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2014 er sjöunda starfsár Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Helstu verkefni ársins
voru; HönnunarMars sem haldinn var í sjötta sinn; Hönnunarstefna fyrir Ísland var
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Myndskreyting Helga Páley

samþykkt af stjórnvöldum á árinu; umsýsla með nýjum hönnunarsjóði; nýstofnuð
Hönnunarverðlaun; undirbúningur nýs tímarits um hönnun og arkitektúr; verkefnið
Nordic Design Lunch og síðast en ekki síst WE LIVE HERE verkefnið. Þar að
auki sinnir Hönnunarmiðstöð fjölda annarra verkefna sem fjallað er um í þessari
skýrslu.
HönnunarMars er stærsta verkefni Hönnunarmiðstöðvar. Tölur frá Capacent
staðfesta að nálægt þrjátíu þúsund Íslendingar sækja hátíðina og 95% þjóðarinnar veit af tilvist hennar.
HönnunarMars nýtur sérstöðu alþjóðlega þar sem þar sameinast allar greinar hönnunar og arkitektúrs og
þátttaka almennings er sérlega mikil hér á landi. Vaxandi áhugi er á hátíðinni erlendis frá en hingað kemur
fjöldi erlendra blaðamanna, erlendir kaupendur, fyrirlesarar og ekki síst þátttakendur.
Fjárframlag til Hönnunarsjóðs var lækkað í 25 milljónir á árinu en starfsemi hans hélst óbreytt. Hönnuðir
og arkitektar vænta þess að sjóðurinn vaxi og dafni þannig að hann verði um 200 milljónir og geti þannig
stutt vel við þá uppbyggingu og grasrót sem hér er. Það er lítið fé þegar talað er um atvinnuuppbyggingu
- við erum vanari miklu hærri upphæðum í þeirri umræðu. Á Íslandi eigum við fjölda vel menntaðra og
framsækinna hönnuða sem geta skapað mikil verðmæti fyrir þjóðfélagið. Við þurfum að tryggja þessu fólki
áhugverð og arðbær störf í framtíðinni. Hönnunarsjóður leikur lykilhlutverk þar. Hönnunarmiðstöð horfir til
fyrirmyndar Kvikmyndamiðstöðvar og kvikmyndasjóðs. Þar er hægt að tryggja að fagmennska og fagþekking
nýtist vel, og að þekking á þörfum greinanna safnist á einn stað, svo hægt sé að vinna heildrænt og nýta
opinbert fjármagn með markvissum hætti.
Hönnunarstefna fyrir Ísland 2014-2018 var samþykkt á árinu sem er mikið fagnaðarefni. Þetta er eitt
mikilvægasta verkefni sem Hönnunarmiðstöð hefur staðið að og hefur fjöldi manns lagt því lið. Við bindum
mjög miklar vonir við nýja hönnunarstefnu og teljum að í henni geti falist mjög stórt framfaraskref.
Ný hönnunarverðlaun litu loks dagsins ljós í nóvember, en undirbúningur þeirra hefur staðið yfir í nokkur ár.
Sterkur hópur hönnuða og arkitekta stóð að verkefninu, bæði mótun þess og í dómnefnd. Það voru ungir
hönnuðir með nýjar hugmyndir um möguleika hönnunar sem báru sigur úr býtum. Hönnunarverðlaunin eiga
vonandi eftir að vaxa og dafna, þróast og þroskast á næstu árum.
Félög hönnuða og arkitekta gerðu samning við Hönnunarmiðstöð um að koma nýju tímariti um greinarnar á
laggirnar vorið 2014. Undirbúningur hófst um haustið en tímaritið leit ekki dagsins ljós fyrr en á nýju ári.
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Hönnunarmiðstöð var í miklu samstarfi við finnsku hönnunarmiðstöðina Design Forum Finland um
hádegisfundina Nordic Design Lunch sem haldnir voru í Stokkhólmi, Reykjavík og í Helsinki. Einnig fengum
við sameiginlega styrk frá KreaNord og Kulturfonden til að standa að stóru sameiginlegu verkefni, sýningu og
viðburði undir heitinu WE LIVE HERE á hönnunarvikunni í Stokkhómi í febrúar 2015.
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Rekstur Hönnunarmiðstöðvar var stöðugur á árinu en veltan jókst þó nokkuð í takt við fjölgun verkefna.
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Sjálfsaflafé hefur aukist en á árinu 2014 náðist það markmið að Hönnunarmiðstöð afli meira fé en nemur styrk
frá stjórnvöldum. Á árinu velti Hönnunarmiðstöð 68 milljónum en umsvifin hafa aukist um 18% á ári frá 2008
eða næstum þrefaldast á tímabilinu. Þar vegur HönnunarMars þyngst en hann hefur vaxið að jafnaði um 27%
á ári eða fjórfaldast frá árinu 2009.
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Ljóst er að Hönnunarmiðstöð þarf að eflast og stækka svo hægt sé að sinna brýnustu verkum. Á árinu 2014
rann samningur Hönnunarmiðstöðvar við ráðuneytin tvö út en samningaumleitanir hófust strax um vorið.
Væntingar stóðu til að horft yrði til þess árangurs sem náðst hefur með starfsemi Hönnunarmiðstöðvar
undanfarin ár. Gott samkomulag hefur ríkt um að málaflokkur hönnunar og arkitektúrs tilheyri tveim
ráðuneytum þau sex ár sem liðin eru frá stofnun miðstöðvarinnar. Sú skipan mála er rétt miðað við
málaflokkinn sjálfan og í anda þeirrar þróunar sem á sér stað á Norðurlöndum, en við Íslendingar eru í
fararbroddi í þeim samanburði.
Þess vegna kom það á óvart hversu erfiðar samningaviðræður við stjórnvöld voru. Þrátt fyrir nýsamþykkta
hönnunarstefnu fyrir Ísland ákvað mennta- og menningarmálaráðuneyti að draga sig út úr samningnum.
Ekki kom til þess, en ákveðið var að skerða framlag ráðuneytisins til miðstöðvarinnar um þriðjung eða 17%
af heildarframlagi. Stjórn Hönnunarmiðstöðvar er mjög þakklát Iðnaðar- og viðskiptaráðherra sem ákvað á
síðustu stundu að koma í veg fyrir þessa skerðingu sem hefði annars sett starfsemina og mikilvæg verkefni,
m.a. samstarfsverkefni þriggja landa WE LIVE HERE, í mjög alvarlegt uppnám.
Mikilvægt er að efla starfsemi Hönnunarmiðstöðvar með því að styrkja rekstrargrundvöll hennar. Innan
ramma Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekking og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum
hönnuða og arkitekta. Fjármagn sem veitt er til starfseminnar þarf að vera í eðlilegu samræmi við þau
verkefni sem samningur Hönnunarmiðstöðvar við ríkið kveður á um sem og möguleika greinarinnar til
atvinnuuppbyggingar.
Hönnunarmiðstöð sameinar níu ólíkar greinar hönnunar og er jafnframt þeirra sameiginlegi vettvangur og
málsvari. Í þeim löndum sem við berum okkur saman við þekkist það ekki að svo margar og ólíkar greinar
hönnunar séu innan sömu vébanda. Að hagsmunir allra þessara greina, allt frá arkitektúr yfir í fatahönnun og
frá einstaklingum til stórra fyrirtækja, séu sameinaðir á þennan hátt er einstakt. Samlegðin og hagræðingin
sem felast í rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands er mikil og mun halda áfram að aukast sé rétt á málum haldið.
Eigendur og stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar þakka atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og
menningarmálaráðuneyti, en fjármagnið frá þeim eru undirstaða reksturs Hönnunarmiðstöðvar. Einnig þökkum við okkar
helstu samstarfs- og stuðningsaðilum, sem eru eftirtaldir: Reykjavíkurborg, Íslandsstofa, Bláa Lónið, Hönnunarsjóður
Auroru, Icelandair, Icelandair Hotels, Morgunblaðið, Norræna húsið, Utanríkisráðuneytið, Samtök iðnaðarins,
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Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Höfuðborgarstofa, Listaháskóli Íslands, Hönnunarsafn Íslands, Samtök skapandi greina,
Listasafn Reykjavíkur og sendiráð Íslands í Stokkhólmi og Helsinki. Síðast en ekki síðst þökkum við okkar kæru norrænu
félögum Design Forum Finland, Svensk Form, SVID, Dansk Design Center og Norsk Design og Arkitektursenter.
Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
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Helstu kynningarviðburðir, áfangar og árangur hönnuða og arkitekta
• Hönnunarstefna stjórnvalda fyrir árin 2014-2018 var kynnt í janúar 2014. Markmiðið með mótun hönnunarstefnu
Pantone Violet U

fyrir Ísland er að auka vægi hönnunar í allri vöruhugsun, vöruþróun og framleiðslu með það að sjónarmiði að styrkja
samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja og auka verðmætasköpun.
• Hönnunarsjóður, færðist undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti í janúar 2014. Ferðastyrkir voru veittir fjórum
sinnum á árinu en stærsta úthlutunin var í byrjun júní en úthlutað var til þrettán verkefna, samtals 17,5 milljónum en 100
umsóknir bárust þar sem sótt var um 200 miljónir.
• HönnunarMars 2014 var haldinn í sjötta sinn dagana 27.-30. mars og tókst vel til. Fyrirlestrardagurinn DesignTalks fór
að þessu sinni fram í Hörpu og sló fyrri aðsóknarmet en 750 manns sóttu fyrirlestrana. Samkvæmt þjóðarpúlsi Capacent
sækja um 30 þúsund Íslendingar einn eða fleiri viðburði á HönnunarMars, sem gerir hátíðina eina af stærstu hátíðum
borgarinnar.
• Hönnunarverðlaun Íslands voru veitt í fyrsta skipti við hátíðlega athöfn í Kristalsal Þjóðleikhússins 20. nóvember.
Verðlaunin voru veitt þvert á níu greinar þeirra félaga sem standa að baki Hönnunarmiðstöðvar. Fjögur verkefni voru í
forvali dómnefndar en Hönnunarverðlaun Íslands hlaut verkefnið Austurland: Designs From Nowhere.
• Útgáfa leiðbeiningarits um tollun frumgerða og sýnishorna. Hönnunarmiðstöð stóð að ritinu en verkefnið er unnið
með stuðningi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti í samstarfi við hönnunarfyrirtæki, Tollstjóraembættið og
hraðflutningsfyrirtæki. Tilgangur verkefnisins er að útlista bestu lausn við tollun miðað við tollalögin í dag og finna leiðir
sem væri hægt að vinna að til framtíðar.
• Nordic Design Lunch. Hönnunarmiðstöð Íslands í samstarfi við Design Forum Finland stóð fyrir þremur hádegisverðum
þar sem fulltrúar norrænu hönnunarmiðstöðvanna ræddu samstarf um kynningar á norrænni hönnun á alþjóðavísu.
Fundirnir fóru fram á Stockholm Design Week, HönnunarMars og Helsinki Design Week.
• Gláma Kím hlaut Menningarverðlaun DV í arkítektúr fyrir Háskólann á Akureyri, Landslag sá um landlagshönnun. Í
flokknum voru jafnframt tilnefnd: Sæmundargarðar eftir Hornsteina, Göngu- og hjólabrýr yfir Geirsnef eftir Tröð í samvinnu
við Snøhetta, Fellastígur eftir Skyggni frábært og Hannesarholt eftir ARGOS í samvinnu við Reyni Vilhjálmsson.
• Fatamerkið JÖR by Guðmundur Jörundsson hlaut Menningarverðlaun DV fyrir hönnun. Þeir hönnuðir og verkefni
sem tilnefnd voru í flokki hönnunar voru Þórunn Árnadóttir fyrir PyroPets, Linda Árnadóttir fyrir Scintilla, Guðmundur
Jörundsson fyrir JÖR, Annetta Scheving fyrir Reykjavík í hnotskurn og Tinna Gunnarsdóttir fyrir Ljóshyrninga.
• Hönnunarverðlaun Reykjavik Grapevine. Árleg vöruhönnunarverðlaun tímaritsins Reykjavík Grapevine í samstarfi við
Hönnunarmiðstöð Íslands voru afhent í fjórða sinn þann 14. mars við hátíðlega athöfn á Loft Hostel. Verkefni ársins var
Story Delicious, viðburður á HönnunarMars 2013, að verkefninu stóðu Kristín María Sigþórsdóttir, Tinna Ottesen og
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Gerður Jónsdóttir, tískuhönnun ársins JÖR by Guðmundur Jörundsson, vörulína ársins Glerlíffæri eftir Siggu Heimis og
vara ársins PyroPet eftir Þórunni Árnadóttur og Dan Koval.
• Gagarín hlaut silfurverðlaun í European Design Awards, flokki stafrænnar hönnunar, fyrir villihreindýrasafnið á
Harðangursöræfum í Noregi. Verðlaunin eru afhent árlega þeim sem þykja skara fram úr í Evrópu á sviði grafískrar
hönnunar, myndskreytinga og stafrænnar hönnunar.
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• Auglýsingastofan Jónsson & Le’macks var tilnefnd til Cannes Ljónsins 2014 í hönnunarflokki fyrir umbúðir sem stofan
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hannaði fyrir Norðursalt. Þetta eru stærstu og virtustu auglýsingaverðlaun heims með tæplega 40.000 innsendingar
allsstaðar að úr heiminum.
• Hönnunarstofan Leynivopnið hlaut silfurverðlaun í hönnunarkeppni Graphis, Design Annual 2015. Verðlaunin voru fyrir
Pantone Violet U

merki sem hannað var fyrir Systrasamlagið, heilsuhof á Seltjarnarnesi. Einnig vann Leynivopnið til verðlauna á vegum
tímaritsins Communiaction Arts, fyrir sama merki fyrr á árinu.
• Katla Maríudóttir, arkitekt hlaut verðlaunin Offecct Prize 2014 fyrir lokaverkefni hennar Jarðnæði, frá KTH School of
Architecture í Stokkhólmi. Verðlaunin eru veitt á ári hverju fyrir lokaverkefni sem þykir framúrskarandi hjá KTH.
• Arkitektastofan PK Arkitektar hlaut Dedalo Minosse verðlaunin fyrir sumarhús í Árborg. Verðlaunin voru afhent þann 5.
Nóvember á Vicenze á Ítalíu og þykja virt á alþjóðlegum mælikvarða.
• Sýningar Hönnunarsafns Íslands á árinu voru: Ertu tilbúin frú forseti? sýning á fatnaði Vigdísar Finnbogadóttur | Heimar,
yfirlitssýning á verkum Daggar Guðmundssdóttur hönnuðar | Svona geri ég, sýning á verkum Hjalta Karlssonar grafísks
hönnuðar sem hlaut Söderbergs-verðlaunin 2013 | Prýði, félag íslenskra gullsmiða í tilefni af 90 ára afmæli 2014.
• Sýningar Spark Design Space á árinu voru: SCINTILLA, speglar | Tehús | Austurland: Innblástursglóð | Í þínar hendur –
þrívíð sköpun og tækni | Borgarlandslag.
• Aðrar stórar hönnunartengdar sýningar sem mætti nefna er yfirlitssýning á verkum Gísla B. Björnssonar, grafísks
hönnuðar, var sett upp í Ketilhúsinu á Akureyri en hún var upphaflega sett upp í Hönnunarsafni Íslandis 2013, Tölt sem
sett var upp í Norræna húsinu, en hún var upphaflega sett upp í Felleshus í Berlín í tengslum við Heimsmeistaramót
íslenska hestsins 2013, yfirgripsmikil sýning var sett upp á verkum Rúnu myndskreytis og listakonu í Hafnarborg og síðast
en ekki síst sýningin Snjókoma eftir Postulínu í Harbinger.
• Fyrsta útskriftarsýning MA nema í hönnun og myndlist opnaði á vormánuðum í Gerðarsafni í Kópavogi. Alþjóðlegt
meistanám í myndlist og hönnun hófst í Listaháskóla Íslands haustið 2012 og var þetta því fyrsti árgangurinn sem setti
fram MA verk sín á sérstakri útskriftarsýningu. Um var að ræða þrjá úskriftanema úr hönnun og sjö úr myndlist.
• Útskriftarsýning BA nema Listaháskóla Íslands. Eins og venja er voru BA verkefni Listaháskólans, frá myndlista og
hönnunardeildum skólans sett upp í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarborg.
• Sýningin Shop Show í Form Design Center í Malmö var opin frá 18. október til 26. janúar 2014. Hönnuðir frá öllum
Norðurlöndunum tóku þátt í þessari sýningu sem skoðaði samspilið á milli framleiðslu og neyslu. Sýningin ferðaðist á milli
Norðurlandanna en markmiðið með henni var að efla vitund um vistvæna hönnun fyrir framtíðina. Íslensku hönnuðirnir
Róshildur Jónsdóttir og Snæbjörn Stefánsson í Hugdettu og Brynhildur Pálsdóttir, Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir og Þuríður
Sigþórsdóttir í Vík Prjónsdóttir tóku þátt í sýningunni, sem einnig var sett upp í Hafnarborg á HönnunarMars 2014.
• Brynjar Sigurðarson opnaði sýningu í Galerie Kreo í París þann 28. nóvember 2013 og stóð sýningin til 8. febrúar 2014.
Sýningin bar yfirskriftina “the Silent Village”. Brynjar Sigurðarson útskrifaðist með MA gráðu í vöruhönnun frá hinum virta
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hönnunarskóla ECAL í Sviss árið 2011. Áður hafði Brynjar lokið BA námi við Listaháskóla Íslands.
• Copenhagen Fashion Summit var haldið í þriðja sinn í Óperuhúsinu í Kaupmannahöfn þann 24. apríl 2014. Viðfangsefni
ráðstefnunnar er sjálfbærni, tíska og samfélagsleg ábyrgð tískuiðnaðarins en viðburðurinn er sá stærsti sinnar tegundar
í heimi. Að þessu sinni sýndu 12 hönnuðir frá Norðurlöndunum föt sem framleidd eru á umhverfisvænan og sjálfbæran
hátt. Þeirra á meðal var JÖR by Guðmundur Jörundsson. Þeir sem standa að ráðstefnunni eru Nordic Fashion Association
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og Danish Fashion Institute en Fatahönnunarfélag Íslands og Hönnunarmiðstöð Íslands eru meðlimir í Nordic Fashion
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Association sem stofnuðu Copenhagen Fashion Summit og NICE verkefnið.
• Íslenskir hönnuðir sýndu á Stockholm Design Week 2014. Það voru hönnuðirnir og fyrirtækin Volki, Bryndís Bolladóttir
og Á. Guðmundsson sem tóku þátt í Stockholm Furniture Fair í samstarfi við Íslandsstofu. Einnig var líkan af Stöðinni eftir
Pantone Violet U

KRADS arkitekta til sýnis á sýningarbás sænska hlaðvarpans Summit sem sérhæfir sig í umfjöllun um hönnun og hafa gera
þætti um HönnunarMars ár hvert.
• Íslenskir hönnunarmunir voru til sýnis á Play Nordic sem er þriggja mánaða hátíð haldin í húsi sendiráða Norðurlandanna
í Berlín, Felleshús. Hátíðin kynnir tónlist og hönnun frá Norðurlöndunum þar sem valdir munir áttu að endurspegla það
sem er að gerast í hönnun á Norðurlöndunum í dag. Sýningin stóð yfir frá 4. júlí – 5. október 2015.
• Garðar Eyjólfsson tók þátt í Burst Open, alþjóðlegri samsýningu í Ástralíu sem opnaði þann 6. október og stóð til 24.
desember. Þar unnu þátttakendur undir formerkjum „Open Design“ þar sem hönnuðir deila öllum verkferlum, gögnum og
aðferðum á opnum vefrænum vettvagni.
• Steinunn Sigurðardóttir sýndi á Nordic Fashion Biennale, eða norræna tískutvíæringnum 2014. Sýningin var sett upp í
Konunglega bókasafninu í Danmörku og bar heitið The Weather Diaries. Sýningin opnaði 1. nóvember 2014 og var opin til
25. maí 2015.
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Vefir

Verkefni
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Faghópar
eigendur

Markmið

Umfang 2015

Markhópar

Arkitektar

Sækja fjármagn
vinna að úrbótum
í starfsumhverfi
hönnuða og arktekta

Stjórnsýsla
stjórnmálamenn

Halla

Samskipti
við stjórnvöld

Fjölmiðlar,
fagfólk og
fyrirtæki

Fagfólk
fyrirtæki og
stofnanir

Landslagsarkitektar

Fjölga verkefnum
vinna að kynningum
auka samstarf,
og viðskipti

Sari / Halla

Halla / Ólöf

Innanhúss&húsgagna

Efla fagmennsku
dýpka þekkingu,
auka samstarf,
viðskipti og
útflutning

30 m

Erlend
samstarfsverkefni

Innlend
samstarfsverkefni

Vöru&iðnhönnuðir

Markviss kynning á
íslenskri hönnun
og arkitektúr.
Upplýsingaveita
hönnuða

Fagfólk
fjölmiðlar, fyrirtæk,
stjórnsýsla og
almenningur

Ólöf / Sari / Sara

isl/ensk

Vefur
Kynningarmál
PR og
fréttaveita

Grafískir hönnuðir

Skartgripahönnuðir

Hraða þróun,
fjölga störfum,
fyrirtækjum og
auka útflutning

45 m

Fagmenn
og fyrirtæki

Geipur / Ólöf

isl

[stjórn 5]

Hönnunarsjóður

16 m

Efna til samstarfs við
norræna kollega og
taka stöðu meðal
norræna þjóða
Búa til vettvang
fyrir faglega umræðu
fyrir fagmenn og
og áhugafólk um hönnun
og arkitektúr
á Íslandi og erlendis
Pantone Violet U

Textílhönnuðir

Fatahönnuðir

Markmið

Umfang 2015

Markhópar

Erlendir
kollegar, fagfólk
fjölmiðlar og
almenningur

Fagmenn og áhugafólk
á Íslandi og erlendis

13 m

Starfsmenn
Sari / Halla

Arnar / Halla

Vefir

Verkefni

ensk

NDL
We Live Here

isl/ensk

[ritstjórn 3]

Hönnunarblað
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[stjórn 9]

[framkvæmdastjórn 3]

Keramikhönnuðir

Vekja athygli á
framúrskarandi hönnun
á Íslandi og erlendis,
sýna fordæmi og
hvetja

Efla og stækka
hönnunargeirann,
fjölga verkefnum og
vörum, auka þekkingu
og dýpka skiling

Hönnunarmiðstöð Íslands

Kynna íslenska
hönnun og arkitektúr
erlendis

3m

Fagfólk
fjölmiðlar og
almenningur

Fagfólk
fjölmiðlar, fyrirtæk,
stjórnsýsla og
almenningur

Erlent fagfólk
fjölmiðlar og
almenningur

27 m

Sara

Sara / Sari / Halla / Ólöf

isl/ensk

[dómnefnd 5]

[stjórn 3]

isl/ensk

Hönnunarverðlaun

HönnunarMars

Sari

ensk

Blog á
ensku

Stóra myndin…

Faghópar
eigendur

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U
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ÍHönnunarmiðstöð
tölum
í tölum
Hönnunarmiðstöð

CMYK 75 / 100 / 0 / 0
CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0
CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U
Pantone Violet U

Pantone Violet U
Pantone Violet U

Fréttaumfjöllun
Hönnunarmiðstöð

Framlag til lista og
Byggt á mælingum frá
skapandi greina úr
Velta Hönnunarmiðstöðvar
Creditinfo
ríkisjóði

Pantone Violet U
Pantone Violet U

Fréttaumfjöllun
Hönnunarmiðstöð

í milljónum króna
Byggt á tölum frá 2011
Skapandi greinar - sýn til framtíðar

18% aukning

(að meðaltali á ári)
Velta í Hönnunarmiðstöðvar í milljónum
króna

219% aukning

(milli ára)
Velta í HönnunarMars í milljónum
króna
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27% aukning á ári

Framlag til skapandi greina úr ríkisjóði

2%

Framlag til lista(miðað
og við tölur frá 2011)
skapandi greina úr
ríkisjóði

Myndlist
Tónlist

Byggt á tölum frá 2011
Skapandi greinar - sýn til framtíðar

Bókmenntir

Kvikmyndagerð

Sviðslistir
Hönnun & arkitektúr
33
9

Þverfagleg verkefni

RÚV
Rúv
Menningararfur

Framvinduskýrsla
Framvinduskýrsla ársins
ársins 2014
2014 || aðgerðaaðgerða- og
og fjárhagsáætlun
fjárhagsáætlun ársins
ársins 2015
2015 || honnunarmidstod.is
honnunarmidstod.is

HönnunarMars
HönnunarMars
íFréttaumfjöllun
tölum

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U

HönnunarMars
Pantone Violet U

Byggt á mælingum frá
HönnunarMars
Creditinfo

Velta
í milljónum króna

Fréttaumfjöllun
HönnunarMars

27% aukning

157% aukning
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0
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(að meðaltali á ári)
Velta í HönnunarMars í milljónum
króna

Vitund Íslendinga
um HönnunarMars

Þátttaka Íslendinga
í HönnunarMars ár hvert

92% Íslendinga

10% Íslendinga

100,0%

10%

92,5%

10%

85,0%

90%

77,5%

90%
14

10

20

3
20
1

34

20

14

20
13
20

12

20

11

12

70,0%

20

1

Í tölum

CMYK 75 / 100 / 0 / 0
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Í tölum
Hönnunarsjóður
Hönnunarsjóður
í tölum

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U
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Styrktar umsóknir

8%

Styrktar ferðaumsóknir
Pantone Violet U

Styrktar ferðaumsóknir
af Hönnunarsjóði (13 af 99)

21%

(35 af 133)

Byggt á tölum frá
Hönnunarsjóði

Aðrar Vinnufe
8%

21%

79%

92%

Sýning og verk

2014

Skipting umsókna
eftir faggreinum

Skipting ferðaumsókna
eftir faggreinum

Styrktar ferðaumsóknir
af Hönnunarsjóði
Byggt á tölum frá
Hönnunarsjóði

nun

Fatahönnun

Fatahönnun

Arkitektúr

Grafísk hönnun

Grafísk hönnun
21%

Þverfaglegt

Grafísk
Grafísk
hönnun
Hönnun

35

79%

11

Arkitektúr
Vöruhönnun

Annað
Þverfaglegt

Vöruhönnun

2014
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Rekstur Hönnunarmiðstöðvar 2014

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Hönnunarmiðstöð hefur verið með samning við mennta- og menningamálaráðuneyti og atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti síðan ráðuneytin höfðu frumkvæði að gerð samningsins 2008. Gott samkomulag
hefur verið um að málaflokkur hönnunar og arkitektúrs tilheyri tveim ráðuneytum þau sex ár sem liðin eru
frá stofnun miðstöðvarinnar, en áherslur hafa færst aðeins til eftir áhuga og áherslum hvers ráðherra. Sú
skipan mála er einnig eðlileg miðað við málaflokkinn sjálfan og í anda þeirrar þróunar sem á sér stað á
Norðurlöndum, en þar þykjum við Íslendingar til fyrirmyndar.
Pantone Violet U

Í lok júní 2014 barst bréf frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu þar sem erindi um endurnýjun samnings
um rekstur Hönnunarmiðstöðvar er vísað alfarið yfir til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Bréfið kom
stjórn Hönnunarmiðstöðvar í opna skjöldu enda hafði engin formleg tilkynning borist stjórninni þess efnis að
málefni Hönnunarmiðstöðvar Íslands hefðu verið færð til eða að um breytingu á samningi um rekstur hennar
væri að ræða.
Hönnun og arkitektúr eru skapandi greinar þar sem tenging milli lista og atvinnulífs er hvað skýrust. Til að
vinna á markvissan og faglegan hátt að framgangi greinanna, er illmögulegt að kljúfa þar á milli. Greinarnar
eiga rætur í listum og menningu en eru jafnframt mjög mikilvægur hluti af nýsköpun, atvinnu- og efnahagslífi.
Að kjúfa þar á milli getur haft slæmar afleiðingar fyrir uppbyggingu greinanna þegar til lengri tíma er litið.
Samningar fóru þó þannig að bæði ráðuneytin eru enn aðilar að samningnum en hlutur mennta- og
menningarmálaráðuneytis var skertur um 5 milljónir án þess að sú skerðing væri rökstudd. Atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti kom á móts við Hönnunarmiðstöð og bætti skaðann, sem tryggði það að ekki þurfit að
slá af stór verkefni sem erfitt hefði verið að stöðva með svo stuttum fyrirvara.
Það er stjórnendum Hönnunarmiðstöðvar áhyggjuefni að eftir sex ár sé starfsemin enn í svo mikilli óvissu og
sú uppbygging og árangur sem hefur náðst í þágu Íslands sé ekki meira metin.
Til að Hönnunarmiðstöð geti haldið úti þeirri starfsemi og þjónustu sem henni var falið í upphafi og sinnt þeim
verkefnum sem eru á hennar könnu af fagmennsku, ábyrgð og framsýni þarf að tryggja starfseminni meira
öryggi og fjárfesta í þessari uppbyggingu með veglegri hætti.

Hönnunarmiðstöð Íslands í desember 2014, Vonarstræti 4b

Þrátt fyrir óvissu gekk
rekstur ársins 2014
ágætlega. Þau verkefni
sem miðstöðin stóð á árinu
að tókust með ágætum en
staða Hönnunarmiðstöðvar
um áramót var í svolitlum
mínus sem er miður.
Auðvitað þarf að eiga borð
fyrir báru í slíkum rekstri,
sérstaklega þar sem
Hönnunarmiðstöð hefur
nánast verið í leigufríu
húsnæði undanfarin í 5-6
ár og ljóst að það mun
breytast á árinu 2015.
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Stjórn

CMYK 75 / 100 / 0 / 0
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Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. er stjórnað af fulltrúum hluthafa úr
hönnunarfélögunum níu. Aðalfundur félagsins var haldinn 3. júní 2014.
Egill Egilsson, FVI, tók við sem stjórnarformaður þegar Borghildur
Sölvey Sturludóttir, AÍ. Hún á þakkir skildar fyrir óeigingjörn störf í þágu
Hönnunarmiðstöðvar og hönnunargreinanna. Íva Rut Viðarsdóttir, FHI,
tók við sem varaformaður. Kristján Örn Kristjánsson, AÍ, Hörður Lárusson,
FÍT, Laufey Jónsdóttir FÍ og Bryndís Bolladóttir TÍ, tóku sæti í stjórninni.
Pantone Violet U

Stjórnarskipti í júní 2014

Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá
aðalfundi 3. júní 2014
1. Arkítektafélag Íslands, Kristján Örn Kristjánsson
2. Fatahönnunarfélag Íslands, Laufey Jónsdóttir
3. Félag húsgagna- og innanhússarkítekta, Íva Rut Viðarsdóttir
4. Félag íslenskra gullsmiða, Arna Arnardóttir
5. Félag íslenskra landslagsarkitekta, Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir
6. Félag íslenskra teiknara, Hörður Lárusson
7. Félag vöru- og iðnhönnuða, Egill Egilsson
8. Leirlistafélag Íslands, Guðný Hafsteinsdóttir
9. Textílfélagið, Bryndís Bolladóttir

Fjármál
Velta Hönnunarmiðstöðvar eykst ár frá ári eftir því sem umfang og verkefnum fjölgar. Tekjur aukast ekki
á sama hraða eða hlutfalli. Verkefnin eru mörg og brýn og ljóst að hægt væri að ná verulegum og hraðari
árangri með því að auka umfang starfseminnar. Miklir atvinnuskapandi möguleikar felast í starfsemi
Hönnunarmiðstöðvar en eins og málum er háttað er óþarflega miklum tíma varið til að afla fjármagns
til verkefna. Sjálfsaflafé hefur engu að síður aukist verulega en á árinu 2014 náðist það markmið að
Hönnunarmiðstöð afli meira fé en nemur styrk frá stjórnvöldum. Á árinu velti Hönnunarmiðstöð 68 milljónum
en umsvifin hafa aukist um 18% á ári frá 2008 eða næstum þrefaldast á tímabilinu. Þar vegur HönnunarMars
þyngst en hann hefur vaxið að jafnaði um 27% á ári eða fjórfaldast frá árinu 2009.

Staða innan stjórnkerfis
Staða Hönnunarmiðstöðvar er ótrygg. Nú þegar Hönnunarstefna fyrir Ísland hefur verið samþykkt og ljóst
að mikil vinna er óunnin, mætti huga að því að tryggja miðstöðinni fastari sess innan stjórnkerfisins. Skoða
má rekstrarform og hvort rekstur hennar ætti að fara inn á fjárlög og/eða að stjórnvöld íhugi að gerður verði
samningur við hönnunarfélögin um rekstur miðstöðvarinnar til lengri tíma en þriggja ára í senn. Rekstur
Hönnunarmiðstöðvar undanfarin ár hefur verið eins og átaksverkefni, en eftir sex ár þarf að huga að
framtíðinni og því hvort ekki þarf að festa reksturinn í sessi.
Hönnunarmiðstöð sameinar níu hönnunargreinar og er þeirra sameiginlegi vettvangur, einstaklinga og fyrirtækja. Í þeim
löndum sem við berum okkur saman við þekkist ekki að svo margar og ólíkar greinar hönnunar séu innan sömu vébanda.
Að hagsmunir allra þessara greina, allt frá arkitektúr yfir í fatahönnun og frá einstaklingum til stórra fyrirtækja, séu

13

sameinaðir á þennan hátt er einstakt. Á Norðurlöndunum, hefur þetta fyrirkomulag vakið athygi og þykir til fyrirmyndar.
Með rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands næst einstök samlegð og hagræðing sem eykst með auknum styrk og umfangi.
Þó að Hönnunarmiðstöð sé ein af kynningarmiðstöðvum skapandi greina og meðstofnandi Samtaka skapandi greina
verður að gæta að því að hlutverk þessara miðstöðva, verkefni og markmið eru mjög ólík eins og staða greinanna.
Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar, er t.d. mun stærra hér heima en erlendis. Hönnunargreinarnar eru í örum vexti hér á landi
en starfsumhverfið ungt og að ómótað.
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Aukið fjármagn veitir Hönnunarmiðstöð mun raunhæfari samstarfsgrundvöll við stuðningsumhverfið. Innan ramma
Pantone Violet U

CMYK 75 / 100 / 0 / 0
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Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekking og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum hönnuða og arkítekta.
Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafarhlutverki fyrir þessar greinar við stjórnsýslu og stuðningsumhverfi. Fjármagnið þarf að
vera í samræmi við þau verkefni sem samningur Hönnunarmiðstöðvar við stjórnvöld kveður á um, sem og möguleika
greinarinnar til atvinnuuppbyggingar. Beina þarf því fjármagni sem stofnanir ríksins hafa úr að spila til að sinna verkefnum
Pantone Violet U

á sviði hönnunar til Hönnunarmiðstöðvar og fela henni þau verkefni sem eru á sérsviði miðstöðvarinnar. Þannig nást
markvissari og faglegri vinnubrögð og betri nýting fjármagns.

Starfsmannamál
Árið 2014 störfuðu að jafnaði fimm til sex
starfsmenn hjá Hönnunarmiðstöð. Frá upphafi
hefur Hönnunarmiðstöð unnið með ýmsum
verkefnastjórum sem sinna verkefnum sem
fjármögnuð eru sérstaklega. Þessi leið hefur
gefist vel og öflugur hópur fólks sem sýnt hefur
þolinmæði og tryggð hefur fengist til liðs við
miðstöðina. Með þessu móti hefur verið hægt
að sinna mun öflugra starfi um leið og verðmæt
þekking og reynsla safnast upp. Tveir öflugir
starfsmenn hættu í Hönnunarmiðstöð í sumar.
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar Íslands árið 2014
Halla Helgadóttir grafískur hönnuður, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, Ástríður Magnúsdóttir arkitekt,
hætti í ágúst en í hennar stað var Ólöf Rut Stefánsdóttir, vöruhönnuður ráðin sem verkefnastjóri og vef- og
kynningarstjóri, Greipur Gíslason hætti í maí en í hans stað var Sara Jónsdóttir ráðin sem verkefnastjóri
HönnunarMars og nýstofnaðra Hönnunarverðlauna, Sari Peltonen blaðamaður, ritstjóri bloggs og
verkefnastjóri sérverkefna, Arnar Fells Gunnarsson, grafískur hönnuður var ráðinn í júlí í 75% starf sem ritstjóri
nýs blaðs um hönnun og arkitektúr. Þar að auki störfuðu Adriana Maria da Silva Pacheco, nemi í grafískri
hönnun frá Portúgal, sem starfsnemi í Hönnunarmiðstöð frá byrjun september 2013 til júní 2014 og Julia
Schygula, nemi í grafískri hönnun frá Þýskalandi frá janúar til júní.

Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð leigir bakhús í Vonarstræti 4b í eigu Íslandsbanka. Húsnæðið er hluti af frumkvöðlasetri
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og leiga þar hagstæð. Kjallarinn er leigður Hönnunarsjóði Auroru, Kraumi
tónlistarsjóði og Velgerðarsjóði Auroru og nýtist það sambýli íbúum hússins vel. Húsnæðið er vel staðsett og
hentar ágætlega fyrir Hönnunarmiðstöð. Haustið 2013 flutti Arkítektafélag Íslands inn í Hönnunarmiðstöð, og
með þeim tveir starfsmenn. Flest félögin sem eru hluthafar í Hönnunarmiðstöð eru skráð í Vonarstræti, einnig
Samtök skapandi greina. Mikil starfsemi er í húsinu. Þar er gott fundarherbergi sem er mjög vel nýtt. Árið 2014
störfuðu að jafnaði 10-12 manns í húsinu.
Framtíðarlausn í húsnæðismálum
Húsnæðið í Vonarstræti var sett á sölu og því orðið mjög brýnt að huga að framtíðarhúsnæði fyrir
Hönnunarmiðstöð. Samtal var tekið upp við Reykjavíkurborg um að tryggja Hönnunarmiðstöð gott húsnæði
miðsvæðis þannig að hún hafi sterka ásýnd í borgarmyndinni, geti tekið á móti gestum beint af götunni og
að í miðstöðinni sé sýningarrými þar sem hægt sé að sýna íslenska hönnun og arkítektúr í samstarfi við ýmsa
aðila, auk aðstöðu til að taka á móti hópum. Ljóst er að félögin níu sem eiga Hönnunarmiðstöð munu hafa
aðsetur innan miðstöðvarinnar og ætla má að þeirri ráðstöfun muni fylgja 3-5 starfsmenn. Til að af þessum
flutningi geti orðið þarf að efla Hönnunarmiðstöð fjárhagslega að öðrum kosti mun starfsemin dragast
verulega saman við flutninginn.
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Kynningarstarf
Samskipti við fjölmiðla
Starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar á í reglulegum samskiptum við alla helstu
fjölmiðla á Íslandi varðandi verkefni hönnuða og Hönnunarmiðstöðvar.
Fjölmiðlar fylgjast með heimasíðum og samfélagsmiðlum Hönnunarmiðstöðvar. Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar ýta einnig undir umfjöllun
um einstaka hönnuði og verkefni þeirra og vinna markvisst starf í að kynna
viðburði og verkefni á þessu sviði með fréttatilkynningum, umfjöllun á vef
og á bloggi. Unnið er að því að auka mælingar. Mælingar Creditinfo benda
til þess að umfjöllun um hönnun í íslenskum fjölmiðlum sé að aukast
verulega. Á árinu 2014 var fjallað um Hönnunarmiðstöð í 367 fréttum
miðað við 167 fréttir árið 2013. Þannig er Hönnunarmiðstöð í 165 sæti yfir
mælda lögaðila 2014 miðað við 325 sæti árið 2013.
Kynningarstarf erlendis
Kynningarstarf erlendis heldur einnig áfram að aukast með
auknu samstarfi og tengslum. Mikilvægustu kynningarviðburðir
Hönnunarmiðstöðvar erlendis á árinu voru HönnunarMars og Nordic Design Lunch verkefnið á Stockholm
Design Week, HönnunarMars og Helsinki Design Week. Þátttaka í verkefnunum, Copenhagen Fashion
Summit 2014, ArchFilmFestival Lund, Lighthouse og Play Nordic | Formfrüstuck í Berlin. Þar að auki var unnið
að undirbúningi verkefnisins WE LIVE HERE í samstarfið við Design Forum Finland. Óhætt er að segja að
meðvitund um íslenska hönnun og stefsemi Hönnunarmiðstöðvar Íslands sé orðin þó nokkuð mikil í faghópi
okkar á Norðurlöndum.
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Kynningarstarf hérlendis
Á hverju ári er haldinn fjöldi kynninga um íslenska hönnun, arkitektúr sem og Hönnunarmiðstöðina sjálfa
fyrir ýmsa hópa. Ýmist er tekið á móti aðilum eða þeir heimsóttir, s.s. námsmenn, skólahópar í hönnun,
fræðimenn, fólk úr stjórnsýslu, frá fyrirtækjum og svo mætti lengi telja. Langstærsti kynningarviðburður
Hönnunarmiðstöðvar er HönnunarMars sem 10% þjóðarinnar heimsækja og 90% þjóðarinnar þekkja.
HönnunarMars leikur lykilhlutverk í kynningu á íslenskri hönnun hérlendis.
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Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar finna fyrir stöðugri aukningu á fyrirspurnum frá hönnuðum um ýmis
hagsmunamál, útflutning, framleiðslu, markaðssetningu, erlendar sýningar, samstarfsaðila, styrki og fleira.
Fjölmörgum fyrirspurnum og erindum er sinnt í hverri viku, í heimsóknum, símleiðis og í gegnum tölvupósta.
Unnið er að því að styrkja og efla þessa þjónustu í samstarfi við félög hönnuða og arkitketa. Enn er bent á að
stjórnvöld gætu mögulega hagrætt með því að færa þjónustu sem aðrar stofnanir reyna að veita á þessu sviði
til miðstöðvarinnar, enda er hún best til þess fallin að sinna fagráðgjöf síns hóps.
Pantone Violet U

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

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

Erlendir blaðamenn og gestir
Erlendir blaðamenn og gestir leita til Hönnunarmiðstöðvar. Margir þeirra koma í tengslum við HönnunarMars,
aðrir hafa samband beint og einhverjir koma fyrir milligöngu ýmsra þjónustuaðila eða einstaklinga.
Hönnunarmiðstöð veitir þessu fólki ráðgjöf og þjónustu, tengir það við hönnuði og aðstoðar við efnis- og
myndaöflun. Ætla má að um 100 blaðamenn hafi verið í samskiptum við miðstöðina á árinu 2014 og þeir
kynntir fyrir íslenskri hönnun og arkítektúr, þar af 40 í tengslum við HönnunarMars og RFF. Þeir voru meðal
annars fr: Summit, Emma’s Design Blogg, SvD, SVT, Avotakka, Ornamo-lehti, Helsingin Sanomat, Politiken,
Le Vif, Disegno, Dwell, FORM, Dezeen, Coolhunting, Travel & Leisure, The Brooklyn Brothers, Eesti Ekspress,
Kahden vaiheilla, Nordic Style Mag, Blue Wings, Bo Bedre, Arkitekten, Frame, Der Spiegel, Frankurter
Allgemeine, Ignant, Arts Thread, Financial Times, Mad about the House, Icon, NYT, Newsweek, 2-3D, Usta,
Revista, UR.
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Vefsíða á íslensku og ensku
Hönnunarmiðstöð heldur úti öflugri heimasíðu á íslensku og ensku, með fréttum af og kynningum á faginu.
Á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar er virk fréttaveita sem segir frá því helsta sem er að gerast á íslenskum
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hönnunarvettvangi. Fréttabréf á íslensku eru send út vikulega og fréttabréf á ensku einu sinni í mánuði.
Heimsóknir á honnunarmidstod.is: 48.000 og flettingar 103.500, gestir: 25.000, 47% nýir og 53% fastagestir.
Heimsóknir á icelanddesign.is: 36.000 og flettingar 67.000, gestir: 28.000, 75% nýir og 25% fastagestir.
Pantone Violet U

Pantone Violet U

Blogg á ensku | blog.icelanddesign.is
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Blogg Hönnunarmiðstöðvar, stofnað í febrúar árið 2011, hefur fest sig í sessi sem einn af mikilvægustu
miðlunum til erlenda samskipta og alþjóðlegrar kynningar Hönnunarmiðstöðvar á íslenskri hönnun. Með
blogginu gefst tækifæri til að sýna á dýpri hátt en áður þverskurð af því sem er að gerast í íslenskri hönnun
og arkitektúr hverju sinni. Áhersla er lögð á að sýna mikið af ljósmyndum til kynningar á verkefnum og er
úrval myndabanka Hönnunarmiðstöðvar orðið aðgengilegt almenningi á vefnum. Helstu umfjöllunarþættir
á blogginu árið 2014 voru HönnunarMars 2014, útskriftarverkefni hönnunar- og arkítektanema Listaháskóla
Íslands og jóladagatalið. Samstarfsaðilar um rekstur bloggsins eru Hönnunarsjóður Auroru og Bláa Lónið.
Heimsóknir á bloggið: 50.000 og flettur 100.000, gestir: 36.000, 71% nýir og 29% fastagestir

Vefsíða HönnunarMars | honnunarmars.is og designmarch.is
Vefsíðan fyrir HönnunarMars var alveg endurhönnuð og þjónar nú verkefninu vel.
Heimsóknir á honnunarmars.is: 26.000 og flettingar 87.000, gestir: 16.500, 62.5% nýir og 37.5% fastagestir.
Heimsóknir á designmarch.is: 13.000 og flettingar 32.000, gestir: 9.000, 70% nýir og 30% fastagestir

Póstlistar og fréttabréf
Áskrifendur fá reglulega sendar fréttir og upplýsingar um ýmsa viðburði, skipt var um vefkerfi á árinu og
óvirkir hreinsaðir burt úr kerfinu. Erlendur póstlisti taldi 2.500 árið 2014 og sá íslenski taldi 3.000. Fréttabréf
er sent út 2-4 sinnum í mánuði á íslensku og einu sinni í mánuði á ensku, en auk þess eru sendar út
fréttatilkynningar um ýmsa viðburði og málefni þegar við á.

Samfélagsmiðlar
Aukin áhersla er á samfélagmiðla en Hönnunarmiðstöð heldur úti tveimur Facebook síðum: Hönnunarmiðstöð, með 5.500 fylgjendur í árslok 2014, og HönnunarMars, með 5.000 fylgjendur í árslok 2014. Birtar
eru 1-5 færslur á dag á Facebook-síðu Hönnunarmiðstöðvar og er um að ræða fréttir teknar af vefsíðu
Hönnunarmiðstöðvar, bloggfærslur, helstu viðburðir, fjölmiðlaumfjöllun um íslenska hönnun og fleira. Á
Facebook-síðu HönnunarMars birtast eingöngu færslur sem tengjast
hátíðinni. Í lok árs 2014 fylgdust 1.200 manns með Hönnunarmiðstöð á
Twitter og 650 á Instagram. 1.200 manns fylgdust með HönnunarMars i
Instagram.

Myndstef
Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn. Aðild að
Myndstefi veitir öllum félögum aðildarfélaganna níu aðgang að þjónustu
og höfundarréttarvernd Myndstefs. Þjónusta Myndstefs er afar mikilvæg
fyrir stóran hóp hönnuða þar sem fremur lítil þekking er á rétti hönnuða
innan hópsins jafnt sem hjá þeim sem eiga viðskipti við hönnuði. Alltaf
reynir á þennan rétt.
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Starfslaun hönnuða
Hönnunarmiðstöð tilnefnir fulltrúa í valnefnd hönnunarlauna. Í launasjóð
hönnuða eru 50 mánuðir til úthlutunar. Alls bárust 49 umsóknir á árinu
2014 og var 9 einstaklingum og 5 samstarfsverkefnum veitt samtals 50
mánaðarlaun.
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Eftirtaldir fengu úthlutað úr launasjóði hönnuða á árinu 2014. 2 mánuðir: Guðmundur Ingi Úlfarsson, Hildur Björk Yeoman,
Kristín Þorleifsdóttir, Laufey Jónsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir. 3 mánuðir: Hildigunnur Sverrisdóttir, Magnús Albert
Jensson. 4 mánuðir: Hanna Dís Whitehead, Sturla Már Jónsson. Samstarfsverkefni, 4 mánuðir: Forsvarsmaður: Hrefna Björg
Þorsteinsdóttir, samstarfsmaður Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir, Forsvarsmaður: Hildur Steinþórsdóttir, samstarfsmaður
Kristrún Thors. Forsvarsmaður: Guðni Björn Valberg, samstarfsmaður Anna Dröfn Ágústsdóttir. Samstarfsverkefni, 6 mánuðir:
Forsvarsmaður: Sigrún Halla Unnarsdóttir, samstarfsmen: Elísabet Agla Stefánsdóttir, Thibaut Allgayer. Samstarfsverkefni, 8
mánuðir: Forsvarsmaður: Sigríður Sigurjónsdóttir, samstarfsmenn Brynhildur Pálsdóttir, Ármann Agnarsson, Guðfinna Mjöll
Magnúsdóttir. Í úthlutunarnefnd launasjóðs hönnuða sátu 2014. Björg Pjetursdóttir, textíl, formaður, Ragnheiður Ingunn
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Ágústsdóttir, leirlist, Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir landslagsarkitekt.

Mælingar
Enn er brýnt að minna á mikilvægi hagrænna mælinga og þess að Hagstofa Íslands hefji markvissar mælingar
á skapandi greinum og þar með hönnun og arkitektúr. Mikilvægt er að hönnunargeirinn og stjórnvöld fái
skýra mynd af stöðu, umfangi og vexti greinarinnar. Nefnd á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis
og mennta- og menningarmálaráðuneytis sem átti að taka á þessu málum var óvirk allt árið. Gerð var tilraun til
mælinga á stöðu tísku- og fatageirans í samstarfi við KPMG og RFF en sú tilraun tóks ekki sem skyldi vegna
ónógrar þátttöku fyrirtækjanna. Hönnunarmiðstöð sendir árlega út kannanir á viðhorfi íslenskra hönnuða og
arkitekta til verkefna sem tengjast Hönnunarmiðstöð, ma. HönnunarMars. Aðrar mælingar sem vert er að
nefna er fréttavöktun sem Hönnunarmiðstöð lætur gera á íslenskri fjölmiðlaumfjöllun um hönnun og arkitektúr
all árið og sérstaklega í kringum HönnunarMars.

Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur og Hörpu
Hönnunarmiðstöð hefur staðið fyrir fyrirlestrum í Listasafni Reykjavíkur einu sinni í mánuði yfir vetrartímann
í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur og Listaháskóla Íslands. Fyrirlestrarnir eru haldnir þriðja fimmtudag í
mánuði. Þeir hafa mælst mjög vel fyrir hjá hönnuðum og áhugafólki um hönnun. Fyrirlesararnir hafa verið
ýmsir innlendir og erlendir hönnuðir og fræðimenn. Að meðaltali mæta um 80 manns á fyrirlestrana. Í haust
var gerð tilraun til að flytja fyrirlestrana yfir í Hörpu og breyta formi þeirra með það að markmiði að fjölga
gestum og höfða sterkar til almennings.
Fyrirlesarar árið 2014 voru: Mike Friton, brautryðjandi í skóhönnun fjallaði um aðferðir í vöruhönnun, verkefnalausnir og
reynslu á alþjóðamarkaði þann 13. febrúar. Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt kynnti verkefni sem byggja á endurnýtingu
hráefni, þann 13. mars. Nathan Woodhead, frá auglýsingastofunni The Brooklyn Brothers fjallaði um herferðina Inspired by
Iceland 10. apríl. Hönnun og hráefni, saman í eina skál. Þrjú frumkvöðlateymi Omnom, Crowbar, Order to Effect veittu innsýn
í verkefnin sín þann 23. september. Julia Studio teymi grafískra hönnuða frá London fjölluðu um valin verkefni og bransann í
Bretlandi þann 28. október.
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Hönnunarsjóður Auroru og Hönnunarmiðstöð Íslands hafa
átt sérstaklega góða og gjöfula samfylgd allt frá árinu 2009.
Framkvæmdastjóri Hönnunarsjóðs Auroru, Guðrún Margrét
Ólafsdóttir hefur unnið mikið með Hönnunarmiðstöð og
komið að ráðgjöf og hugmyndavinnu vegna ýmissa verkefna. Hönnunarsjóður Auroru hefur stutt
HönnunarMars frá upphafi og hefur stuðningurinn lotið að kynningarmálum erlendis og gerð heimildar- og
kynningarmyndbanda. Hönnunarsjóður Auroru hefur skapað sér fastann sess með starfsemi sinni og er afar
mikilvægur fyrir hönnuði, enda var hann um árabil fyrsti og eini sjóðurinn sem styrkir verkefni hönnuða.
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Úthlutanir hönnunarsjóðs Auroru 2014
Á árinu 2014 voru að vanda tvær formlegar úthlutanir úr sjóðnum. Sjóðnum bárust 47 umsóknir fyrir
vorúthlutun og 50 umsóknir fyrir haustúthlutun. Sem fyrr eru umsóknir almennt vandaðar og mörg
verkefnanna mjög áhugaverð. Í þessum tveimur úthlutunum voru veittir styrkir til 14 verkefna samtals
að upphæð krónur 20,5
milljónir. Af þessum 14
verkefnum voru tvö verkefni
sem fengu framhaldsstyrk
og einn hönnuður fékk
styrk til stafsnáms erlendis.
Úthlutað var til tveggja
verkefna Hönnunarmiðstövar.
Eins og undanfarin ár var
HönnunarMars hátíðin styrkt
til gerð kynningarefnis og
einnig var veittur styrkur til
nýstofnaðs hönnunartímarits.
Úthlutun til þessara tveggja
verkefna samræmist vel
markmiðum sjóðsins um að
taka þátt í verkefnum til þess
Fyrri úthlutun ársins fór fram 8. maí.
föllnum að efla framgang góðrar
hönnunar. Í sama tilgangi
var úthlutað til byggða- og
íbúðaþróunarverkefnisins
HÆG BREYTILEG ÁTT.
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Seinni úthlutun ársins fór fram 25. nóvember.
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Hönnunarsjóður fjámagnaður af stjórnvöldum
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Hönnunarsjóður heyrði undir mennta- og
menningarmálaráðuneyti og er tekjustofn hans árlegt
framlag sem Alþingi ákveður á fjárlögum. Árið 2014 var
sjóðurinn fluttur yfir í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti en framlag til hans lækkað í 25 milljónir króna.
Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. fór áfram með umsýslu sjóðsins. Meginhlutverk sjóðsins er að efla þekkingu,
atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi. Veittir eru styrkir
til margvíslegra verkefna; þróunar og rannsókna, verkefna- og markaðsstarfs auk ferðastyrkja.
Pantone Violet U

Önnur stór úthlutun úr hönnunarsjóði fór fram á aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Vonarstræti 4b,
3. júní 2014. Úthlutað var til þrettán verkefna framúrskarandi hönnuða og arkitekta, samtals að fjárhæð
17,5 miljónum. Að þessu sinni bárust sjóðnum 100 umsóknir af öllum sviðum hönnunar og 41 umsókn um
ferðastyrk. Samtals var sótt um rúmlega 200 m. kr. sem er tífalt hærri upphæð en það sem sjóðurinn hefur úr
að spila.
Halldóra Vífilsdóttir arkitekt var skipuð nýr formaður stjórnar hönnunarsjóðs af atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneyti, Ásdís Spanó, myndlistarkona var skipuð í stjórn af mennta- og
menningarmálaráðuneyti, Ásþór Helgason gullsmiður, Íva Rut Viðarsdóttir innanhússarkitekt og Haukur Már
Hauksson, grafískur hönnuður sitja áfram, skipuð af Hönnunarmiðstöð. Í kjölfar skerðingar ákvað sjóðstjórn
að vera með eina stóra úthlutun á árinu en halda sig við fjórar úthlutanir á ferðastyrkjum.
Þrettán verkefni fengu styrk og voru flestar styrkupphæðirnar á bilinu 1-2 m. kr. Hæsta styrkinn, 2.5 m. kr.
hlaut fatahönnuðurinn Bóas Kristjánsson fyrir kynningu á vörumerki sínu á alþjóðlegum hátískumarkaði. Þar
að auki voru veittir tíu ferðastyrkir að upphæð 100 þús. kr. hver.
Meðal verkefna sem hlutu styrki eru þróun á nýjum fata-, vöru- og húsgagnalínum. Þá hlutu fatahönnunarfyrirtæki, grafískir hönnuðir, vöru- og húsgagnahönnuðir, leirkerahönnuðir og hönnunargallerí styrki til
markaðssetningar erlendis. Styrkt er til úgáfu á upplýsingarriti um hlutverk arkitekta, sem og sýningarhalds
á landsbyggðinni. Styrkirnir dreifast jafnt til ungra hönnuða og þeirra reyndari sem hyggja á frekari
landvinninga.
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Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra við afhendingu styrkja úr Hönnunarsjóði í júní 2014
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Umsækjandi 				Heiti verkefnis 				
Bóas Kristjánsson 				
Vörumerki á alþjóðlegan hátískumarkað
Reykjavík Letterpress 			
Markaðssetning fylgihluta í Danmörku.
Sigríður Sigurjónsdóttir 			
Markaðssetning Spark Design Space
Studiobility ehf. 				
Markaðssetning nýrra vara			
Þórunn Árnadóttir 			
Þróun vörulínunar Sipp og Hoj		
Ígló ehf. 					
Songs from the horizon			
Magnea Einarsdóttir 			
Þróun á fatalínu fyrir haustið 2015		
Elísabet Ingvarsdóttir & Dóra Hansen
Djúpavík á Ströndum 			
Guðrún Valdimarsdóttir 			
Þróun og hönnun á húsgagnalínu		
Go Form 				
Concept húsgögn 			
Ólöf Jakobína & Guðbjörg Káradóttir
Markaðssetning Jöklu 			
REY 					Viðskiptaáætlun REY 			
Arkitektafélag Íslands 			
Útgáfa upplýsingarits 			
Pantone Violet U

Veitt upphæð
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
600.000
350.000

Eftirtaldir hlutu ferðastyrk að
upphæð 100.000 kr.
Halla Sigríður Margrétardóttir Haugen
Elísabet V. Ingvarsdóttir
Hanna Dís Whitehead
Nature Reload ehf.
Sigrún Birgisdóttir
Bóas Kristjánsson
Dýrfinna Torfadóttir
Kristín Ragna Gunnarsdóttir
Reykjavík Letterpress
Glamour Et Cetera
Una Baldvinsdóttir
Arndís Sigríður Árnadóttir
Fatahönnunarfélag Íslands
Hildur Ýr Jónsdóttir
Hjördís Sigurgísladóttir og Dennis Davíð
Jóhannesson,
Ingibjörg Guðmundsdóttir
JÖR ehf.
Sigríður Ólafsdóttir
Steinunn Sigurðardóttir og Þórunn
Hannesardóttir
Aníta Hirleklar
As Wr Grow ehf.
Búi Bjarmar Aðalsteinsson
Erla Sólveig Óskarsdóttir
Gestur Ólafsson
Helga Björg Kjerúlf
Magnús Albert Jensson
Mulier
Steinþór Kári Kárason
Gagarín
Kron by KronKron
Thora Finnsdóttir Søe
As We Grow ehf.
Scintilla
Guðný Hafsteins
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Verkefni ársins 2014
Verkefni á Íslandi
• HönnunarMars 2014
Hönnuðir hittast
DesignTalks
DesignMatch
• Hönnunarverðlaun Reykjavík Grapevine
• Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
• Hönnunarsjóður
• Hönnunarverðlaun
• Tímarit um hönnun og arkítektúr
• Hæg breytileg átt
• Leiðbeiningarit vegna innflutnings á frumgerðum og sýnishornum
• Stefnumótun fyrir Hönnunarmiðstöð 2014
• Málþing um Hörpu vegna Mies van der Rohe verðlauna
• IMARK viðurkenning
• You Are in Control
• Sköpunarkjarkur
• Jafnlaunamerki
Verkefni erlendis
• Nordic Design Lunch
Stockholm Design Week
HönnunarMars
Helsinki Design Week
• Nordic Fashion Biennale
• Summit Travel Grant
• CopenhagenFashionSummit 2014 | NICE
• ArchFilmFestival Lund
• WE LIVE HERE
• Lighthouse
• Play Nordic | Formfrüstuck Berlin
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HönnunarMars
DesignMarch
Reykjavík
27.–30.03.2014

Komdu í bæinn, HönnunarMars
um alla borg, alla helgina.
Dagskránna má finna á honnunarmars.is

Hér er farið yfir helstu verkefni Hönnunarmiðstöðvar á
Íslandi á árinu 2014

HönnunarMars 2014
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir HönnunarMars í sjötta sinn
dagana 27.-30. mars 2014. Undirbúningur gekk vel og var
unnið að því að efla erlenda kynningu til að laða hingað
enn stærri hóp erlendra gesta og fagmanna til að taka
þátt í hátíðinni með ýmsu móti. Gerðir voru ferðapakkar
með Icelandair sem hefur verið einn af aðalstyrktaraðilum
HönnunarMars frá upphafi. Mikil áhersla var lögð á
alþjóðlegan fyrirlestradag DesignTalks sem í þetta sinn var
haldinn í Hörpu og um 750 manns sóttu. Einnig fjölgaði
alþjóðlegum verkefnum þó nokkuð í ár.
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Lykilmarkmið hátíðarinnar er að kynna íslenska hönnun hér á landi
og erlendis. Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar byggst á víðtækri
þátttöku íslenskra hönnuða, sem standa fyrir sýningum innsetningum
og viðburðum, einir síns liðs eða í hópum. HönnunarMars er hátíð þar
sem almenningur hefur greiðan aðgang að íslenskri hönnun, fjölmiðlar
finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar sjá ástæðu til að kynna sér
málið nánar og hönnuðir svala forvitni og fræðast. Á HönnunarMars
frumsýna hönnuðir ný verk, hann er uppskeruhátíð, þar fara fram
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 gríðarleg tækifæri
til kynningar á íslenskri hönnun á Íslandi og á alþjóðavettvangi.
Pantone Violet U
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Mikill árangur hefur náðst á Íslandi því HönnunarMars hefur fest sig
í sessi sem ein af þrem stærstu hátíðum borgarinnar samkvæmt
þjóðarpúls Capacent 2014 var það staðfest að um 30 þúsund Íslendingar
taka þátt í HönnunarMars á hverju ári og 95% þjóðarinnar þekkja til
hátíðarinnar.
Þessi mikla þátttaka er mjög mikilvægur grunnur að því að auka
alþjóðlega þátttöku í verkefninu. Markvisst er unnið að því að fá til
landsins erlenda blaðamenn og gesti og mikið unnið í að þróa þau
sambönd og tryggja áframhaldandi samstarf. HönnunarMars er nú þegar
orðinn vel kynntur erlendis og hátíðin orðin einstakur og áhugaverður
hönnunarviðburður fyrir erlent fagfólk þar sem þekking og viðskipti
renna saman við skemmtun og spennandi borgar- og náttúruupplifun.
Með góðu samstarfi við ferðaþjónustuna er ljóst að HönnunarMars er
nú þegar farinn að laða að ferðamenn sem hafa sérstakan áhuga á
hönnun. Hönnunarmiðstöð á í góðu samstarfi við fjölda samstarfs- og
styrktaraðila vegna hátíðarinnar, en það samstarf hefur aukist hratt
undanfarin ár. HönnunarMars er fjármagnaður sérstaklega þannig að
mjög lítið af fé Hönnunarmiðstöðvar fer í rekstur verkefnisins, enda
markmiðið að verkefnið sé starfrækt alfarið á eigin rekstrarfé. Ljóst er að
um er að ræða verkefni sem Hönnunarmiðstöð mun leggja mikla áherslu
á að vinna áfram, þróa og efla. Enda er HönnunarMars verkefni sem
Hönnunarmiðstöð getur nýtt til að ná árangri á mörgum sviðum og vinna
að mörgum markmiðum í einu.

Hönnuðir hittast
Undirbúningsfundir fyrir HönnunarMars
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Hönnunarmiðstöð stóð þriðja veturinn í röð fyrir röð undirbúningsfunda
fyrir HönnunarMars veturinn 2014-2015. Fundirnir eru opnir og þar fá
hönnuðir upplýsingar og ráð varðandi þátttöku á HönnunarMars. Að
þessu sinni komu reyndir hönnuðir innlendir og erlendir á fundina og
deildu reynslu sinni og veittu innblástur með örfyrirlestrum.
Myndskreytingar frá HönnunarMars 2014 eftir Rán Flygenring og Bobby Breiðholt.
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DesignTalks 2014
Fyrirlestradagurinn DesignTalks
markaði upphaf HönnunarMars
2014, líkt og undafarin ár.
Fyrirlestardagurinn fór að
þessu sinni fram í Hörpu og sló
öll fyrri aðsóknarmet þar sem
750 manns sóttu daginn. Að
þessu sinni fór dagurinn fram
undir titlinum Dealing With
Reality en listrænn stjórnandi
dagsins var Hlín Helga
Guðlaugsdóttir. Fundarstjóri
ásamt Hlín var Stephan Sigrist
frá svissnesku hugveitunni
W.I.R.E.
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Á DesignTalks kom fram
Calvin Klein og Steinunn Sigurðardóttir á DesignTalks í Silfurbergi Hörpu 27. mars 2014
einvala lið alþjóðlegra hönnuða
og fagfólks sem veitti innblástur með þekkingu sinni og reynslu: Calvin Klein, fatahönnuður, stofnandi og
eigandi Calvin Klein Inc. Robert Wong, Chief Creative Officer hjá Google Creative. Kathryn Firth The Olympic
Legacy: From Urban surgery to a Piece of City, arkitekt og hönnunarstjóri
London Legacy Development Corporation. Mikael Schiller, stofnandi og
stjórnarformaður sænska fatamerksins Acne Studios. Marco Steinberg,
arkitekt og fyrrum stjórnandi Helsinki Design Lab. Marco Steinberg er
stofnandi fyrirtækisins Snowcone & Haystack sem sérhæfir sig í skapandi
lausnum til að aðstoða stjórnvöld og veita þeim ráðgjöf við stefnumörkun
og mótun framtíðarsýnar. Stephan Sigrist, stofnandi svissnesku
hugveitunnar W.I.R.E (Web for Interdisciplinary Research Expertise).
Hlín Helga Guðlaugsdóttir, hönnuður, listrænn stjórnandi og lektor við
Konstfack listaháskólann í Stokkhólmi.

DesignMatch
Kaupstefnumót íslenskra hönnuða og erlendra kaupenda
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir kaupstefnunni DesignMatch í samstarfi
við Norræna húsið fimmta árið í röð á öðrum degi HönnunarMars. Á
DesignMatch gefst íslenskum hönnuðum tækifæri á að hitta norræna
kaupendur og framleiðendur í þeim tilgangi að kynna fyrir þeim verk
sín. Markmiðið er að skapa íslenskri hönnun brautargengi á einum
mikilvægasta markaði Íslands, Norðurlöndunum.
Kaupendur á DesignMatch 2014 voru Iittala, One Nordic, Normann Copenhagen,
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Wrong for HAY og One Collection.

Kaupendastefnumótið DesignMatch er
stutt af Norræna húsinu og fer þar fram
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Kynningarefni HönnunarMars 2014

Pantone Violet U
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Svipmyndir frá HönnunarMars 2014
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Hönnunarverðlaun Grapevine voru veitt í fjórða skipti
14. mars 2014. Verðlaun voru veitt í fjórum flokkum,
verkefni ársins, vara ársins, vörulína ársins og fatahönnun
ársins. Marsblaðið kom út í dag, en það er tileiknað
HönnunarMars og í blaðinu birtist jafnframt dagskrá
hátíðarinnar.
Pantone Violet U

Verkefni ársins: Story Delicious - viðburður á HönnunarMars
2013, Kristín María Sigþórsdóttir, Tinna Ottesen og Gerður
Jónsdóttir. Runner up: Bleika Slaufan eftir Brandenburg og
Vopnafjörður eftir Brynjar Sigurðarson | Spennandi að fylgjast
með: Sigríður Rúna Kristinsdóttur fyrir Líffærafræði letursins
| Vara ársins: PyroPet eftir Þórunni Árnadóttur og Dan Koval |
Runner up: KLETTUR eftir Rúnu Thors og Hildi Steinþórsdóttur
og Innskotsborð eftir Erlu Sólveigu Óskarsdóttur | Spennandi
að fylgjast með: Guðrún Vald fyrir Keili kertastjaka og Dagný
Bjarnadóttir og Hildur Gunnarsdóttir fyrir bekk úr afgangs,
íslenskum skógarvið | Vörulína ársins: Glerlíffæri eftir Siggu
Heimis | Runner up: As we Grow eftir Grétu Hlöðversdóttur,
Maríu Th. Ólafsdóttur og Guðrúnu Rögnu Sigurjónsdóttur og
IIIF - fylgihlutir eftir 3 íslendinga og 1 frakka | Spennandi að
fylgjast með: Fiona Cribben fyrir skartgripalínu úr hvaltönnum
og hreindýrabeinum og Hundahólmi fyrir Iceland seen
through foreign eyes | Fatahönnun ársins: JÖR by Guðmundur
Jörundsson | Runner up: Magnea Einarsdóttir og Farmers
market | Spennandi að fylgjast með: Kyrja by Sif Baldursdóttir
og Erna Einarsdóttir.Dómnefnd: Helgi Steinar Helgason, arkitekt
og formaður dómnefndar tilnefndur af Grapevine | Ástríður
Magnúsdóttir, arkitekt tilnefnd af Hönnunarmiðstöð | Rúna Thors, voruhönnuður tilnefnd af Listaháskólanum | Tinna Brá
Baldvinsdóttir, eigandi HRÍM fyrir hönnunarverslanir | Ragnheiður Axel, fatahönnuður tilnefnd af Fatahönnunarfélaginu |
Þórey Eva Einarsdóttir, framkvæmdastjóri RFF | Kjartan Páll Eyjólfsson, framkvæmdastjóri EPAL fyrir hönnunarverslanir

Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra kynnti
30. janúar 2014 Hönnunarstefnu stjórnvalda fyrir árin 2014-2018.
Starfshópur hefur unnið að hönnunarstefnunni síðan í ársbyrjun 2011
í breiðu samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og hönnunarsamfélags. Við
sama tækifæri undirrituðu iðnaðar- og viðskiptaráðherra og menntaog menningarmálaráðherra samkomulag um að rekstur hönnunarsjóðs
færist undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.
Markmiðið með mótun Hönnunarstefnu fyrir Ísland er að auka vægi hönnunar í íslensku atvinnulífi með það
að sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja og auka verðmætasköpun og lífsgæði enda
miðar aðferðafræði hönnunar að því að brúa bilið milli sköpunargáfu og nýsköpunar, tækni og notanda,
vísinda- og markaðstengdra greina.
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Hönnunarstefnan byggir á þremur gunnstoðum og fylgja hverri þeirra útfærðar tillögur:
Menntun og þekking: Lögð er sérstök áhersla á að auka veg hönnunar í grunn- og framhaldsskólum og að
rannsóknartengt háskólanám í hönnun sé eflt.
Starfs- og stuðningsumhverfi hönnuða: Efla skal samstarf, auka skilvirkni, einfalda leiðir og bæta regluverk.
Vitundarvakning: Auka skilning á mikilvægi og virði góðrar hönnunar og arkitektúrs. Standa fyrir kynningum
og sýningum á íslenskum og erlendum vettvangi.
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Þetta er í fyrsta sinn sem unnin er opinber stefnumörkun á sviði hönnunar eins og tíðkast hjá mörgum
nágrannalöndum okkar. Finnland hefur til að mynda markað sér heildstæða hönnunarstefnu til að styðja
við hagkerfið og efla samkeppnishæfni. Er það mat sérfræðinga að innleiðing hönnunarstefnu í Finnlandi
hafi haft veruleg áhrif á efnahagslegan vöxt og samkeppnishæfni landsins eftir efnahagskreppuna á níunda
áratugnum. Þá setti danska ríkisstjórnin hönnunarstefnu til fjögurra ára sem eina af fimm leiðum til að stuðla
að efnahagsþróun sem kallaðist „Danmörk í menningar- og upplifunarhagkerfi“.
Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Hönnunarstefna stjórnvalda er sett fram til fimm ára í breiðu samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og
hönnunarsamfélags. Til að tryggja framgang stefnunnar verður settur á fót stýrihópur hönnunarstefnu
sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti skipar í samráði við mennta- og menningarmálaráðuneyti. Í
stýrihópnum verða hagsmunaaðilar sem hafa það hlutverk að meta stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í
hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila.

Hönnunarsjóður
Árið 2014 var sjóðurinn fluttur yfir í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti en framlag til hans lækkað í 25
milljónir króna. Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. fór áfram með umsýslu sjóðsins. Önnur stór úthlutun úr
hönnunarsjóði fór fram á aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Vonarstræti 4b, 3. júní 2014. Úthlutað var
til þrettán verkefna framúrskarandi hönnuða og arkitekta, samtals að fjárhæð 17,5 miljónum. Að þessu sinni
bárust sjóðnum 100 umsóknir af öllum sviðum hönnunar og 41 umsókn um ferðastyrk. Samtals var sótt um
rúmlega 200 m. kr. sem er tífalt hærri upphæð en það sem sjóðurinn hefur úr að spila.

Hönnunarverðlaun Íslands
Hönnunarverðlaun Íslands voru afhent í fyrsta sinn við hátíðlega athöfn í Kristalsal Þjóðleikhússins 20.
nóvember 2014. Verðlaununum er ætlað að vekja athygli á mikilvægi og gæðum íslenskrar hönnunar og
arkitektúrs. Hönnunarverðlaunin eru
mikilvægur liður í að beina sjónum að því
besta sem gert er á sviði hönnunar og
arkitektúrs á Íslandi um leið og einstaka
hönnuðum eða hópum hönnuða er veitt
mikilvæg viðurkenning. Verðlaunin eru
veitt hönnuði, arkitekt, hönnunarteymi
eða stofu fyrir framúrskarandi ný verk;
einstakan hlut, verkefni eða safn verka.
Verkefnið sem bar sigur úr býtum og
hlaut Hönnunarverðlaun Íslands 2014 er
Austurland: Designs From Nowhere eftir
Körnu Sigurðardóttur og Pete Collard.
Sigurvegararnir hlutu peningaverðaun
Karna Sigurðardóttir og Þórunn Árnadóttir, sigurvegarar fyrstu Hönnunarverðlauna
að upphæð 1.000.000 krónur, veitt af
iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Að auki
hlaut verðlaunahafinn grip hannaðan af grafísku hönnuðunum Birni Loka Björnssyni og Elsu Jónsdóttur í
samstarfi við vöru- og upplifunarhönnuðinn Kristínu Maríu Sigþórsdóttur. Þrjú önnur verkefni voru tilnefnd:
Ljósmyndstúdíóið h71a eftir Stúdíó Granda, Skvís eftir Sigga Eggertsson og Magnea aw2014 eftir Magneu
Einarsdóttur.
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Í dómnefnd sitja: Harpa Þórsdóttir er formaður dómnefndar. Hún er forstöðumaður Hönnunarsafns Íslands og fyrrum
deildarstjóri sýningardeildar Listasafns Íslands. Katrín María Káradóttir er fagstjóri fatahönnunarbrautar Listaháskóla
Íslands og einnig yfirhönnður fatamerkisins ELLA by El. Katrín nam við Studio Bercot í París og var samhliða í læri hjá
John Galliano hjá Dior. Massimo Santanicchia er lektor í arkitektúr við Listaháskóla Íslands. Hann útskrifaðist með
MA-gráðu í hýbýla- og borgarfræðum frá School of Architecture, Architectural Association í London og MSc-gráðu í
svæðis- og skipulagsfræðum frá London School of Economics. Sigríður Sigurjónsdóttir er stofnandi Spark Design Space
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í Reykjavík. Hún útskrifaðist með MA gráðu í Design Studies frá Central Saint Martins í London. Örn Smári Gíslason er
sjálfstætt starfandi grafískur hönnuður útskrifaður frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands. Laufey Jónsdóttir er varamaður
dómnefndar. Hún er sjálfstætt starfandi fatahönnuður og myndskreytir. Hún útskrifaðist frá fatahönnunardeild Listaháskóla
Íslands og starfaði sem hönnuður hjá tískufyrirtækinu STEiNUNN en hef auk þess starfað sem yfirhönnuður merkisins
Blik. Tinna Gunnarsdóttir er varamaður dómnefndar. Hún er sjálfstætt starfandi hönnuður og hefur kennt við Listaháskóla
Íslands frá stofnun hans, um árabil sem fagstjóri í vöruhönnun. Hún hefur mastersgráðu í iðnhönnun frá Domus Academy í
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Mílanó og lauk í haust rannóknamaster á sviði lista og hugvísinda frá Háskólanum í Brighton.

Tímarit um hönnun og arkitektúr
Á aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar 2. júní gerðu Hönnunarmiðstöð Íslands og aðildarfélögin níu með sér
samning um útgáfu tímarits um hönnun og arkitektúr. Í kjölfarið var skipað níu manna faggráð sem skipaði
ritstjórn: Elísabet V. Ingvarsdóttir hönnunarsagnfræðingur, Félag húsgagna- og innanhússarkitekta. María
Kristín Jónsdóttir vöruhönnuður, Félag vöru- og iðnhönnuða, Sigríður Maack arkitekt, Arkitektafélag Íslands. Í
júlí var ráðinn ritstjóri, Arnar Fells Gunnarsson, grafískur hönnuður.
Markmið tímaritsins er að efla þekkingu á hönnun og arkiektúr og lyfta hönnunartengdri umræðu á hærra
plan. Tímaritið verður gefið út bæði á íslensku og ensku en þannig mun það ná til mun breiðari lesendahóps
og um leið skapa íslenskum hönnuðum aukin tækifæri. Í efnistökum blaðsins verður leitast við að kafa dýpra
og skoða ferli fremur niðurstöður. Þverfaglegar greinar verða í bland við fasta liði og á tímaritið að höfða
jafnt til fagfólks og áhugafólks um hönnun. Fyrst um sinn mun tímaritið koma út tvisvar á ári en stefnt er að
ársfjórðungslegri útgáfu í náinni framtíð. Til að halda umræðunni á lofti milli tímarita mun ritstjórn halda úti
heimasíðu með reglulegum uppfærslum á fréttatengdu efni og faglegri umræðu.
Allir félagsmenn Hönnunarmiðstöðvar, samtals 1200 talsins, munu fá tímaritið sent heim.

Hæg breytileg átt
Verkefnið Hæg breytileg átt er þróunarverkefni um íbúðir og
íbúðahverfi framtíðarinnar sem hófs í ársbyrjun 2014. Auglýst var eftir
þátttöku þverfaglegra hópa til að vinna að mótun hugmynda sem varpa
ljósi á vistvænni, samfélagsmeðvitaðri, hagkvæmari og framsæknari
íbúðarkosti í íslenksu þéttbýli.
Umsóknir bárust frá 23 hópum sem skipaðir voru samtals 124
einstaklingum með fjölbreytta menntun og bakgrunn. Í kjölfarið voru
fjórir hópar skipaðir samtals 23 einstaklingum valdar til þátttöku í
verkefninu. Vinna hópanna er farin af stað og ólíkt hefðbundnum
samkeppnum þar sem hver hópur vinnur í sínu horni og skilar tillögum
undir nafnleynd er lögð mikil áhersla á samstarf og samvinnu þvert á
hópa. Auk þess er hvatt til gagnrýnis samtals við fjölbreyttan hóp gesta
og fagmanna í gegnum allt ferlið og er samræðan nú liður í því. Þann
1. júlí skiluðu hóparnir af sér tillögum og í ágúst var verkefnið kynnt
opinberlega. Verkefnið fékk aðstöðu í sögulegu húsi Gasstöðvarinnar
að Hverfisgötu 115, frá 1910. Í húsinu var upphaflega íbúð gasstöðvarstjóra á efri hæð en verslun og
skrifstofur Gasstöðvarinnar á jarðhæð. Bakhjarlar verkefnisins: Hönnunarsjóður Auroru ásamt Hönnunarmiðstöð
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Íslands, Reykjavíkurborg, Samtök Iðnaðarins, Félagsbústaðir, Búseti og Félagsstofnun Stúdenta, Upphaf fasteignafélag,
Listaháskóli Íslands og Velferðaráðuneytið. Aðrir stuðningsaðilar: Mannvirkjastofnun | Stjórn verkefnisins skipa: Anna
María Bogadóttir arkitekt, stjórnarformaður, fulltrúi Hönnunarsjóðs Auroru og Hönnunarmiðstöðvar. Auðun Freyr
Ingvarsson framkvæmdastjóri, fulltrúi Félagsbústaða. Árni Jóhannsson forstöðumaður mannvirkjasviðs, fulltrúi Samtaka
Iðnaðarins. Guðrún Björnsdóttir framkvæmdastjóri, fulltrúi Félagsstofnunar stúdenta. Guðrún Ingvarsdóttir arkitekt, fulltrúi
Búseta. Páll Hjaltason arkitekt, fulltrúi Reykjavíkurborgar. Pétur Hannesson, framkvæmdastjóri Upphaf fasteignafélag.
Sigrún Birgisdóttir deildarforseti hönnunar- og arkitektúrdeildar Listaháskóla Íslands. | Verkefnisstjórar eru Hólmfríður
Ósmann Jónsdóttir og Hrefna Björg Þorsteinsdóttir arkitektar FAÍ.
Framvinduskýrsla ársins 2014 | honnunarmidstod.is

Leiðbeiningarit um tollun frumgerða og sýnishorna
Í júní kom út skýrt og aðgengilegt leiðbeiningarit um tollun frumgerða
og sýnishorna. Hönnunarmiðstöð Íslands gefur leiðbeiningaritið út en
verkefnið er unnið með stuðningi frá Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti í samstarfi við hönnunarfyrirtækin Farmers Market,
KronKron, Tulipop, Igló, Ella, Freebird, Steinunn, Tollstjóraembættið
og hraðflutningsfyrirtækin DHL, IceTransport, Express og TNT.
Nokkur hönnunarfyrirtæki í samstarfi við Hönnunarmiðstöð hófu
að vinna í þessu málið árið 2011 með fundum Hönnunarmiðstöðvar
Íslands, Tollstjóraembættis, fjármála- og iðnaðarráðuneytis og hefur
umræðan því verið lengi í gangi.
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LEIÐBEININGARIT
UM TOLLUN
FRUMGERÐA OG
SÝNISHORNA
Pantone Violet U

FYRIR HÖNNUÐI, HÖNNUNARFYRIRTÆKI
OG TIL UPPLÝSINGA FYRIR TOLLVERÐI

Leiðbeiningarnar eru fyrir tollayfirvöld annars vegar og fyrir hönnuði
hins vegar.Verkefnið var unnið í góðu samstarfi ofantaldra aðila þess
að greina mætti þau vandamál sem hönnuðir standa frammi fyrir í
dag. Tilgangur verkefnisins er að útlista bestu lausn við tollun miðað
við tollalögin í dag og finna leiðir sem væri hægt að vinna að til
framtíðar með betri lausn í huga.
Soffía Theódóra Tryggvadóttir stýrði verkefninu fyrir hönd
Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Soffía er með meistaragráðu í stjórnun
og stefnumótun frá Háskóla Íslands og stýrir veftímaritinu Nordic
Style Magazine.
Frumvarp um breytingar á tollalögum fyrir hönnuði
Þingmenn Bjartrar framtíðar lögðu fram frumvarp á Alþingi sem
miðar að því að einfalda tollalög þannig að hönnuðir þurfi ekki að
borga há gjöld vegna sýnishorna eða frumgerða sem þeir fá send að
utan. Frumvarpið var unnið út frá leiðbeiningariti um tollun frumgerða
og sýnishorna sem kom út á vegum Hönnunarmiðstöðvar í maí 2014.

Stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar í
Bláa Lóninu í nóvember 2014
Haustið 2009 stóð stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands fyrir
stefnumótun á Kolstöðum í Hvítársíðu. Verkefni eins og
Hönnunarstefna stjórnvalda, HönnunarMars sem alþjóðlegur
viðburður, kynningamál, meistaranám í hönnun og margt fleira voru
þar ofarlega á blaði. Unnið hefur verið ötullega að þeim áherslum
sem þar voru lagðar. Nú fimm árum síðar var ákveðið að safna
aftur saman öflugum hópi til að móta stefnu fyrir Hönnunarmiðstöð
Íslands næstu árin.
Vinnan fór fram í Bláa Lóninu, sem er bakhjarl Hönnunarmiðstöðvar
og hefur styrkt starfsemina undanfarin ár og gerði okkur kleyft að
standa vel og veglega að þessari stefnumótun. Um 35 manns tóku
þátt í verkefninu, þó nokkur samhljómur var í hópnum en 10-12 helstu
áherslupunktar hafa verið dregnir fram og verður unnið eftir þeim
næstu ár.
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Markmið Hönnunarmiðstöðvar:
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fjölga störfum fyrir ungt vel menntað fólk
fjölgun lítilla og millistórra fyrirtækja sem byggja á hönnun og hugviti
auka útflutning, efnislegan og óefnislegan
auka samkeppnishæfi Íslands
Pantone Violet U

Hönnunarmiðstöð er spennandi viðkomustaður í miðborginni
með sýningum, viðburðum og þjónustu fyrir fagfólk, fyrirtæki og gesti.
Hvað þarf að gera: Styrkja fjárhagsstöðu, finna húsnæði
Ávinningur: Öflugri kynningar- og samstarfsvettvangur fyrir hönnuði og atvinnulíf
Hönnunarstefna kemst í framkvæmd í samstarfi við stjórnvöld
Hvað þarf að gera: Stjórnvöld fjárfesta í greininni
Ávinningur: Dýpri almennur skilningur, fjölgun arðbærra verkefna og meiri verðmætasköpun
Hönnunarmiðstöð mótar og byggir upp stuðningsumhverfi fyrir hönnuði
Hvað þarf að gera: Fela Hönnunarmiðstöð verkefni á sviði hönnunar
Ávinningur: Hagræðing, marksækni og fagmennska í uppbyggingu á sviði hönnunar
Tengja hönnuði og atvinnulíf með markvissum hætti
Hvað þarf að gera: Standa fyrir samstarfsverkefnum, greiða leiðir milli hönnuða og fyrirtækja
Ávinningur: Aukið samstarf, fjölgun arðbærra verkefna og meiri verðmætasköpun
Efla ráðgjöf við hönnuði, fyrirtæki og stjórnkerfi
Hvað þarf að gera: Efla Hönnunarmiðstöð
Ávinningur: Hraða þróun, fjölga störfum, fyrirtækjum og auka útflutning
Stækka hönnunarsjóð í 500 milljónir
Hvað þarf að gera: Stjórnvöld fjárfesta í greininni
Ávinningur: Hraða þróun, fjölga störfum, fyrirtækjum og auka útflutning
Efla Hönnunarverðlaun Íslands
Hvað þarf að gera: Fjölga flokkum, ráðstefnudag þar sem við skoðum stöðu mála á Íslandi
Ávinningur: Dýpka skilning, sýna fordæmi, hvetja til dáða
Bakland Hönnunarmiðstöðvar
Hvað þarf að gera: Efla þverfaglegt samstarf við og á milli faghópa og fyrirtækja
Ávinningur: Hagræðing, marksækni og fagmennska
Efla erlendar fagkynningar og samstarf
Hvað þarf að gera: Beina fjármagni í rétta og faglega farvegi
Ávinningur: Efla fagmennsku, dýpka þekkingu til að auka árangur á erlendum mörkuðum
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Efla hönnunarmenntun á öllum skólastigum
Hvað þarf að gera: Þróa kennsluefni og auka samstarf á milli menntastofnanna og hagsmunaaðila
Ávinningur: Vel menntað ungt fólk, dýpri skilningur og aukið samkeppnishæfi þjóðarinnar
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Í tengslum við afmælissýninguna Mies van der Rohe verðlaunanna, Að móta Evrópu: byggingalist í 25 ár –
Mies van der Rohe verðlaunin 1988-2013 í Hörpu var efnt til málþings um Hörpu í lok janúar 2014. Málþingið
var undirbúið og skipulagt í samstarfi Hönnunarmiðstöðvar, Hörpu, Arkitektafélagsins og Batterísins arkitekta.
Rætt var um áhrif Hörpu og verðlaunanna á byggingarlist og mannlíf í Reykjavík. Frummælendur fluttu stutt
erindi og hringborðsumræður á eftir sem stjórnað var af Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa.
Frummælendur: Sigurður Einarsson, arkitekt hjá Batteríinu Arkitektum, Hilmar Þór Björnsson, arkitekt hjá Á
stofunni og bloggari, Ólöf Örvarsdóttir, arkitekt og sviðsstjóri umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.
Í hringborði: Arna Kristín Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Eyjólfur Pálsson,
húsgagnahönnuður, eigandi Epal og fulltrúi þjónustuaðila, Egill Helgason, samfélagsrýnir.
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Markaðsverðlaun ÍMARK 2014
Á markaðsverðlaunum ÍMARK 2014, samtaka
markaðsfólks á Íslandi voru í fyrsta sinn veitt sérstök
hvatningarverðlaun sem Hönnunarmiðstöð Íslands
hlaut fyrir að hafa náð miklum árangri í kynningarstarfi
HönnunarMars sem vakið hefur athygli erlendis, með
verulega litlu fjármagni og mannafla.

You Are in Control
Alþjóðlega ráðstefnan You Are In Control fór fram í
sjöunda sinn í Reykjavík 3. - 4. nóvember. Ráðstefnan
var haldin í Bíó Paradís og er þemað var Creative
Synergy eða skapandi samsláttur. Ráðstefnan tengir
saman aðila sem starfa í skapandi greinum en áherslan
fyrir You Are In Control 2014 er lögð á nýbreytni, þverfagleika og hið óvænta sem skapast þegar tveir eða
fleiri ólíkir þættir eru leiddir saman. Fyrirlesarar: Christine Boland, Edward Nawotka, Ragnar Kjartansson,
Zebra Katz, Vala Halldórsdóttir og Nelly Ben Hayoun.

Sköpunarkjarkur
„Það er almennt viðurkennt að nýsköpun og skapandi hugsun séu drifkrafturinn að baki árangri fyrirtækja og
einna verðmætustu eiginleikar leiðtoga á okkar dögum. Við þurfum ekki öll að vera listamenn en við getum
verið skapandi lögfræðingar, læknar, framkvæmdastjórar eða sölumenn.“
Tom Kelley, einn eigenda IDEO og höfundur Sköpunarkjarks (e. Creative Confidence) og The Art of
Innovation hélt fyrirlestur í stóra sal Háskólabíó i ágúst. Það var Karl Guðmundsson þýðandi bókarinnar sem
stóð fyrir fyrirlestrinum í samstarfi við Símann, Háskóla Íslands og Hönnunarmiðstöð.

Jafnlaunamerki
Aðgerðarhópur stjórnvalda og samtaka aðila vinnumarkaðarins um launajafnrétti
og Hönnunarmiðstöð stóðu fyrir samkeppni um hönnun á nýju einkennismerki,
jafnlaunamerki fyrir vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja og stofnana. Niðurstaða
liggur nú fyrir en höfundur verðlaunatillögunnar er Sæþór Örn Ásmundsson, hlýtur
hann 1.000.000 kr. í verðlaunafé.
Í dómnefnd sátu: Benendikt Þór Valsson, samband íslenskra sveitafélaga, tilnefndur
af aðgerðahópi stjórnvalda og aðilum vinnumarkaðarins um launajafnrétti. Guðný
Einarsdóttir, sérfræðingur tilraunaverkefnis um innleiðingu jafnlaunastaðals í
fjármálaráðuneytinu tilnefnd af aðgerðahópi stjórnvalda og aðilum vinnumarkaðarins um launajafnrétti. Sóley
Stefánsdóttir, Birna Geirfinnsdóttir, Örn Smári Gíslason, tilnefndir af Hönnunarmiðstöð Íslands.
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Úrslit úr samkeppni um nýtt merki fyrir Náttúruminjasafn Íslands voru gerð kunn 22. febrúar 2014 í
Þjóðminjasafni Íslands. Höfundur merkisins var Stefán Einarsson, grafískur hönnuður. Nýja einkennismerkið
var valið af dómnefnd úr 122 tillögum sem bárust í opinni samkeppni sem Náttúruminjasafnið stóð að ásamt
Hönnunarmiðstöð Íslands. Höfundi vinningstillögunnar var veitt viðurkenningaskjal og verðlaun að upphæð
1.000.000 kr.
Pantone Violet U

Rekstrarnám fyrir hönnuði í HR
Ný námslína fyrir hönnuði og arkitekta sem vilja byggja upp eða auka viðskiptalegan grunn sinn var sett
á laggirnar í Háskólanum í Reykjavík í september. Námið er kennt samhliða námslínunni rekstrar- og
fjármálanám en með litla áherslu á bókhald og ársreikninga. Þess í stað er viðskiptaumhverfið, stefnumótun
og framleiðsla/útflutningur tekin fyrir. Á námskeiðinu verður farið yfir helstu þætti við stofnun fyrirtækja,
markaðsmál, samningatækni og verkefnastjórnun. Hægt er lengja námið og bæta við tímum um bókhald og
ársreikninga. Námið var þróað í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands.

WE LIVE HERE
Hönnunarmiðstöð Íslands og Design Forum Finland hafa
þróað stórt sameiginlegt kynningarverkefni sem gengur út
á að kynna norræna hönnun á nýjan og markvissan hátt.
Þátttakendur taka þátt í verkefninu á jafnréttisgrundvelli
þar sem stefnumótið sjálft og mannlegar hliðar þess er
útgagnspunkturinn.
Verkefnið miðar að því að búa til stærri samstarfsverkefni
milli hönnunarmiðstöðva frá öllum Norðurlöndum sem
vinna að því sameiginlega markmiði að kynna norræna
hönnun, lífsstíl og gildi - og skoða sameiginlega framtíð
okkar á alþjóðavettvangi.
Íslenskir hönnuðir hefja sambúð með finnskum
hönnuðum á hönnunarvikunni í Stokkhólmi sem haldin
er í byrjun febrúar 2015. Flutt verður í fallega íbúð í
miðborg Stokkhólms, sem verður í senn sýningar- og
viðburðarrými. Heimilið kemur til með að endurspegla
norræna lifnaðarhætti, en allt innbú samanstendur af
framúrskarandi hönnunarmunum frá báðum þjóðum. WE
LIVE HERE verður því hvor tveggja sýning á íslenskri og
finnskri samtímahönnun sem og vettvangur fyrir hönnuði
til þess að efla tengslanet sitt og kynnast norrænu
hönnunarsenunni.
Sýningastjórar: Elina Aalto og Marika Tesolin frá FROM og Hlín Helga Guðlaugsdóttir. Grafísk hönnun:
Sigurður Oddson. Listrænn stjórnandi: Sanna Gebeyehu frá Codesign. Verkefnastjórar WE LIVE HERE eru Sari
Peltonen frá Hönnunarmiðstöð Íslands, og Tanja Sipilä frá Design Forum Finland.
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Nordic Design Lunch
Nordic Design Lunch er viðburður á vegum Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Design Forum Finland þar
sem fulltrúum norrænu hönnunarmiðstöðvanna er boðið í hádegismat sem framsettur er á frumlegan og
skemmtilegan máta. Þar er markmiðið að opna fyrir umræður um frekari hönnunarsamstarf á milli norrænu

Framvinduskýrsla ársins 2014 | aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 2015 | honnunarmidstod.is

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

landanna og efla tengslanet en fyrsti hádegsverðarfundurinn átti
sér stað á Stockholm Design Week 2014. Eftir velgengni fyrsta
fundar var viðburðurinn endurtekinn í Reykjavík á HönnunarMars
og svo aftur á hönnunarvikunni í Helsinki. Verkefnið er styrkt af
Kulturkontakt Nord.
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Stockholm Design Week
Á fyrsta hádegisverði mættust fulltrúar norrænu hönnunarmiðstöðvanna, fjölmiðlar og aðrir leiðandi aðilar í norrænu
hönnunarsenunni í fallegum húsakynnum Konstakademien í
Stokkhólmi. Þar gengu umræður út á skilvirkar leiðir í samstarfi á
milli landa.
Í rýminu var komið fyrir gamaldags myndvörpum og úr sér
gegnum „listamanna“ stólum og borðum dreift um rýmið. Þá fengu
þátttakendur penna og blað til að rita niður og skissa hugmyndir
sínar auk þess sem Rán Flygenring, myndskreytir, teiknaði „live
feed“ og varpaði upp á veggina á meðan samtalið átti sér stað.
Út frá þessum fundi kom upp hugmyndin að Summit Travel
Grant, sem veittur er ungum hönnuðum á Norðurlöndum. Fyrsti
hönnuðurinn til að hljóta styrkinn var Þórunn Árnadóttir. Styrkinn
hlaut hún fyrir ferð sína og þátttöku í Stockholm Design Week
2015 með verkefnið Sipp og Hoj.
HönnunarMars
Eftir velgengni fyrsta fundar var ákveðið að endurtaka viðburðinn
í Reykjavík og það á HönnunarMars. Hádegisverðurinn fór fram
í Norræna húsinu og leikurinn endurtekinnn líkt og í Svíþjóð. Á
þennan viðburð mættu alþjóðlegir gestir HönnunarMars, aðilar frá
DesignMatch kaupstefnunni og hönnuðir.
Helsinki Design Week
Þriðji hádegisverðafundurinn 2014 var haldinn á Helsinki Design
Week í tengslum við 10 ára afmæli hönnunarvikunnar. Að þessu
sinni var boðið til hádegisverðar um borð í bát þar sem farþegar
samanstóðu af heiðursgestum Helsinki Desgin Week, fjölmiðlum,
hönnuðum og fulltrúum norrænu hönnunarmiðstöðvanna. Að
þessu sinni skjalfesti Elli-Kija Kussniemi, myndskreytir, viðburðinn
með „life feed“ teikningum.
Nordic Design Lunch markaði upphaf Summit Travel Fund
og WE LIVE HERE verkefnið, en hann hefur gefið sig sem
góður vettvangur til styrkja og efla tengslanet sem og eiga
uppbyggilegar samræður í afslöppuðu umhverfi.
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Viðburðurinn Nordic Fashion Biennale var haldinn í Museum Angewandte
Kunst í Frankfurt Þýskalandi 21. mars - 22. júní 2014. Sýningin
samanstendur af ljósmyndum eftir ljósmyndarana Cooper og Gorfer,
www.coopergorfer.com, ásamt innsetningum eftir hönnuði frá Íslandi,
Færeyjum og Grænlandi. Norræna húsið í Reykjavík er framleiðandi
Nordic Fashion Biennale. Meginsýning NFB heitir The Weather Diaries
og er afrakstur náins samstarfs milli sýningarstjóranna, Cooper&Gorfer,
og þeirra hönnuða sem þær völdu til þáttöku. Auk hönnuðanna eru
gestalistamenn frá öllum löndunum einnig með verk á sýningunni.
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar tók þátt í opnunarviðburði
NFB. Á opnunardegi sýningarinnar var haldið málþing um hönnun,
menningararf og sjálfbærni. Ráðstefnustjóri Ragna Fróðadóttir.
Lykilfyrirlesarar David Shah og Christine Boland.
Pantone Violet U

Hönnuðir sem tóku þátt: STEiNUNN (IS) | Mundi Vondi (IS) | JÖR (IS) | Kría Jewelry
(IS) | Gudrun&Gudrun (FO) | Barbara I Gongini (FO) Listamenn sem taka þátt: Rammatik (FO) | Jessie Kleemann (GRL) |
Shoplifter (IS) | Nikolaj Kristensen (GRL)

Summit Travel Grant
Summit er leiðandi miðill á vefnum og bókaútgáfa á sviði hönnunar og arkitektúrs. Summit var stofnað
árið 2013 í Svíþjóð og er hugarfóstur Daniel Golling og Gustaf Kjellin. Miðillinn byggir stefnu sína á
menningarlegum samskiptum á milli fólks, þjóða og skapandi greina. Með það að leiðarljósi varð Summit
Travel Fund til – ferðastyrkur sem veittur er ungum hönnuðum á Norðurlöndum.
Hugmyndin að Summit Travel Fund kom upp eftir fyrsta fund Nordic Design Lunch, en eftir fundinn á
Stockholm Design Week var ákveðið að halda sölusýningu á sænskri nútímahönnun á HönnunarMars 2014.
Sýningin var fjármögnuð með framlögum frá sænskum arkitektum og var markmiðið að ágóði sýningarinnar
færi í að fjármagna ferðastyrk fyrir íslenskan hönnuð til þess að taka þátt á Stockholm Design Week 2015.
Þórunn Árnadóttir, vöruhönnuður, var fyrsti hönnuðurinn til að hljóta styrkinn.

CopenhagenFashionSummit 2014 | NICE
Verkefnið New Nordic Fashion, eða NICE (Nordic
Initiative Clean and Ethical) er þróað af NFA, the
Nordic Fashion Association í samstarfi við Norrænu
ráðherranefndina. Hönnunarmiðstöð Íslands og
Fatahönnunarfélag Íslands eru saman með aðild að
Nordic Fashion Association. Megináherslur NICE
verkefnsins eru að styðja og styrkja fatahönnun og
hönnuði með því að samræma áherslur, miðla þekkingu
og markaðssetja norræna fatahönnun sem brand.
Það verður m.a. gert með því að þróa sameiginlegan
þekkingarbrunn sem verður miðlað á vefsíðunni
nicefashion.org.
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Copenhagen Fashion Summit var haldið í þriðja sinn
í Óperuhúsinu í Kaupmannahöfn þann 24. apríl 2014.
Ráðstefnan fjallar um sjálfbærni, tísku og samfélagslega
ábyrgð tískuiðnaðarins og er viðburðurinn er sá stærsti
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sinnar tegundar í heimi. 12 hönnuðir frá Norðurlöndunum sýna föt sem framleidd eru á umhverfisvænan og
sjálfbæran hátt. Þeirra á meðal er JÖR by Guðmundur Jörundsson. Markmið Nordic Fashion Association er
að koma norrænum tískuiðnaði í forystu á heimsvísu hvað varðar samfélagslega og umhverfislega ábyrgð
og sjálbærni í viðskiptalausnum. Norðurlöndin eru sameiginlega að leiða umræðuna, á heimsvísu, um tískuog fataframleiðslu og hvernig hægt sé að auka sjálfbærni og umhverfisvitund. Hluti af umræðunni eru aukin
gæði, meðvitund um uppruna, efnisnoktun og staðbundna framleiðslu.
Pantone Violet U
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Þeir sem standa að ráðstefnunni eru Nordic Fashion Association og Danish Fashion Institute en
Hönnunarmiðstöð Íslands og Fatahönnunarfélag Íslands eru meðlimir af Nordic Fashion Association sem
stofnuðu Copenhagen Fashion Summit og NICE verkefnið.
Ragnheiður Elín Árnadóttir, ráðherra og Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar sóttu
ráðstefnuna.

Play Nordic | Formfrüstuck Berlin
Play Nordic var þriggja mánaða hátíð sem kynnir tónlist
og hönnun frá Norðurlöndunum. Hátíðin var haldin í húsi
sendiráða Norðurlandanna í Berlín, Felleshús. Hátíðin hófst
4. júlí og stóð til 5. október 2014.
Viðburðurinn kynnir samtíma húsögn og hönnun eftir unga
hönnuði frá Noðurlöndunum. Munirnir endurspegla það sem
er að gerast í hönnun á Norðurlöndunum í dag. Þess að
auki eru sýndir 100 hversdagslegir hlutir sem eru sérvaldir
frá öllum Norðurlöndunum og þeim er útstillt á sýningunni
CONTEMPORARY COLLECTED. Sýningarstjóri er Katrin
Greiling en Studio Greiling stóð að skipulagi og hönnun Play
Nordic hátíðarinnar. Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
tók þátt í pallborðsumræðu á hátíðinni, þar sem norræn
hönnun var í brennidepli.
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Áætlun 2015, raunkostnaður 2010-2014
Tekjur

Áætlun 2015

Raun 2014

Raun 2013
Pantone Violet U

Raun 2012

Raun 2011

Atvinnuvega - og nýsköpunarrn.

20.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

10.000.000

Mennta- og menningarmálarn.

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

8.500.000

7.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

3.000.000

12.500.000

12.823.845

8.683.174

5.848.063

5.490.574

Hönnunarsjóður

2.980.000

2.261.950

2.750.000

0

0

Hönnunarverðlaun

1.000.000

1.000.000

0

0

0

Nordic Design Lunch

3.000.000

1.502.460

0

0

0

WE LIVE HERE

6.000.000

8.792.924

0

0

0

Reykjavík v. HönnunarMars
HönnunarMars

Tímarit um hönnun og arkitektúr

13.000.000

Annað

12.000.000

6.478.287

5.086.104

8.652.749

14.852.942

Tekjur samtals

87.480.000

67.859.466

51.519.278

49.500.812

41.843.516

41.642.000

31.693.461

22.594.616

23.998.866

21.680.519

Kaffi, veitingar og fundir

1.300.000

1.646.497

254.139

254.139

296.406

Annar starfsmannakost

1.300.000

1.292.752

599.715

599.715

0

Aðkeypt þjónusta

1.800.000

830.717

1.569.397

1.569.397

1.074.208

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.100.000

1.078.329

1.069.529

1.069.529

1.072.763

Viðhald húsnæðis

200.000

457.595

74.001

74.001

1.440

Gjaldfærð áhöld og tæki

400.000

47.154

522.051

522.051

17.916

Tryggingar

100.000

80.074

77.390

62.782

57.052

Sími og burðargjöld

500.000

555.400

498.652

173.050

360.061

Pappír, ritföng og bækur

300.000

371.091

104.151

123.161

250.042

2.000.000

1.957.414

1.377.967

1.081.612

572.867

550.000

391.621

325.591

494.874

195.215

1.500.000

1.910.442

106.747

147.099

912.320

Auglýsingar

100.000

158.353

3.789

3.789

3.782

Annar kostnaður

200.000

352.610

119.086

103.076

31.500

14.500.000

15.019.090

11.566.399

9.954.325

8.633.213

400.000

528.916

2.750.000

0

0

Hönnunarverðlaun

1.000.000

3.204.314

0

0

0

Nordic Design Lunch

3.000.000

1.746.851

0

0

0

WE LIVE HERE

6.000.000

2.656.121

0

735.620

0

Önnur verkefni

9.000.000

2.136.077

8.074.905

5.230.797

8.662.727

86.892.000

68.114.879

51.688.125

46.197.883

43.822.031

588.000

-255.413

-168.847

3.302.929

-1.978.515

Gjöld
Laun og launatengd gjöld

Rekstur tölvukerfis og vefs
Endurskoðun og reikn
Ferðakostnaður

HönnunarMars
Hönnunarsjóður

Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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Tekjur

Raun 2014

Áætlun 2014

Frávik 2014

Atvinnuvega - og nýsköpunarrn.

15.000.000

15.000.000

0

Mennta- og menningarmálarn.

15.000.000

15.000.000

0

Reykjavík v. HönnunarMars

5.000.000

5.000.000

0

HönnunarMars

12.823.845

13.400.000

-576.155

Hönnunarsjóður

2.261.950

2.060.000

201.950

Hönnunarverðlaun

1.000.000

1.500.000

-500.000

Nordic Design Lunch

1.502.460

1.430.000

72.460

WE LIVE HERE

8.792.924

1.500.000

7.292.924

6.478.287

8.104.000

-1.625.713

67.859.466

62.994.000

4.865.466
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Tímarit um hönnun og arkitektúr
Annað
Tekjur samtals
Gjöld
Laun og launatengd gjöld

31.693.461

31.281.500

411.961

Kaffi, veitingar og fundarkostn.

1.646.497

500.000

1.146.497

Annar starfsmannakostnaður

1.292.752

600.000

692.752

830.717

750.000

80.717

1.078.329

1.200.000

-121.671

457.595

300.000

157.595

47.154

100.000

-52.846

Aðkeypt þjónusta
Húsaleiga & öryggisgæsla
Viðhald húsnæðis
Gjaldfærð áhöld og tæki
Tryggingar
Sími og burðargjöld
Pappír, ritföng og bækur
Rekstur tölvukerfis og vefs
Endurskoðun og reikningsskil
Ferðakostnaður

80.074

80.000

74

555.400

500.000

55.400

371.091

300.000

71.091

1.957.414

1.850.000

107.414

391.621

500.000

-108.379

1.910.442

800.000

1.110.442

Auglýsingar

158.353

50.000

108.353

Annar kostnaður

352.610

100.000

252.610

15.019.090

13.000.000

2.019.090

528.916

450.000

78.916

Hönnunarverðlaun

3.204.314

2.000.000

1.204.314

Nordic Design Lunch

1.746.851

2.200.000

-453.149

HönnunarMars
Hönnunarsjóður

WE LIVE HERE

2.656.121

1.000.000

1.656.121

Önnur verkefni

2.136.077

4.300.000

-2.163.923

68.114.879

61.861.500

6.253.379

-255.413

1.132.500

-1.387.913

Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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Verkefnaáætlun ársins 2015
Verkefni á Íslandi
• HönnunarMars 2015
• Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
• Hönnunarsjóður
• Hönnunarverðlaun 2015
• Tímarit um hönnun og arkítektúr
• Stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar 2014
• Sumarstarf, verkefni fyrir unga hönnuði
• Incubator verkefni
• Skoða aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja, hönnuða og arkitekta
• Vinna að framtíðarlausn í húsnæðismálum
• Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
• Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
• Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
• Frekari þróun vefja Hönnunarmiðstöðvar
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Verkefni erlendis
• WE LIVE HERE / Stockholm Design Week
• Nordic Design Lunch
• Salone del Mobile / Milano

HönnunarMars 2015
Hönnunarmiðstöð Íslands heldur HönnunarMars
í sjöunda sinn 12.-15. Mars 2015. DesignTalks
fyrirlestrardagurinn fer fram á ný í Hörpu og að þessu
sinni undir yfirskriftinni Play Away. Viðburðir hafa
aldrei verið fleiri og er ljóst að hátíðin er á tímamótum
í þroskaskeiði sínu. Yfir 130 viðburðir verða á dagskrá
hátíðarinnar og þar af þó nokkur nokkur erlend verkefni.
Áþreifanleg aukning er í aðsókn erlendra gesta sem
sækja HönnunarMars sérstaklega.

HönnunarMars
DesignMarch
Reykjavík
12.–15..215
HOMA 176

Hönnunarstefna stjórnvalda
Á fjárlögum 2015 leggja stjórnvöld 10 milljónir króna til
framkvæmdar hönnunarstefnu. Hönnunarmiðstöð mun
sinna þeim verkefnum.

Hönnunarsjóður
Þau ánægjulegu tíðindi bárust í lok árs 2014 að á
fjárlögum 2015 hefði framlag til Hönnunarsjóðs verið
hækkað aftur í 45 milljónir. Sjóðurinn er nú í umsjón
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og heyrir undir
ráðuneyti Ragnheiðar Elínar Árnadóttur. Þetta eru mikil
gleðitíðindi fyrir hönnuði.
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Pantone Violet U

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Hönnunarmiðstöð Íslands mun í annað
sinn standa fyrir Hönnunarverðlaunum
Íslands 2015, að þessu sinni í október.
Hönnunarverðlaunin verða sem fyrr veitt
þvert á greinar, en til greina kemur að
bæta inn nýjum verðlaunum sem hvetja
framúrskarandi nýja og upprennandi
hönnuði til dáða. Skoðað verður hvort
flokkum muni fjölga og hvort hægt verður
að halda ráðstefnu samhliða verðlaununum.
Pantone Violet U

Tímarit um hönnun og arkitektúr
Kemur út í fyrsta sinn á árinu. Markmið þess
er að efla þekkingu á hönnun og arkitektúr og lyfta hönnunartengdri umræðu. Tímaritið verður gefið út bæði
á íslensku og ensku. Í efnistökum blaðsins verður leitast við að kafa dýpra og skoða ferli fremur niðurstöður.

Stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar 2014
Unnið verður að því að koma þeim áherslum sem komu fram í stefnumótuninni í ferli og framkvæmd.

Sumarstarf, verkefni fyrir unga hönnuði
Hönnunarmiðstöð hefur haft það markmið að setja af stað verkefni sem styður fyrirtæki í því að ráða sér unga
hönnuði til starfa. Margir aðilar hafa sýnt verkefninu áhuga og vonandi tekst að fjármagna það á árinu 2015.

Incubator verkefni
Í hönnunarstefnu eru hugmyndir um „Incubator“ verkefni sem Hönnunarmiðstöð mun leiða. Unnið verður að
þessu áfram.

Aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja, hönnuða og arkitekta
Mikil samlegð hefur skapast af samstarfi félaganna í Hönnunarmiðstöð. Á næstu árum gefst tækifæri ti að
skoða nánara samstarf öllum til hagsbóta og eflingar. Einnig er byrjað að skoða kostina við sterkara samstarf
og aðkomu hönnunarfyrirtækja að Hönnunarmiðstöð.

Vinna að framtíðarlausn í húsnæðismálum
Hönnunarmiðstöð mun missa húsnæði sitt á árinu þannig að það er brýnt að finna góða framtíðarlausn
fyrir miðstöðina. Stjórnendur leggja áherslu á að Hönnunarmiðstöð sé sýnileg og vel staðsett í miðborg
Reykjavíkur. Framtíðarsýn okkar er að Hönnunarmiðstöð hafi sterka ásýnd í borgarmyndinni, geti tekið á móti
gestum og gangandi beint af götunni. Að í miðstöðinni sé sýningarrými þar sem hægt er að sýna íslenska
hönnun og arkítektúr í samstarfi við ýmsa aðila, auk aðstöðu til að taka á móti hópum. Undanfarið hafa sjö
manns unnið í Hönnunarmiðstöð og mun þeim eflaust fjölga á næstu árum í takt við aukna starfsemi.
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Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
Unnið er að því að koma upp reglulegum námskeiðum fyrir hönnuði um efni, framleiðslu, markaðssetningu,
samskipti við fjölmiðla, útflutning o.s. frv. Einnig eru í bígerð námskeið fyrir nýútskrifaða hönnuði.

Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku. Reynt verður að
gera átak í því á árinu.
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Stöðugt er unnið að því að efla og bæta vefi Hönnunarmiðstöðvar á íslensku sem og á ensku. Unnið er að því
að flytja vefi yfir í hagkvæmari kerfi, endurhanna þá og einfalda. Einnig eru uppi áform um að koma af stað
bloggi á íslensku sem yrði vettvangur faglegrar umræðu og skoðanaskipta um hönnun á Íslandi.

WE LIVE HERE / Stockholm Design Week

Pantone Violet U

WLH mun eiga sér stað á hönnunarvikunni í Stokkhólmi sem haldin er dagana 30. janúar – 6. febrúar 2015. Ef
verkefnið tekst vel til þá eru hugmyndir uppi um að sýna líka á London Design Festival í haust. Einnig stendur
til að bjóða fleiri norrænum löndum til þess að taka þátt í verkefninu.

Nordic Design Lunch
Nordic Design Lunch hefur reynst góður vettvangur til auðvelda aðgengi að aðilum úr hönnunarheiminum og
styrkja og efla tengslanet. Verkefni eins og WE LIVE HERE og Summit Travel Fund eru til marks um það. Til
stendur að framkvæma NDL á Stockholm Design Week í tengslum við WE LIVE HERE og ef fjármögnun tekst
þá einnig á London Design Festival, Eindhoven og/eða Helsinki Design Week.

Spark Design Space Berlín
Spark mun kynna fjögur íslensk hönnunarverkefni í samstarfi við Íslenska sendiráðið í Berlín. Sýningin fer
fram í Felleshus í Berlín og stendur yfir frá 30. janúar - 10. apríl. Markmið sýningarinnar er að kveikja áhuga
á frekara samstarfi, samtali, vináttu og viðskiptatækifæra á milli landanna. Þeir hönnuðir sem taka þátt eru
Sigurður Eggertson, Brynjar Sigurðarson, Sigríður Rún Kristinsdóttir og Paolo Gianfrancesco.

Salone del Mobile / Milano
Fulltrúar frá Hönnunarmiðstöð Íslands halda í kynningarferð á hönnunarvikuna í Mílanó í apríl 2015. Tilgangur
ferðarinnar er að kynna verkefni Hönnunarmiðstöðvar á erlendri grundu, s.s. HönnunarMars og HA (nýtt
tímarit um arkitektúr og hönnun), sem og efla tengslanet og kynnast hátíðinni sjálfri með það að leiðarljósi að
taka þátt í henni síðar meir.
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