28. febrúar / Fyrsta tilfelli Covid-19 á Íslandi

Mars

Studio 2020, tilraunavettvangur fæðist

Júní

Innsýn verkefnið fer af stað í samstarfi við Sumarborgina
Hætt við prentaða útgáfu HA Extra

15. júní / Fjöldamörk á samkomum hækka úr 200 í 500
Kynning hefst á „HönnunarMars í júní“
Teymi HönnunarMars flytur á Hafnartorg/Bardús
Tökur hefjast í Studio 2020

6. mars / Neyðarstig almannavarna virkjað

Nýir fyrirlesarar kynntir á DesignTalks
Hugarflugs(krísu)fundur HönnunarMars vegna Covid-19
Teymi HönnunarMars og þátttakendur meta í
sameiningu næstu skref og möguleika að fresta hátíðinni
10. MARS / HÖNNUNARMARS FRESTAÐ TIL JÚNÍ

Dagskrá hátíðarinnar tekur á sig fljótandi mynd
Hönnuðir kynntir á samfélagsmiðlum
24. JÚNÍ / HÖNNUNARMARS Í JÚNÍ HEFST

Tímalína
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Þriðjudaginn 10. mars, að vel ígrunduðu máli og í nánu samráði við
þátttakendur og samstarfsaðila, var tekin sú erfiða ákvörðun að fresta
hátíðinni til júníloka, enda forgangsatriði að allir legðust á eitt við að hefta
frekari útbreiðslu veirunnar sem herjaði á samfélagið.
Haft var samband við alla þátttakendur sem nánast allir höfðu vilja og getu
til þess að taka þessa áhættu þrátt fyrir gríðarlega óvissu. Allan tímann
lá fyrir sá möguleiki að hátíðin yrði blásin af. Stjórnendur fylgdust því
grannt með öllum vendingum varðandi samkomubann, fjöldatakmarkanir
auk möguleika á ferðalögum til og frá landinu. Breyttu þeir áætlunum um
hátíðina jafnóðum eftir því sem fréttir bárust.
Það var fyrst í kjölfar jákvæðra frétta um miðbik júní sem ljóst varð
að hátíðin myndi fara fram, en með töluvert breyttu sniði. Stórir
og mannmargir viðburðir sem hafa verið fastir liðir hátíðarinnar í
gegnum tíðina eins og opnunarhóf, DesignTalks, DesignDiplomacy og
DesignMatch urðu að bíða til ársins 2021.
HönnunarMars í júní fór fram dagana 24.–28. júní 2020.
Hönnuðir voru margir áhugasamir um að fá að sýna í tómum hráum
rýmum, og í samvinnu við Regin fasteignafélag og Reykjavíkurborg
var hægt að tryggja þónokkur rými á miðbæjarsvæðinu fyrir sýningar
af ýmsum toga. Á Hafnartorgi buðust 4 stór rými sem voru tilvalin til
samsýninga og þar gafst gestum og gangandi tækifæri til að kynnast,
upplifa, njóta og fá innsýn inn í margbreytilegan heim hönnunar, m.a.
arkitektúr, textíl, grafíska hönnun og vöruhönnun á glænýju svæði
í 101 Reykjavík.
Þrátt fyrir óvissutíma í samfélaginu var meðbyr hátíðarinnar mikill.
Sýningar voru almennt vel sóttar af almenningi og fjölmiðlar voru
áhugasamir um sýningar og hönnuði. Mikil gleði ríkti enda borgarbúar
þyrstir í að hittast og njóta samveru og innblásturs.

30 – 31

Íslensk hönnun og fyrirtæki á sviðinu hafa þroskast og dafnað á síðustu 13
árum. Viðburðirnir veittu innblástur, sýndu nýjungar, ögruðu hugarfluginu,
komu á óvart og veittu meðal annars sýn inn í framtíð sjálfbærni og
samfélagsvitundar.

Ýrúrarí tók yfir glugga í GK Reykjavík á Hafnartorgi sem hluti af sýningunni Innsýn þar sem hönnuðir og húseigendur
í miðbænum tóku sig saman um að gefa gangandi vegfarendum tækifæri til að upplifa hönnun gegnum glerið.

Enn og aftur sannar HönnunarMars að hann er meðal stærstu hátíða
borgarinnar. Hátíðin boðar nýjungar og ferskar lausnir og veitir um leið
innblástur og eflir bjartsýni. Það er óhætt að segja að HönnunarMars
hafi nýtt tækifærið til að vekja athygli á mikilvægi skapandi hugsunar á
krefjandi tímum.

HönnunarMars í júní
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Eftir frestun hátíðarinnar hófst undirbúningur aftur af fullum krafti í byrjun
apríl. Það var töluverð áskorun fyrir hátíðina og þátttakendur að fresta yfir
100 sýningum og 250 viðburðum í um 14 vikur. Í því fólust líka tækifæri
til að gefa fólki innsýn í vinnu, verkefni og hugarheim hönnuða á þessum
dæmafáu tímum. Við tók þriggja mánaða tímabil þar sem eina forsenda
ákvörðunartöku var að það yrðu breytingar. Í framhaldi fylgdu túlkun og
útfærsla á samkomubanni, sóttvarnareglum og samfélagssáttmála. Í ljósi
þess að upplýsingagjöf frá stjórnvöldum var á köflum óskýr var ákveðið
að þvinga ekki fram niðurstöður og gefa svigrúm til breytinga á dagskrá.
Meðal annars fengu þátttakendur leyfi til að endurhanna sýningar sínar og
ný verkefni voru tekin inn. Það skapaði einstaklega þægilegt andrúmsloft
til þess að vinna dagskrána og ýtti undir lausnamiðaða hugsun hjá öllum
hlutaðeigandi sem einkenndist af jákvæðni og vilja til að láta hátíðina
verða að veruleika.
HönnunarMars 2020 var formlega settur 24. júní í blíðskaparveðri
á Lækjartorgi. Líkt og hefð hefur skapast fyrir þá settu borgarstjóri,
atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra og Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs HönnunarMars
formlega með því að afhjúpa hönnunarverkið Torg í speglun eftir
Valdísi Steinarsdóttur og Arnar Inga Viðarsson. Í þessu verki mættust
HönnunarMars, verkefnið Torg í biðstöðu og verkefni Sumarborgarinnar
2020 – sem miðaði að því efla miðborgina sem áfangastað fyrir
alla í sumar.

Frá sýningu FÍT, Félag íslenskra teiknara, á Hafnartorgi.

Á dagskrá HönnunarMars 2020 voru um 80 sýningar og 100 viðburðir
sem teygðu sig yfir allt höfuðborgarsvæðið; frá Seltjarnarnesi, gegnum
Hafnartorg og miðbæinn yfir í Skeifuna, Kópavog, Garðabæ, Hafnarfjörð
og Mosfellsbæ. Vöruhönnun, fatahönnun, arkitektúr, grafísk hönnun,
gullsmíði, nýsköpun, tækni, sjálfbærni, keramík, textíll og margt fleira kom
við sögu.

Leiðsögn um sýningu Genki Instruments í Ásmundarsal.
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Dagskrá HönnunarMars í júní tók breytingum fram á síðasta dag. Samhliða
því að aðlaga og endurskoða dagskrána daglega voru sýningarstaðir
greindir til þess að geta framfylgt sóttvarnareglum sem voru í gildi. Hluti
af því var að færa sýningar á kjarnasýningarstaði sem eru sýningarrými
þar sem starfsfólk getur séð til þess að samkomu- og sóttvarnareglum sé
framfylgt. Stakir sýningarstaðir eru óhefðbundin rými þar sem hönnuðir

Dagskrá í júní

Eitt af markmiðum hátíðarinnar var að skapa kjarna þar sem gestir
HönnunarMars gætu komið og fengið innsýn í fjölbreyttan heim hönnunar
og almenna upplýsingagjöf varðandi dagskrána með það að markmiði að
auðvelda gestum enn frekar aðgengi að hátíðinni.
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eða samstarfsaðilar þeirra sjá um að framfylgja sömu reglum. Mikið
var lagt upp úr virku og góðu samtali við samstarfsaðila enda leika þeir
lykilhlutverk í að hátíðin geti boðið upp á vandaða og fjölbreytta dagskrá
um alla borg á glæsilegum sýningarstöðum.

Studio 2020
Studio 2020 var tilraunavettvangur á HönnunarMars 2020, þar sem
ætlað var að miðla efni hátíðarinnar á ýmsu formi meðan á henni stóð og
í kjölfarið. Markmiðið var að veita innsýn í hugskot hönnuða, viðfangsefni
og hugmyndir um framtíðina, auk þess að hvetja til breiðs samtals um
hönnun og arkitektúr. Sjá nánar á síðu 44.
Innsýn
Innsýn er afsprengi Covid-19. Hönnuðir og húsnæðiseigendur í
miðbænum leiddu saman hesta sína og í tíu gluggum víðs vegar um
miðborgina var vegfarendum boðið að staldra við, líta inn um glugga
og fá innsýn í fjölbreytilegan heim hönnunar. Markmiðið var að auka
sýnileika hönnunar og hátíðarinnar víðs vegar um bæinn og gefa gestum
og gangandi tækifæri að skoða hönnun úti gegnum gler í stað þess að
fara inn á sýningarstaði. Því má segja að verkefnið hafi fæðst sem svar
við ástandinu í samfélaginu vegna veirunnar. Verkefnastjóri var Signý
Jónsdóttir og var verkefnið styrkt af Reykjavíkurborg.

Viðbætur við dagskrá á HönnunarMars í júní
Hafnartorg
Fyrir tilstilli Steins Einars Jónssonar, upplifunarhönnuðar hátíðarinnar,
var farið í samstarf við Regin fasteignafélag, eiganda og rekstraraðila
Hafnartorgs. Reginn lagði til verslunarrými, sýnendum að kostnaðarlausu.
Það gekk vel að velja sýningar inn í fjölbreytt rýmin og má segja að
einhvers konar þverskurður hönnunar greinanna hafi sýnt á þessu
nýja svæði borgarinnar, Hafnartorgi. Steinn Einar sá um samskipti við
sýnendur, umsjón og aðstoð við uppsetningu á sýningunum eftir þörfum
og samskipti við rekstraraðila verslana og veitinga á Hafnartorgi. Sem
dæmi má nefna að verslunin GK tók þátt í HönnunarMars með samstarfi
við Ýrúrarí. HönnunarMars-teymið hafði aðsetur á Hafnartorgi yfir
hátíðina, var flæði upplýsinga og ákvarðana sérstaklega gott og nálægðin
við sýnendur og gesti mikil.

Catch of the day-Limited Covid-19 edition
Sérframleitt handspritt fyrir HönnunarMars 2020 eftir vöruhönnuðinn
Björn Steinar Blumenstein var styrkt af Hönnunarsjóði. Verkefnið byggist
á Catch of the Day, sem var tilnefnt til Hönnunarverðlauna Íslands 2018,
og er ætlað að draga úr matarsóun og sporna gegn útbreiðslu Covid-19.
Aflaga ávextir frá matvælainnflytjendum sem annars hefði verið hent
eru notaðir til framleiðslunnar. Allir þátttakendur og sýningarstaðir
HönnunarMars fengu brúsa og spritt til notkunar yfir hátíðina. Að hátíðinni
lokinni var brúsunum skilað aftur til Plastplan þar sem þeir fá framhaldslíf.
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Torg í speglun
Hönnunarverkið Torg í speglun var innsetningarverk eftir hönnuðina
Valdísi Steinarsdóttur og Arnar Inga Viðarsson. Það þjónaði hlutverki
almenns áningarstaðar sem brýtur upp sjónlínur áhorfenda. Verkið var
unnið í samvinnu við Reykjavíkurborg og er staðsett á Lækjartorgi sem
hlið á milli Bankastrætis og Austurstrætis. Verkið er 6 metra langt, 4
metra hátt og 4 metra breitt og endurspeglar nærumhverfi sitt og þá
einstaklinga sem verkið skoða. Þar af leiðandi geta áhorfendur þar
upplifað bæði sjálfa sig og umhverfið á nýjan hátt frá mismunandi
sjónarhornum. Verkinu er ætlað að opna á samtal um mikilvægi jákvæðrar
sjálfsmyndar og einkenni borgara í borg sinni. Afhjúpun verksins hljóp í
skarðið fyrir hið hefðbundna opnunarhóf í Hafnarhúsinu, enda utandyra og
mældist vel fyrir.

Dagskrá í júní
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Sýningar og sýningarstaðir á HönnunarMars í júní 2020

Gjörningur Ýrúrarí í Kolaportinu þar sem hún sýndi verkefnið sitt, Peysa með öllu.
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Stóll aðdáendann eftir Tobia Zambotti.

Gleði og glaumur á sýningu Textílfélagsins á Hafnartorgi.

Dagskrá í júni
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Studio 2020
Studio 2020 var tilraunavettvangur á HönnunarMars 2020, þar sem efni
hátíðarinnar var miðlað á rafrænu formi meðan á henni stóð og í kjölfar
hennar. Verkefnið var svar við að ráðstefnunni DesignTalks var frestað um
eitt ár vegna andstæðna og þörf fyrir hönnunartengda umræðu á vegum
hátíðarinnar á þessum tímapunkti.
Stjórnendur og skaparar voru Hlín Helga Guðlaugsdóttir, stjórnandi
DesignTalks, Garðar Eyjólfsson, fagstjóri meistaranáms í hönnun við
Listaháskóla Íslands, María Kristín Jónsdóttir, ritstjóri HA, Steinn Einar
Jónsson, upplifunarhönnuður og Einar Egils, kvikmyndagerðarmaður, með
stuðningi Íslandsstofu.
Markmiðið var að veita innsýn í hugskot hönnuða, viðfangsefni og
hugmyndir um framtíðina. Auk þess átti að hvetja til breiðs samtals um
hönnun og arkitektúr. Efninu var miðlað til ólíkra hópa, almennings sem
og fagfólks, innanlands og erlendis. Tækifæri myndaðist til þess að gera
tilraunir með nýjar leiðir í miðlun hönnunar, umfram hinar hefðbundnu
áherslur.
Dagskrá Studio 2020 samanstóð af fjölbreyttum viðtölum og streymi á
íslensku og ensku. Einn dagskrárliður var spjallþáttur þar sem farið var yfir
sýningar og viðburði hátíðarinnar á íslensku með vel völdum einstaklingum
meðan hátíðin stóð yfir. Markmiðið var að vekja almenning til umhugsunar
um hlutverk hönnunar og varpa ljósi á helstu sýningar á dagskrá. Efninu var
miðlað í samstarfi við Vísi.is en þættirnir, sem urðu þrír talsins, eru einnig
aðgengilegir á nýjum vef Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs.

Studio 2020 var umræðuvettvangur á HönnunarMars í júní sem var miðlað rafrænt.

Sviðsmynd Studio 2020 var hönnuð af Steini Einari í samstarfi við Hlín
Helgu, Garðar Eyjólfs og Einar Egils. Leiðandi hugtök í þeirri heildarsýn
voru framtíð, útópía/distópía, urban farming, reykur, neon, bunker, iðnaður
og biodome. Mikið var notað af gróðri, alls konar rörum, led-túbum,
flatskjáum, nýhöggnum trjám af ýmsum gerðum, arfa, gervigrasi, blikki,
ávöxtum og gulum HönnunarMarsborðum. Stólarnir sem voru notaðir voru
FanChair eftir Tobia Zambotti, einnig var ÆR ljós eftir Stundum Studio
notað í sviðsmyndinni.

Umsjónarmenn Studio 2020 voru Hlín Helga Guðlaugsdóttir og
Garðar Eyjólfsson.
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Útkoman var lítið útópískt sjónvarpsver og var það nýtt sem sett fyrir
daglegu spjallþættina sem var streymt í samstarfi við Vísi meðan á hátíðinni
stóð. Sömuleiðis var það notað við tökur á öðru kynningarefni og viðtölum
sem tekin voru upp á ensku. Þeim verður miðlað í gegnum Instagram
markvisst fram að næstu hátíð, bæði til að vekja athygli á hátíðinni í heild
sinni og sömuleiðis til að veita innsýn í fjölbreytileika íslenskrar hönnunar.
Kvikmyndataka var í höndum Antons Smára Gunnarssonar.

Studio 2020
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Dagskrá HönnunarMars í júní var tilbúin í byrjun sumars. Hátíð í breyttri
mynd, engir opinberir viðburðir á vegum hátíðarinnar, fáar opnanir og
engir erlendir gestir kallaði á breyttar áherslur í kynningarmálum sem
varð að sníða eftir vexti í fordæmalausum aðstæðum. Mikill kostur var að
dagskráin var tilbúin snemma svo hægt að var miðla henni markvisst.
Ákveðið var að auka rafræna miðlun og nýta nýjan vef Miðstöðvar
hönnunar og arkitektúrs sem fréttaveitu HönnunarMars, þar sem vefur
hátíðarinnar býður ekki upp á slíkt. Meðal nýjunga í ár var að fá vel valda
einstaklinga til að velja sér sína dagskrá yfir hátíðina undir yfirskriftinni
Minn HönnunarMars og deila með sínum vinafólki og fylgjendum á
vefnum. Þetta var liður í að leiðbeina frekar gestum í gegnum dagskrána.
Vefurinn fór í loftið viku fyrir hátíð og beindi lesendum yfir á vef
HönnunarMars þar sem öll dagskráin var. Útgáfu á sérriti HA Extra var
frestað.
Þar sem fáir sem engir erlendir gestir sóttu hátíðina í ár og almenn óvissa
ríkti um aðsókn innlendra gesta á sýningar sökum sóttvarnasjónarmiða
beindist fókus kynningarmála á sýnendur og sýningar og sömuleiðis
upplifun og öryggi gesta.
Miðlun og merkingar
Ákveðið var að veita þátttakendum beinan aðgang að Instagram
hátíðarinnar þar sem 12 hönnuðir veittu innsýn inn í sína vinnu og sýningar
á dagskrá HönnunarMars.

Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri prufar filtera á síma Sigríðar B. Matthíasdóttur, aka Digital Sigga, hönnuði.

Á hátíðinni jókst fjöldi fylgjenda úr 6.500 í 7.100 á Instagram.
Í aðdraganda hátíðarinnar voru einnig daglegar færslur í máli, myndum
og myndböndum fyrir, eftir og meðan á hátíðinni stóð á Facebook-síðu
hátíðarinnar. Þar voru einnig aðgengilegir allir viðburðir hátíðarinnar þar
sem fljótt varð þéttskipað viðburðadagatal sem einfalt var að nota.
Fréttabréf á ensku og íslensku voru send út daglega yfir hátíðina með
dagskrá og hápunktum HönnunarMars á póstlista sem telur um 20 þúsund
manns og hefur mælst mjög vel fyrir.

Valdís Steinarsdóttir leiðir forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannesson, um sýningu sína í Listasafni
Reykjavíkur, ASMR U Ready?
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Ákveðið var að auglýsa ekki á skiltum og strætóskýlum á

Kynningarmál í júní
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höfuðborgarsvæðinu. Þess í stað vann Steinn Einar Jónsson,
upplifunarhönnuður og verkefnastjóri hjá HönnunarMars útfærslu af
merkingum sem hentuðu öllum sýningarstöðum í samstarfi við Studio
Studio. Framleiddir voru gulir PVC-plastborðar með merki HönnunarMars
í svörtu, skornir af starfsfólki HönnunarMars. Útfærslur sýnenda voru
margar og mismunandi, en borðarnir nýttust almennt mjög vel sem
fjölbreytt og auðaðlagað kynningarefni þar sem sýnileika var þörf, til
dæmis við opnanir, á hátölurum, í gluggum, utandyra, sem hluti af
sýningum og í sviðsmyndum. Auk þessa stóð sýnendum til boða að
fá þríhyrninga með lógói til að festa á vegg og svo handspritt Björns
Blumenstein vöruhönnuðar, Catch of the Day.

Fjölmiðlar – erlent
Það var áskorun að ná eyrum og augum erlendrar pressu fyrir
HönnunarMars í júní þar sem ekki var mögulegt á að fá erlenda gesti á
hátíðina í ár eins og tíðkast hefur. Lagt var upp með nálgast erlenda pressu
með aukinni rafrænni miðlun og góðum samskiptum við blaðamenn, bæði
þá sem höfðu þegið boð á hátíðina og aðra. Upplýsingum um hönnuði,
hátíðina og pressupökkum var miðlað á blaðamenn. Gott samstarf var við
Íslandsstofu og voru sendar út fréttatilkynningar og efni miðlað með þeirra
aðstoð á kynningarstofur erlendis.
Fréttir og umfjöllun birtust með annars á miðlum á borð við
DesignWanted, Gray Magazine, Adorno, Frankfurter Allgemeine am
Sonntag, Tagesspiegel, Cool Hunting og Frame.

HönnunarMars-fánar voru settir upp m.a. við Ráðhús Reykjavíkur,
Norræna húsið og í fánaborgir um borgina.

Instagram LIVE
DesignWanted: Ásmundarsalur, Genki Instruments, Theodóra Alfreðs og
Halldór Eldjárn með leiðsögn í beinni. 800 þúsund fylgjendur.
Adorno:
Listrænir stjórnendur Íslands hjá Adorno, Hlín Helga Guðlaugsdóttir og
María Kristín Jónsdóttir völdu sýningar á hátíðinni til að heimsækja í beinni
á Instagram. 15 þúsund fylgjendur.

Endurbætur voru gerðar á heimasíðu HönnunarMars, m.a. gagnvirkt
kort yfir sýningarstaði, þægilegri viðburðarspjöld og möguleiki að bæta
sýningum inn í sitt persónulega dagatal.
Fjölmiðlar – innlent
Innlendir fjölmiðlar gegndu lykilhlutverki í miðlun dagskrár HönnunarMars
í júní. Þar sem dagskráin var byrjuð að taka á sig mynd snemma í
ferlinu gafst færi á að rýna í sýningar og kynna þær vel og markvisst
fyrir blaðamönnum. Alls birtust hátt í 150 umfjallanir um hátíðina í
ljósvakamiðlum, á vef og á prenti.

#framelive frá Reykjavík
Frame var með #framelive pallborðsumræður frá Studio 2020 á hátíðinni.
Þar talaði Robert Thiemann, stofnandi og ritstjóri Frame gegnum Zoom
við Hrund Gunnsteinsdóttur frá Festu, Nils Wiberg, hönnuð hjá Gagarín
og Önnu Maríu Bogadóttur, arkitekt. Yfirskriftin var Designing for degrowth, þar sem meðal annars var velt upp spurningunni hvort nýta
ætti tækifærið í fordæmalausum aðstæðum til að endurhanna kerfi og
samfélög. Þessu var miðlað í beinni frá HönnunarMars á vef Frame,
sem telur um 60 þúsund lesendur á mánuði frá öllum heimshornum, og
sömuleiðis auglýst á öðrum miðlum fjölmiðilsins þar sem lesendahópurinn
er í kringum 400 þúsund manns. Hlín Helga Guðlaugsdóttir var tengiliður
og umsjónarmaður verkefnisins.

Beinar útsendingar voru á opnunardegi HönnunarMars á RÚV og Stöð
2 sem sömuleiðis fylgdu hátíðinni eftir með innslögum og umfjöllun
í fréttatímum aðra daga hátíðarinnar. Á Vísi.is var bein útsending
fimmtudag, föstudag og laugardag frá Studio 2020 þar sem farið yfir
helstu sýningar og dagskrá.
„Eitt er víst að mikil gróska á sér stað um þessar mundir sem sést
einmitt vel á HönnunarMars sem haldinn er í tólfta sinn á þessu ári
með metnaði sem aldrei fyrr. HönnunarMars er orðinn hluti af okkar
menningu og hann er ekki bara fyrir hönnuði heldur alla.“
Hanna Ingibjörg Arnarsdóttir, ritstjóri Húsa&Híbýla

Sigríður Edda Bergsteinsdóttir, Prakt, mbl.is
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„Það er líka mikilvægt á tímum sem þessum að efla bjartsýni og
skapandi krafta í samfélaginu“

Kynningarmál í júní

HönnunarMars
DesignMarch

„DesignMarch is the first design festival being held since February,
and brought with it 80 exhibition and 100 events showcasing
participants and guests with progressive design and innovation.
The festival is the voice of new and surprising approaches and is
a vibrant platform for ideas, diverse perspectives, and knowledge
driving forces that enrich and embrace society.“

Lárusdóttir fyrir Amen. Dómnefnd skipuðu þau Valur Grettisson, ritstjóri
Reykjavík Grapevine og formaður dómnefndar, Garðar Eyjólfsson, fagstjóri
meistaranáms í hönnun við LHÍ, María Kristín Jónsdóttir, ritstjóri HA fyrir
Miðstöð hönnunar og arkitektúrs, Stefán Svan, eigandi Stefánsbúðar/P3
og Sara Jónsdóttir, fyrrum stjórnandi HönnunarMars.

Design Wanted
„Visitors were able to soak up all the dynamic sights, shapes and
colors—albeit virtually—from the designers involved. Of course,
we’d love to see (and touch) many pieces in the flesh, but it was
difficult not to find joy online.“
Cool Hunting
„It’s not just politicians that have to engage with designers –
designers have to totally start engaging with politics. Design has,
for a long time, been almost politically illiterate.“
Hafnartorg var eftirsóttur viðkomustaður gesta HönnunarMars í júní, enda fjölbreyttar

FRAME

sýningar á því svæði.

Efnisgerð
Áhersla var lögð á að fanga stemningu hátíðarinnar á filmu. Tökuteymi
sá um að kortleggja hátíðina undir stjórn Einars Egilssonar leikstjóra
ásamt Antoni Smára Gunnarssyni tökumanni og Kevin Pagés ljósmyndara
sem söfnuðu efni yfir hátíðina. Því var miðlað áfram á samfélagsmiðlum
HönnunarMars og vef Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs meðan á
hátíðinni stóð en einnig verða, úr öllu kvikmynduðu efni hátíðarinnar,
klipptir niður kynningarstúfar, viðtöl og gjörningar með það fyrir augum að
miðla hátíðinni alla ársins hring og fagna stemninguna á óvenjulegri hátíð.
Grapevine Design Awards
Hönnunarverðlaun Grapevine marka yfirleitt upphaf HönnunarMars með
verðlaunaafhendingu viku fyrir hátíð. Þau fór fram með rafrænum hætti
í ár. Veitt voru verðlaun í fjórum flokkum: Fatahönnun ársins, vara ársins,
verkefni ársins og vörulína ársins.

Eldjárn, Heiðu Magnúsdóttur og Höllu Helgadóttur.
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Vara ársins: Ilmsturtan, Nordic Angan. Annað sætið hlaut Blue/White
Knock Down eftir Örn Duvald og dómnefnd hlakkar til að sjá meira frá
Digital Siggu.Verkefni ársins: Skógarnytjar eftir Björn Steinar Blumenstein.
Annað sæti hlaut Yuzu eftir Haf Studio og dómnefnd hlakkar til að sjá
meira frá Melur Mathús. Vörulína ársins: Trophy eftir Stúdíó Fléttur.
Annað sætið hlaut Corrugation Lights eftir Theodóru Alfreðsdóttur
og dómnefnd hlakkar til að sjá meira frá Endurunnar Vörur eftir Fólk
Reykjavík. Fatahönnun ársins: Arnar Már Jónsson (Machine-A). Öðru
sæti deildu þær Hildur Yeoman fyrir The Wanderer og Eygló Margrét

Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra heimsótti Ásmundarsal. Hér ásamt Halldóri

Kynningarmál í júní

HönnunarMars
DesignMarch

Í ljósi þess að seinni bylgja Covid-19 var hafin þegar leið að
endurmatsfundi hátíðarinnar í ágúst var ákveðið að bíða með vinnustofuna
í ár. Venja er að kalla saman góðan hóp af þátttakendum og fagmönnum
ásamt starfsfólki Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs til að taka þátt í
vinnustofunni. Allir eiga það sameiginlegt að vera úr hönnunargeiranum
eða hafa tekið þátt í hátíðinni með einum eða öðrum hætti.
Þess í stað var því ákveðið að rýna í og styðjast við niðurstöður úr tveim
könnunum sem voru framkvæmdar á tímabilinu, í upphafi undirbúnings
og að hátíðinni lokinni. Markmið með könnununum var að fara yfir það
sem heppnaðist vel í ár, hvað mætti gera betur og fá nýjar hugmyndir fyrir
HönnunarMars 2021.
Fyrri könnunin var send út 24. janúar 2020 á alla þátttakendur. Þar var
tilgangurinn að stofna til samtals og nýta niðurstöðurnar sem verkfæri
í vinnunni sem sneri bæði að væntingastjórnun, skipulagningu og
framkvæmd hátíðarinnar 2020. Síðari könnunin var send út 6. júlí á alla
þátttakendur í HönnunarMars í júní.

Grímumátun frá Ýrúrarí.

Hér er stiklað á stóru um niðurstöður kannananna tveggja:
Þátttaka í HönnunarMars hefur skapað
eftirfarandi tækifæri fyrir þátttakendur:
• aukinn sýnileiki
• aukið tengslanet
• aukin sala á vöru og þjónustu
• tækifæri til að taka þátt í öðrum verkefnum
Tókst vel:
• tímasetning í júní
• sýningar á Hafnartorgi
• sýnileiki HönnunarMars á samfélagsmiðlum
• umfjöllun í innlendum fjölmiðlum
• ljósmyndun og myndbandsupptökur á sýningum
• hátíðin náði vel til almennings
• góð stemning og samtakamáttur
• jákvætt viðmót, góð samskipti, skipulag og vilji til að láta allt ganga upp
hjá teymi HönnunarMars

Þórey Einarsdóttir, stjórnandi HönnunarMars, Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og
nýsköpunarráðherra, Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs og Dagur B.
Eggertsson, borgarstjóri á HönnunarMars í júní.
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Góð lykt í Ilmbanka Nordic Angan í Álafosskvosinni.

Endurmat
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Hugmyndir fyrir 2021:
• hafa HönnunarMars í júní eða um sumar
• fleiri samsýningar til þess að búa til stemningu eins og myndaðist á
Hafnartorgi.
• bjóða upp á möguleika að sækja um að vera hluti af samsýningu
• samræma opnanir og/eða viðburði á sýningarstöðum eftir svæðum
• halda áfram að útvega hönnuðum húsnæði og nýta tóm rými
• sýna frá sýningum á samfélagsmiðlum
• regluleg Instagram-yfirtaka og heimsóknir á vinnustofur hönnuða
• gera meira úr Studio 2020
• hafa hátíðina lengri
• skoða undirbúning hjá hönnuðum 2-3 mánuðum fyrir hátíð

HönnunarMars
DesignMarch

Mætti gera betur:
• skráningarkerfi
• aukin áhersla á fjölbreytni í hönnunarsamfélaginu
• betri upplýsingar varðandi markaðsefni (borði og þríhyrningur)

Endurmat

Frá sýningu Arkitektafélags Íslands, Félagi íslenskra landslagsarkitekta og Grænni byggð, Og hvað svo? sem
var á Hafnartorgi á HönnunarMars í júní.

HönnunarMars
DesignMarch

Stjórnandi
Þórey Einarsdóttir

DesignMatch
Björk Hrafnsdóttir

Stjórn
Bergur Finnbogason
Brynhildur Pálsdóttir
Halla Helgadóttir

Innsýn
Signý Jónsdóttir

Kynningarstjóri
Álfrún Pálsdóttir
Erlendir fjölmiðlar
Karítas Diðriksdóttir
Dagskrárstjórn
Ellen Loftsdóttir
Klara Rún Ragnarsdóttir
Upplifunarhönnun og sérviðburðir
Steinn Einar Jónsson
Valnefnd
Bergur Finnbogason
Brynhildur Pálsdóttir
Edda Ívarsdóttir
Ellen Loftsdóttir
Halla Helgadóttir
Rúna Thors
Þórey Einarsdóttir
Stjórnandi DesignTalks
Hlín Helga Guðlaugsdóttir
Ritstjóri HA HönnunarMars sérrits
María Kristín Jónsdóttir
Verkefnastjórar
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DesignTalks
Studio 2020
Gunnar Gunnsteinsson

Hluti af teyminu á bakvið HönnunarMars í júní á lokadegi hátíðarinnar.

Design Diplomacy
Hlín Helga Guðlaugsdóttir

Stjórnendur Studio 2020
Garðar Eyjólfsson
Hlín Helga Guðlaugsdóttir
María Kristín Jónsdóttir
Einkenni HönnunarMars
Studio Studio
(Arnar Freyr Guðmundsson,
Birna Geirfinnsdóttir)
Vefsíða og forritun
Kolofon hönnunarstofa
Myndbandagerð - leikstjóri
Einar Egils
Tökumaður
Anton Smári Gunnarsson
Aðstoð við framleiðslu myndbanda
Katrín Briem
Ljósmyndun
Kevin Pages
Grafísk hönnun
Studio Studio
(Arnar Freyr Guðmundsson,
Birna Geirfinnsdóttir)
Starfsnemar
Gosia Lisowska
Stefanía Emilsdóttir
@designmarch
honnunarmars.is / designmarch.is

Stjórn og starfsfólk

Aðalsamstarfsaðilar

HönnunarMars
DesignMarch

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 er með samning við menningar- og ferðamálaráð um styrk
til hátíðarinnar til ársins 2021.

Samstarfsaðilar

HönnunarMars 24.-28. júní 2020
Rekstrarfé							
ísk.
Tekjur 						
2,000,000
Tekjur DesignTalks				
		
0
Samstarfssamningur 				
4,000,000
Styrkur frá Reykjavíkurborg 		
10,000,000
Styrkir vegna alþjóðlegra áherslna 		
2,800,000
Styrkir vegna DesignTalks				
1,000,000
Framlag Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs 2,500,000
Samtals						 22,300,000

Með stuðningi

Fjölmiðlasamstarf Grapevine | Dezeen | Wanted Design Week | HA

Rekstarfé							
ísk.
Launakostnaður 					
9,300,000
Kynningarmál og viðburðir 			
12,000,000
Annar kostnaður 					
1,000,000
Samtals					
22,300,000

DesignTalks og DesignMatch eru knúin af Arion banka
Sérstakar þakkir: Listasafn Reykjavíkur, Norræna húsið, Hönnunarsafn
Íslands, Hafnarborg, Safnahúsið, Embætti forseta Íslands, Reginn
fasteignafélag og Ásmundarsalur, menningar- og ferðamálaráð
Reykjavíkurborgar, skrifstofa borgarstjóra, Katrín Jakobsdóttir,
forsætisráðherra, Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri, Guðmundur Ingi
Guðbrandsson, umhverfis- og auðlindaráðherra og Þórdís Kolbrún R.
Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Sendiráð
Danmerkur, Finnlands, Frakklands, Noregs, Svíþjóðar, Bandaríkjanna,
Bretlands og Indlands.

Arion banki er afar mikilvægur samstarfs- og stuðningsaðili Miðstöðvar
hönnunar og arkitektúrs um framkvæmd HönnunarMars en aðkoma
bankans og samstarf vegur þungt. Tryggð var endurnýjun á þriggja ára
samningi við Arion banka og gildir hann til 2022. Nýr samningur náðist
við Icelandair fyrir HönnunarMars 2020, lagt var upp með þriggja ára
samning og var vilji fyrir lengri samningi ef vel gengi með hátíðina í ár.
Icelandair hefur verið mjög mikilvægur styrktaraðili hátíðarinnar og í
raun gert alþjóðlegt samstarf mögulegt, fyrirtækið á þakkir skildar fyrir
það. Icelandair Hotels hafa einnig verið mjög mikilvægur og tryggur
samstarfs- og stuðningsaðili HönnunarMars til margra ára, samningar
tókust fyrir árið 2020 og velvild sýnd um áframhaldandi samstarf. Aðrir
aðilar, svo sem Íslandsstofa, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og
fleiri (sjá meðfylgjandi lista), hafa einnig átt einstaklega gott samstarf við
stjórnendur HönnunarMars og eiga bestu þakkir skildar.
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Skortur á öruggri fjármögnun til lengri tíma er helsta áskorun
HönnunarMars. Hátíðin var stofnuð í efnahagslægð, verkefnið hefur vaxið
og eflst, tekjur aukist en ekki í réttu hlutfalli við auknar kröfur um gæði,
innihald sýninga og vaxandi umsýslu Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs.

Miðstöð hönnunar og arkitektúrs er með rekstrarsamning við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti
sem er fjárhagsleg undirstaða starfsemi miðstöðvarinnar.

Fjármögnun og
samstarfsaðilar

sjáumst
aftur
2021

