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Árið 2012 var fimmta rekstrarár Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Metnaður hefur einkennt
starfið og geta miðstöðvarinnar þanin að ystu mörkum hvað varðar getu starfsmanna jafnt
Pantone Violet U

sem nýtingu fjármagns. Aukning var í starfseminni, verkefnum fjölgaði og starfshlutföll
voru aukin þannig að fimm starfsmenn störfuðu hjá Hönnunarmiðstöð 2012. Meðal helstu
verkefni ársins má telja HönnunarMars, ferðalok sýningarinnar Íslensk samtímahönnun,
samstarf við World Design Capital Helsinki 2012, 13 AL+ samstarfsverkefni um ál, Mótun
Hönnunarstefnu fyrir Ísland, samstarf um skapandi greinar, nýjan hönnunarsjóð, auk fjölda verkefna sem
fjallað er um í þessari skýrslu.
HönnunarMars er stærsta verkefni Hönnunarmiðstöðvar en hátíðin hefur fest sig í sessi. HönnunarMars er
ein af þremur stærstu hátíðum Reykjavíkurborgar. Þrjátíu þúsund Íslendingar sækja hana ár hvert og um
90% þjóðarinnar vita af tilvist hennar. Kaupendastefnumót, alþjóðlegur fyrirlestradagur, áhersla á erlend
samstarfsverkefni og öflug kynning á möguleikum hönnunar á Íslandi eru helstu verkefnin sem unnið er með
á HönnunarMars. Í ár var haldinn fundur framkvæmdastjóra Norrænu Hönnunarmiðstöðvanna í Reykjavík í
tengslum við HönnunarMars. Þetta var fyrsti fundur þessa hóps en hann tókst mjög vel og áform eru um að
efla verulega samstarf á milli aðila. Þetta er mikilvægur vettvangur fyrir Hönnunarmiðstöð Íslands en hún nýtur
ákveðinnar sérstöðu þar sem allar hönnunargreinar sameinast innan hennar.
Á árinu var unnið frekar með þær áherslur sem fram komu á stefnumótandi fundi félaganna níu sem
Hönnunarmiðstöð boðaði til í nóvember 2011. Fundurinn var haldinn til að styrkja enn frekar vinnuna við
Mótun Hönnunarstefnu stjórnvalda, en það er eitt af mikilvægustu verkefnum Hönnunarmiðstöðvar.
Þar voru helstu áherslur:
Leggja áherslu á hönnun sem drifkraft í nýsköpun og samfélagsþróun
Styrkja innviði hönnunargeirans hér á Íslandi m.a. með öflugum 150 m. kr. verkefna- og þróunarsjóði sem
rekinn er í tengslum við Hönnunarmiðstöð
Auka fræðslu til almennings og sérhæfðari hópa svo sem valdhafa og fyrirtækja
Efla kennslu í hönnun allt frá grunnskólastigi og upp í meistarastig
Auka verulega skilvirkni í stuðningsumhverfi og leysa vandamál í rekstrarumhverfinu,
s.s. heftandi tollaumhverfi
3
Auka rekstrarfé Hönnunarmiðstöðvar, fjölga starfsgildum og skerpa hlutverk hennar
m.a. með því að færa verkefni til Hönnunarmiðstöðvar sem best eiga heima þar
Hönnunarmiðstöð efni til árlegra hönnunarverðlauna og hvetji til sameiningar hönnunarfélaganna.
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Rekstrarforsendur Hönnunarmiðstöðvar breyttust nokkuð með nýjum samningi sem gerður var við ríkið um
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áramótin 2011-12. Velta Hönnunarmiðstöðvar jókst um nokkrar milljónir á árinu. Mikið aðhald var í rekstrinum
vegna halla fyrri árs en vel tókst að vinna á honum eins og tölur 2012 sýna.
Mikilvægt er að efla starfsemi Hönnunarmiðstöðvar með því að styrkja rekstrar og fjárhagsgrundvöll hennar.
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Innan ramma Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekking og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum
hönnuða og arkitekta. Hönnunarmiðstöð veitir fyrirtækjum, stjórnsýslu og stuðningsumhverfi ráðgjöf en
um leið þarf hún að sækja fé til sama stuðningumhverfis til að geta sinnt verkefnum sínum. Það eru hvorki
fagleg né markviss vinnubrögð. Fjármagn sem veitt er til starfseminnar þarf að vera í eðlilegu samræmi
við þau verkefni sem samningur Hönnunarmiðstöðvar við ríkið kveður á um og möguleika greinarinnar til
atvinnuuppbyggingar. Mikil hagræðing gæti falist í því að beina fjármagni því sem ríkisstofnanir hafa úr að
spila til að sinna verkefnum á sviði hönnunar til Hönnunarmiðstöðvar. Þannig nást mun markvissari og faglegri
vinnubrögð og mun betri nýting fjármagns.
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 felst í rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands er mikil og á eftir að aukast ef rétt er á málum haldið.
Hönnunarmiðstöð er ein af kynningarmiðstöðvum skapandi greina og meðal stofnenda Samtaka skapandi
greina. Þess ber að gæta að hlutverk kynningamiðstöðvanna, verkefni þeirra og markmið eru ólík, enda staða
greinanna misjöfn.
Eigendur og stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar þakka atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og menntaog menningarmálaráðuneyti sem fjármagna rekstur Hönnunarmiðstöðvar. Einnig þökkum við okkar
helstu samstarfs- og stuðningsaðilum, sem eru eftirtaldir: Reykjavíkurborg, Íslandsstofa, Bláa Lónið,
Hönnunarsjóður Auroru, Norræna húsið, Utanríkisráðuneytið, Samtök iðnaðarins, Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Höfuðborgarstofa, Listaháskóli Íslands, Hönnunarsafn Íslands, Samtök skapandi greina, Listasafn Reykjavíkur
og sendiráð Íslands í Stokkhólmi og Helsinki.
Halla Helgadóttir
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Helstu kynningarviðburðir, áfangar og árangur hönnuða og arkitekta
• HönnunarMars 2012 var haldinn í fjórða sinn og heppnaðist mjög vel. Samkvæmt þjóðarpúlsi Capacent sækja
Pantone Violet U

30 þúsund Íslendingar einn eða fleiri viðburð á HönnunarMars sem gerir hátíðina að þeirri þriðju stærstu á eftir
Menningarnótt og Gay Pride og 90% þjóðarinnar þekkja til hátíðarinnar. HönnunarMars 2012 var hluti af dagskrá World
Design Capital Helsinki 2012 og var hátíðin einn af International Satellite Events sem tengdust WDCH2012.
• Íslensk hönnun var áberandi á hönnunarvikunni í Helsinki sem var stærsti viðburður World Design Capital Helsinki
2012. Á meðal íslenskra þátttakenda voru Vík Prjónsdóttir, Studio Subba, Hrafnkell Birgisson, Dögg Guðmundsdóttir,
Hafsteinn Júlíusson, Volki, Áslaug Jónsdóttir og Össur. Hönnunarmiðstöð stóð, samhliða þátttöku hönnuðanna í
sýningum, fyrir kynningum á HönnunarMars og íslenskri hönnun. Ferðalok sýningarinnar Icelandic Contemporary Design
áttu sér jafnframt stað á hönnunarvikunni. Íslensk-finnska skartgripasýningin Water and Earth, Láð og lögur, var sett upp í
Hanaholmen, Helsinki í lok árs og var hluti af dagskrá World Design Capital Helsinki 2012.
• Skýrslan Skapandi greinar - sýn til framtíðar var gefin út og kynnt í Hörpu þann 19. október. Skýrslan var unnin af
starfshópi á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, fjármála- og
efnahagsráðuneytis, utanríkisráðuneytis, Íslandsstofu og Samtökum skapandi greina. Hún fjallar um það hvernig hið
opinbera, ríki og sveitarfélög, haga stuðningi sínum við skapandi greinar með lagasetningu, stjórnsýslu, fjárveitingum og
fjárfestingu í menntun, rannsóknum og innviðum.
• Góðir staðir, leiðbeiningarit um uppbyggingu ferðamannastaða var gefið út af Ferðamálastofu, Framkvæmdasýslu
ríkisins og Hönnunarmiðstöð Íslands í byrjun árs. Leiðbeiningaritinu er ætlað að byggja brú á milli sveitarfélaga og ríkis
annars vegar og hönnuða og framkvæmdaaðila hins vegar.
• Sýningin New Nordic – Architecture & Identity var sett upp á Louisiana safninu í Danmörku. Á sýningunni var lögð
áhersla á sérkenni arkitektúrs og borgarskipulags á Norðurlöndunum. Meðal þeirra sem komu að sýningunni frá Íslandi
eru ARKIS, Arkitema, Basalt Arkitektar, Studio Granda, arkitektarnir Ola Steen og Kolbrún Ragnarsdóttir, Ólafur Elíasson
listamaður, Pálmar Kristmundsson arkitekt, hönnunarteymið Fanney Antonsdóttir og Dögg Guðmundsdóttir, Guðrún Lilja
Gunnlaugsdóttir hönnuður, Kristinn E. Hrafnsson listamaður, Sruli Recht hönnuður og Hallgrímur Helgason rithöfundur.
• Málþing var haldið um íslenskan arkitektúr við opnun sýningar Island und Architecture? í Felleshus í Berlín þann 23.
nóvember. Sýningin var upphaflega sett upp í Deutsches Architekturmuseum í Frankfurt í tilefni af heiðursþátttöku Íslands
á Bókamessunni 2011. Leitast var við að svara spurningum um áhrif þjóðfélagsvitundar í íslenskum arkitektúr.
• Haustið 2012 fékk Harpa hin eftirsóttu MICE Report verðlaun sem besta ráðstefnuhús í Norður-Evrópu. Harpa hefur
hlotið nokkrar alþjóðlegar viðurkenningar síðan hún var opnuð vorið 2011. Til að mynda var hún tilnefnd Bygging ársins
2011 í Skandinavíu af sænska hönnunartímaritinu FORM og hlaut torgið fyrir fram Hörpuna norræn arkitektaverðlaun í
flokknum besta norræna almenningsrýmið 2011. Hönnun torgsins var í höndum Landslags ehf í samstarfi við Batteríið,
Henning Larsen og Ólaf Elíasson.
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• Grafíski hönnuðurinn Siggi Eggertsson hlaut virt hönnunarverðlaun. Hann er fyrstur íslenskra hönnuða til að hljóta
gullverðlaun keppninnar The Cup sem er á vegum ADC*E, samtaka félaga evrópskra hönnuða og auglýsingagerðarfólks.
Þar er það besta í grafískri hönnun í Evrópu verðlaunað ár hvert. Þar að auki hlutu Reykjavík Letterpress og
samstarfshópur nokkurra hönnuða, sem unnu verkefni fyrir RIFF, viðurkenningar fyrir verk sín.
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Íslands. Gísli B. er einn atkvæðamesti grafíski hönnuður íslenskrar hönnunarsögu á 20. öld. Gísli stofnaði auglýsingastofu
Gísla B. Björnssonar þegar hann snéri heim úr námi í Þýskalandi árið 1961 og ári síðar stofnaði hann sérdeild í
auglýsingateiknun við Myndlista- og handíðaskólann sem í dag er braut grafískrar hönnunar við Listaháskóla Íslands.
Sýningarstjóri var Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður og stundakennari við LHÍ.
Pantone Violet U

• Rán Flygenring hlaut þýsku barnabókaverðlaunin. Barnabókin Frerk, du Zwerg! (Bergur dvergur), eftir þýska rithöfundinn
Finn-Ole Heinrich með myndskreytingum Ránar Flygenring, hlaut þýsku barnabókaverðlaunin 2012. Verðlaunin voru
afhent á Bókasýningunni í Frankfurt í október.
• Íslensk-ameríski hönnuðurinn Chuck Mack gerði samning við sænska fyrirtækið Design House Stockholm um
framleiðslu á skrifborðinu Fákar. Borðið verður aðalsmerki skrifstofuhúsgagnalínu fyrirtækisins fyrir heimili. Stefnt er að
því að borðið komi á markað 2014. Leiðir Chucks Mack og Design House Stockholm lágu saman á kaupstefnumótinu
DesignMatch sem er einn af árlegu viðburðum Hönnunarmiðstöðvar á HönnunarMars.
• STEiNUNN var á meðal sýnenda á Nordic Design Today 2012. Á sýningunni, sem sett var upp í Emma - Espoo Museum
of Modern Art gaf að líta verk fimm hönnuða og hönnunarteyma frá Norðurlöndunum. Þessi verkefni hafa hlotið hin virtu
Torsten og Wanja Söderberg verðlaun á undanförnum fimm árum. Verðlaunahafarnir og sýnendurnir voru Steinunn
Sigurðardóttir frá Íslandi, Harri Koskinen frá Finnlandi, Henrik Vibskov frá Danmörku og teymin Front frá Svíþjóð og
Norway Says frá Noregi.
• Gagarín vann samkeppni haldna á vegum mannréttindasafns í Kanada. Margmiðlunarfyrirtækið Gagarín átti
vinningstillögu í samkeppninni CMHR Media and Technology 2 sem fól í sér hönnun og þróun á þremur gagnvirkum
sýningaratriðum fyrir mannréttindasafnið Canadian Museum for Human Rights í Winnipeg í Kanada.
• Batteríið Arkitektar unnu arkítektasamkeppni í Noregi. Vinningstillagan var unnin í samstarfi við Link Arkitektur í Bergen
í Noregi. Um er að ræða lokaða samkeppni um framtíðarsýn fyrir bæjarhlutann Fyllingsdalen í Bergen. Hinar tvær
tillögurnar voru unnar af norsku arkítektastofunni Snøhetta og dönska arkitektastofunni BIG - Bjarke Ingels Group - hvoru
tveggja heimsfrægar arkítektastofur.
• ATMO - íslenskt tízku- og hönnunarhús opnaði á Laugavegi 91 um miðjan nóvember. Þar voru á boðstólum yfir 60
vörumerki íslenskra hönnuða.
• Meistaranám í hönnun hófst í Listaháskóla Íslands haustið 2012. Námsbrautin er fullt tveggja ára nám til 120 eininga og
lýkur með MA-gráðu í hönnun. Teknir eru inn að hámarki 12 nemendur á ári og fer kennsla fram á ensku.
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Gerður var nýr samingur við mennta- og menningamálaráðuneyti og atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti
um áframhaldandi rekstur Hönnunarmiðstöðvar Íslands um áramótin 2011-2012. Í samningum fólst nokkur
hækkun á framlagi ríkisins til Hönnunarmiðstöðvar. Rekstur ársins 2012 var í járnum því að tap var á árinu
2011 en það tókst að jafna tapið og skila rekstrinum réttu megin við núllið í árslok. Á sama tíma náðist að þróa
starfsemina, efla helstu verkefni og ná meiri stöðugleika.
Pantone Violet U

Þó er ljóst að enn er nokkuð í land ef Hönnunarmiðstöð á að gera sinnt þeim verkefnum sem henni er falið í
samningi við ráðuneytin. Metnaður og áræðni hafa einkennt starfið og frelsið sem felst í mótunarárum árum
hefur verið nýtt eins og kostur er. Innan Hönnunarmiðstöðvar er búið að fjárfesta í grundvelli sem auðvelt
er að byggja á. Stofnanir og fyrirtæki geta leitað til hennar varðandi úrlausn verkefna á sviði hönnunar,
kynningarmála og nýskapandi verkefna á sviði hönnunar og arkitektúrs. Mikilvægt er að Hönnunarmiðstöð
nái að kynna þessi tækifæri og að stofnanir ríkis og borgar nýti sér vettvanginn. Eins og málum er háttað
í dag þá eru of margir að fást við sömu verkefnin, jafnvel keppast um þau. Þannig felast mikil tækifæri í
aukinni skilvirkni og með því að nýta sérþekkingu og fagmennsku Hönnunarmiðstöðvar. Með því að fela
Hönnunarmiðstöð umsýslu verkefna sem sannarlega eru á hennar fag- og sérsviði má hvoru tveggja spara fé
jafnt sem fjölga tækifærum. Ennþá fer mikil orka og tími í það að tryggja fjármagn og rekstrarfé svo að sinna
megi verkefnum miðstöðvarinnar. Einnig fer mikill tími í að kynna mikilvægi og sérstöðu Hönnunarmiðstöðvar
innan stjórnkerfis og meðal stjórnmálamanna, sem endurspeglar stöðu hönnunar á Íslandi.

Stjórn
Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. er stjórnað af fulltrúum hluthafa sem eru
hönnunarfélögin níu. Aðalfundur félagsins var haldinn 29. maí 2012.
Dagný Bjarnadótti, FÍLA, hætti sem formaður stjórnar og á hún miklar
þakkir skildar fyrir óeigingjörn störf sín í þágu Hönnunarmiðstöðvar
og hönnunargreinanna. Engin skipti urðu á stjórnarmönnum. Haukur
Már Hauksson, FÍT, tók við sem stjórnarformaður og Borghildur Sölvey
Sturludóttir, AÍ, sem varaformaður. Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir tók sæti
í stjórn fyrir hönd FÍLA.
Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá
aðalfundi 29. maí 2012
1. Arkitektafélag Íslands, Borghildur Sölvey Sturludóttir
2. Fatahönnunarfélag Íslands, Steinunn Sigurðardóttir
3. Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, Íva Rut Viðarsdóttir
4. Félag íslenskra gullsmiða, Arna Arnardóttir
5. Félag íslenskra landslagsarkitekta, Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir
6. Félag íslenskra teiknara, Haukur Már Hauksson
7. Félag vöru- og iðnhönnuða, Tinna Gunnarsdóttir
8. Leirlistafélag Íslands, Guðný Hafsteinsdóttir
9. Textílfélagið, Björg Pjetursdóttir
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Fjármál
Samningur við mennta- og menningarmálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti var endurnýjaður um áramótin
2011-2012 til þriggja ára. Í honum fólst nokkur aukning rekstrarfjár og þar með skapaðist meiri stöðugleiki í
rekstrinum. Velta Hönnunarmiðstöðvar hefur aukist ár frá ári en þar vegur HönnunarMars þyngst.
Þörfin fyrir Hönnunarmiðstöð er mikil og fjöldi verkefna berst miðstöðinni til úrlausnar í viku hverri. Verkefnin
eru mörg og brýn og ljóst að hægt væri að ná verulegum og skjótari árangri með því að auka umfang
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starfseminnar. Miklir og atvinnuskapandi möguleikar felast í starfsemi Hönnunarmiðstöðvar og óþarflega
miklum tíma er varið til öflunar fjármagns til verkefna. Óviðunandi er að Hönnunarmiðstöð keppi við
skjólstæðinga sína um styrktarfé.
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Stöðugt er unnið að því að finna leiðir til að auka sjálfsaflafé Hönnunarmiðstöðvar. Markmiðið er að hún afli
allt að 50% rekstrarfjárins sjálf. Nánari upplýsingar um fjárhagslegt uppgjör ársins og fjárhagsáætlun á bls. 31.
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Staða innan stjórnkerfis
Mikilvægt er að stjórnmálamenn sem og starfsmenn stofnana og stjórnsýslu kynni sér vel hlutverk og
markmið Hönnunarmiðstöðvar, en hún sameinar níu hönnunargreinar og er þeirra sameiginlegi vettvangur,
hvort sem um er að ræða einstaklinga eða fyrirtæki. 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. Þetta fyrirkomulag hefur vakið athygli á Norðurlöndum og þykir eftirbreytnivert.
Samlegðin og hagræðingin sem felst í rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands er nú þegar mikil og getur orðið
enn meiri 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 ólík, eins og staða greinanna. Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar, eins og staða
hönnunar og arkitektúrs er í dag á Íslandi, er mun stærra hér heima en erlendis. Greinarnar eru í örum vexti
hér á landi en starfsumhverfið ungt og að mörgu leyti ómótað.
Aukið fjármagn veitir Hönnunarmiðstöð mun raunhæfari samstarfsgrundvöll við stuðningsumhverfið. Innan
ramma Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekking og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum hönnuða og
arkitekta. Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafarhlutverki fyrir þessar greinar við stjórnsýslu og stuðningsumhverfi
en um leið þarf hún að sækja fé til sama stuðningumhverfis til að geta sinnt verkefnum sínum. Það er hvorki
faglegt né markvisst fyrirkomulag og á stundum eru það sömu starfsmenn sem þiggja ráðgjöf miðstöðvarinnar
og veita til hennar fjármagni. Fjármagnið þarf að vera í samræmi við þau verkefni sem samningur
Hönnunarmiðstöðvar við ríkið kveður á um, sem og möguleika greinarinnar til atvinnuuppbyggingar.
Beina þarf því fjármagni sem stofnanir ríkisins hafa úr að spila til að sinna verkefnum á sviði hönnunar til
Hönnunarmiðstöðvar og fela henni þau verkefni sem eru á sérsviði miðstöðvarinnar [og talin eru upp í
samningi hennar við ríkið]. Þannig nást markvissari og faglegri vinnubrögð og betri nýting fjármagns.
Spurningin er hvort vilji sé til að vinna út frá hugmyndum um valddreifingu og svokallaðri bottom up nálgun
þannig að fagfólk og faggreinar taki ábyrgð á og reki sín mál, eða miðstýringu þar sem féð rennur inn í eða
í gegnum stofnanir með starfsmenn sem sinna greinum eða top down nálgun. Mikil hætta er á að ef farvegir
eru einfaldaðir um of til hagræðingar fyrir ríki og stjórnsýslu verði það á kostnað faglegra vinnubragða,
árangurs, nýtingar fjármagns og valddreifingar.

Starfsmannamál
Tveir starfsmenn hafa verið í fullu starfi í Hönnunarmiðstöð frá upphafi. Unnið hefur verið að því markmiði að
fjölga verkefnastjórum sem sinna sérverkefnum sem fjármögnuð eru sérstaklega. Þessi leið hefur gefist vel
og öflugur hópur fólks hefur fengist til liðs við miðstöðina sem sýnt hefur bæði þolinmæði og tryggð, því að
ekki hefur verið unnt að tryggja þeim stöðugar tekjur eða atvinnuöryggi. Með þessu móti hefur verið hægt að
sinna mun öflugra starfi og um leið hefur safnast upp verðmæt þekking og reynsla.
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Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar Íslands árið 2012
Halla Helgadóttir grafískur hönnuður var ráðin framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar apríl 2008. | Kristín Gunnarsdóttir fatahönnuður
sem hóf störf í maí 2008 og hætti í maí 2012. Í ágúst 2012 var Ástríður
Magnúsdóttir arkitekt var ráðin verkefnastjóri og vef- og kynningarstjóri
| Greipur Gíslason verkefnastjóri HönnunarMars var ráðinn í hálft starf
2012 | Edda Kristín Sigurjónsdóttir interaction designer var ráðin sem
verkefnastjóri í hálft starf 2012 | Sari Peltonen blaðamaður, ritstjóri bloggs
og verkefnastjóri sérverkefna, var einnig ráðin í hálft starf 2012 | Hafsteinn Ævar Jóhannsson nemi í arkitektúr
og Guðlaug Friðgeirsdóttir voru ráðin sumarstarfsmenn fyrir tilstuðlan iðnaðarráðuneytisins og atvinnuátaks
ríkisstjórnarinnar fyrir námsmenn.
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Pantone Violet U

Pantone Violet U

Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð hefur til umráða bakhús við Vonarstræti 4b sem er 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. Nú þegar eru mörg af félögunum sem eiga
Hönnunarmiðstöð skráð í Vonarstræti; Samtök Skapandi greina eru einnig skráð þar til húsa. Mikil starfsemi
er í húsinu. Þar er gott fundarherbergi sem er m.a. nýtt af félögum hönnuða til funda. Árið 2012 störfuðu á
bilinu 6-8 manns í húsinu.
Framtíðarlausn í húsnæðismálum
Hönnunarmiðstöð þarf að vera sýnileg og vel staðsett í miðborg Reykjavíkur. Framtíðarsýn hönnuða er að
Hönnunarmiðstöð hafi sterka ásýnd í borgarmyndinni og geti tekið á móti fólki beint af götunni. Þar þarf
að vera sýningarrými þar sem hægt sé að sýna íslenska hönnun og arkitektúr í samstarfi við ýmsa aðila,
kaffihús og góð aðstaða til að taka á móti hópum. Félögin níu sem eiga Hönnunarmiðstöð munu hafa
aðsetur innan miðstöðvarinnar, enda samstarf og samlegð þeirra á milli alltaf að aukast; ætla má að þeirri
ráðstöfun muni smám saman fylgja a.m.k. fjórir starfsmenn. Vandfundið er hagkvæmara húsnæði en það sem
Hönnunarmiðstöð Íslands er í núna þannig að ljóst er að ekki verður flutt þaðan í bili.
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REYKJAVIK
Iceland’s design scene is new – the language only got a
word for ‘design’ 60 years ago. But what the DesignMarch
event may lack in Milan-style sophistication is more than
compensated for by originality reports Yolanda Zapatera
On a late-March day, under steel-grey
skies and surrounded by snow-laced
peaks, the streets of Reykjavik were
abuzz with talk of design...
specifically, those likely to be
unveiled at the following month’s
Salon del Mobile in Milan.
Clusters of design journalists
gather to predict who will be doing
what, where and when, while all
around them more than 100 creative,
intriguing, off-the-wall, and
wonderfully original events were
taking place.
This talk of Milan seemed a bit
rude. From as far afield as LA, Tokyo,
Taiwan and Moscow, we’d all been
generously invited to the Icelandic
capital’s fourth DesignMarch, a
four-day festival that its director
Greipur Gislason describes
enthusiastically as a ‘town fair
featuring Icelandic design all over the
northernmost capital in the world,
which would appeal to the public,
designers, creatives, and the media.’
To get a sense of what defines
Icelandic design and its designers

Right: The logo for
the DesignMarch
festival, now in
its fourth year
Below right: Festival
events were spread
over and beyond
the capital, and
displayed variety,
imagination,
confidence and
sheer idiosyncrasy,
such as Róshildur
Jónsdóttir’s fish
bone model-making
kit, about to go
into production
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is not an easy task considering the
relative newness of the design
industry here – even the word for
design – hönnun – only came about
in the Fifties. Gislason says: ‘Iceland
is something of a melting pot. Since
design education is little more than
a decade old in Iceland, designers are
educated all around the world then
tend to move home again. This feeds
new things into the country’s creative
scene, which is very open to
encouraging design.’
Spread across some 60 sites in
and beyond the capital were events
reminiscent of London Design Week
in their variety, imagination, levels

SUDDENLY THE
ICELANDIC FISHBONE
MODEL-MAKING KIT,
MADE FROM GENUINE
ICELANDIC FISH
BONES, SEEMED
PERFECTLY NATURAL

of professionalism, bold confidence
and sheer idiosyncrasy. Maybe more
like a mash-up of London Design Week
and college degree shows, sometimes
in the same studio.
Exploration was key at product
design studio Grettisborg, where a
lunch table was filled with vials of
putrifying shark, morsels of a sheep’s
head on jam-jar lids, vaccuum-packed
bags of dried lamb and paint-tins of
herring cocktail, and scattered with
all manner of tools, from screwdrivers
to scissors and toothpicks to can
openers. Suddenly, the Icelandic
fishbone model-making kit on a
nearby sidetable, made from genuine
Icelandic fish bones, designed by
Róshildur Jónsdóttir in 2009 and soon
to go into production, seemed
perfectly natural.
So too did the caramel rhubarb
sticks and chocolate cows’ udders that
were just two of the results from a
four-year long collaboration project
between farmers and designers, led by
the Iceland Academy of the Arts and
the food and biotech R&D agency
Matís. After that, pancakes made in
redesigns of the classic Icelandic
pancake pan seemed a bit
unimaginative, and even HAF’s Wheel
of Nutrition, by Hafsteinn Juliusson,
while playful and useful, looked a
little pedestrian.
More interesting, because of its
explorative nature, was lighting
designer Rosa Dogg’s wonderfully
surreal installation Andrými, in a
disused theatre but examining
everyday lighting and ‘what light, the

lack of it, and the manipulation of it,
does to people in everyday
environments’, says Dogg.
Nature is clearly also at the heart
of the Norðaustan 10 project, which
matched product designers from
north-east Iceland with struggling
fishing communities to create new
designs and hopefully increase
product development and
manufacturing in the region. Lýsa,
a flatpack fish-shaped lamp, is a great
example, designed by Brynhildur
Guðlaugsdóttir with a small electrical
firm in Húsavík.
What Norðaustan 10 clearly shows
is integrity, a love of development
and research and a dedication to the
innovation, conservation and
environmental concerns that most
Icelanders seem to share. Certainly
the feeling at the festival, from Tinna
Gunnardsdóttir’s clean aluminium and
birch work at the National Gallery, to
the recycled furniture of Arctic Plank
at the Kex Hostel via Katrín Ólína’s
new bent-steel furniture set among
the manuscripts at the Culture House,
was of all aspects of design –
including spatial awareness, setting,
appropriateness, usefulness and
invention – being considered. Some of
it worked brilliantly, some didn’t, but
all of it was engaging, not least in its
enthusiasm and sense of connection
with Iceland’s extraordinary and
unique landscape, and the tiny
communities living in it.
With no manufacturing base and
few raw materials to work with, life’s
not going to be easy for Iceland’s
nascent design industry, and it’s
to be hoped that in the rush to
technological progress its designers
don’t lose their intense and
inspirational connection with nature.
As Gislason puts it: ‘There’s not much
money involved, but people do it
anyway, like in the Icelandic music
scene. That’s a good thing for
grassroots and creativity.’
BLUEPRINT JUNE 2012
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Kynningarstarf
Samskipti við fjölmiðla
Árið 2012 hélt umfjöllun um hönnun í íslenskum og erlendum fjölmiðlum enn
áfram að aukast, sem sýnir vaxandi áhuga íslenskra fjölmiðla á greininni.
Aukin áhuga fjölmiðla má að miklu leyti rekja til starfs Hönnunarmiðstöðvar
Íslands. Starfsfólk hennar á regluleg samskipti við alla helstu fjölmiðla
á Íslandi varðandi verkefni hönnuða og miðstöðvarinnar. Fjölmiðlar
eru farnir að átta sig á þjónustunni, fylgjast vel með heimasíðum og
samfélagsmiðlum Hönnunarmiðstöðvar og hafa samband að fyrra bragði í
auknum mæli. Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar ýta einnig undir umfjöllun
um einstaka hönnuði og verkefni þeirra og vinna markvisst starf við að
kynna viðburði og verkefni á þessu sviði með fréttatilkynningum, umfjöllun
á vef og á bloggi.
Kynningarstarf erlendis
Kynningarstarf erlendis hefur aukist til muna, með tilstuðlan ferðalags
sýningarinnar Icelandic Contemporary Design, með stofnun bloggs á
ensku, þátttöku íslenskra hönnuða á sýningum og ráðstefnum erlendis, auk
kynningar á Hönnunarmiðstöðinni sjálfri á erlendri grundu. Mikilvægustu
kynningarviðburðir Hönnunarmiðstöðvar á árinu voru HönnunarMars,
samstarf við World Design Capital Helsinki, þátttaka í finnsku hönnunarvikunni og Stockholm Design Week.
Áberandi er afleiðing þessa kynningarstarfs sem skilar sér í aukinni vitund erlenda faghópsins á starfsemi
íslenskra hönnuða, arkitekta, HönnunarMars og Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
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 gestum eða aðilar heimsóttir, svo sem námsmenn, 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.
Þessu verkefni er sinnt eins og kostur er en brýnt að bæta við starfsmanni til að sinna þessu sviði með
markvissari hætti.
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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 er í miklu samstarfi við stuðningsumhverfi og stjórnsýslu enda mjög mikilvægt að fulltrúar
hönnuða og arktiekta séu ákvarðandi í sínum málum. Einnig er mikilvægt að samræma aðgerðir, einfalda ferla
og tengja rétta aðila saman. Með því að færa verkefni á hennar sérsviði yfir til miðstöðvarinnar mætti auka
skilvirkni, einfalda ferla og nýta tíma og fjármagn mun betur en gert er í dag.
Hönnunarmiðstöð er í góðu samstarfi við iðnaðarráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið og
utanríksráðuneytið. Hönnunarmiðstöð hefur verið í samstarfi við og notið stuðnings frá Samtökum iðnaðarins.
Samstarf við íslensk sendiráð erlendis fer vaxandi en starfmenn þeirra leita ráðgjafar til Hönnunarmiðstöðvar í
auknum mæli. Samstarf við Nýsköpunarmiðstöð fer einnig vaxandi en þar mætti skerpa á samstarfsverkefnum
og fela miðstöðinni umsjón mála sem varða hennar hóp sérstaklega.
Hönnunarmiðstöð á í miklu samstarfi við Íslandsstofu sem er mjög ánægjulegt og mikilvæg viðurkenning
á starfi hennar. Starfsmenn Íslandsstofu leita iðulega til Hönnunarmiðstöðvar um ráðgjöf á sviði hönnunar
og arkítektúrs, auk ráðgjafar og samstarf vegna fleiri mála. Hönnunarmiðstöð getur veitt Íslandsstofu ýmiss
konar þjónustu, en auk almennrar ráðgjafar mætti nefna ráðgjöf vegna vefmála gáttarinnar Iceland.is og um
tengingu Inspired by Iceland við HönnunarMars. Ráðgjöf varðandi hönnunarsýningar erlendis eru einnig
verkefni sem þarf að vinna í nánu samstarfi og þar mætti skilgreina ábyrgð betur. Hönnun til útflutnings er
enn eitt samstarfsverkefnið sem unnið er með Íslandsstofu, NMI og SI. Fagráð skapandi greina var stofnað hjá
Íslandsstofu haustið 2010 og á Hönnunarmiðstöð Íslands sinn fulltrúa þar.

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 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 2012 og þeir
kynntir fyrir íslenskri hönnun og arkitektúr. Þeir voru meðal annars frá Monitor, Forum, Politiken, NY Times,
Washington Post, Core 77, Dazeddigital, Coolhunting, Damn Magazine, Guardian, Design Week, Dezeen.
com, Scandinavian Style, Surface og Time Magazine.
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Vefsíða á íslensku og ensku
Hönnunarmiðstöð heldur úti öflugri heimasíðu á íslensku, með fréttum af og kynningu á faginu. Í ár var ensk
heimasíða Hönnunarmiðstöðvar, www.icelanddesign.is, efld og byrjað var að senda út fréttabréf á ensku einu
sinni í mánuði haustið 2012. Á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar er virk fréttaveita sem segir frá því helsta sem
er að gerast á íslenskum hönnunarvettvangi. Á bilinu 10-20 fréttir um íslenska hönnun eða upplýsingar fyrir
hönnuði eru settar inn á heimasíðuna í hverri viku.
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Heimsóknir á honnunarmidstod.is: 62.500 og flettingar 161.000, gestir 33.500, 49% nýir og 51% fastagestir.
Mest skoðað á honnunarmidstod.is: 1. Upphafssíðan | 2. Íslensk hönnun | 3. Hönnunarþjónusta | 4.
HönnunarMars | 5. Hönnunarverslanir
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Heimsóknir á icelanddesign.is: 28.000 og flettingar 64.000, gestir 20.000, 69% nýir og 31% fastagestir.
Mest skoðað á icelanddesign.is: 1. Home | 2. Icelandic design shops | 3. Iceland Design Centre | 4. Icelandic
design | 5. Exhibitions
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Blogg á ensku | blog.icelanddesign.is
Blogg Hönnunarmiðstöðvar, stofnað í febrúar árið 2011, festi sig í sessi árið 2012 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. Þar með
er úrval myndabanka Hönnunarmiðstöðvar orðið aðgengilegt almenningi á vefnum. Lykil-umfjöllunarþættir
á blogginu árið 2012 voru HönnunarMars 2012, útskriftarverkefni hönnunar- og arkítektanema Listaháskóla
Íslands og jóladagatalið. Samstarfsaðilar um rekstur bloggsins eru Hönnunarsjóður Auroru og Bláa Lónið.
Heimsóknir á bloggið: 47.000 og flettur 96.500, gestir 32.000, 67% nýir og 33% fastagestir.
Mest lesnu greinarnar á blogginu árið 2012: 1. Fashion category | 2. Rán Flygenring: Typographer’s guide to
Reykjavik | 3. Designer listing | 4. HAF at Stockholm Design Week 2012 | 5. QA with Artec Consultants (Harpa)

Vefsíða HönnunarMars | honnunarmars.is og designmarch.is
Á árinu var sett upp sérvefsíða fyrir HönnunarMars en hátíðinni hefur hingað til verið miðlað á undirsíðum
honnunarmidstod.is og icelanddesign.is. Því miður bauð kerfið ekki upp á talningu á heimsóknum á síðurnar
en ljóst er að hátíðin mun þurfa sérstaka vefsíðu til framtíðar með innbyggðum dagskrárvef og upplýsingum
um hátíðina.

Póstlistar og fréttabréf
Sem fyrr sendir Hönnunarmiðstöð reglulega upplýsingar um viðburði og fréttir til stórs hóps áskrifenda.
Erlendi póstlistinn taldi 2.639 árið 2012 og íslenski listinn 3.749. Fréttabréf eru send 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
Hönnunarmiðstöð heldur úti tveimur Facebook-síðum: Hönnunarmiðstöð, með 3.484 fylgjendur í árslok
2012 og HönnunarMars, með 1.115 fylgjendur í árslok 2012. Birtar eru ein til fimm fréttir á dag á Facebook
síðu Hönnunarmiðstöðvar, en þar eru kynntar fréttir á vefsíðum Hönnunarmiðstöðvar, bloggpóstar, helstu
viðburðir, fjölmiðlaumfjöllun um íslenska hönnun og fleira. Á Facebook-síðu HönnunarMars birtast eingöngu
færslur sem tengjast hátíðinni. Hönnunarmiðstöð byrjaði einnig að nota Twitter á árinu og í lok árs fylgdust
250 manns með Hönnunarmiðstöðinni á Twitter. Facebook-síða Hönnunarmiðstöðvar er mikið notuð til að
koma upplýsingum áfram.
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Myndefni frá hönnuðum
Hönnunarmiðstöð heldur utan um myndabanka og vinnur að því að safna myndefni frá íslenskum hönnuðum
til að nota í kynningarstarfi hérlendis og erlendis.
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Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn og fulltrúa í úthlutunarnefnd
styrkja. 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. Sífellt meira reynir á þennan rétt. Myndstef setti af stað vinnu á árinu í samstarfi við
Hönnunarmiðstöð um gerð grunnsamninga fyrir hönnuði. Þeir samningar eiga að nýtast hönnuðum sem eru
að taka sín fyrstu skref í því að semja um verk sín og vinnu við fyrirtæki og stofnanir.
Pantone Violet U

Starfslaun hönnuða
Hönnunarmiðstöð sér um að tilnefna fulltrúa í valnefnd vegna listamannalauna.
Á árinu 2012 voru 50 mánaðarlaun til úthlutunar og hlutu eftirtaldir hönnuðir laun: 3 mánuðir: Borghildur Sölvey Sturludóttir,
Edda Kristín Sigurjónsdóttir, Guðmundur Ingi Úlfarsson, Kristín Gunnarsdóttir, Kristín Ragna Gunnarsdóttir, María Kristín
Jónsdóttir, Valgerður T. Gunnarsdóttir, Þórunn Árnadóttir. 4 mánuðir: Inga Dóra Jóhannsdóttir og Sigríður Þóra Árdal. 6
mánuðir: Dagný Bjarnadóttir, Hildur Björk Yeoman og Katrín Ólína Pétursdóttir.

Mælingar
Mikilvægt er að hönnunargeirinn og stjórnvöld fái skýra mynd af umfangi og vexti greinarinnar. Í kjölfar
skýrslu um hagræn áhrif skapandi greina hefur verið lögð áhersla á að auka mælingar og samræma
hér það sem gert er erlendis. Unnið er að því að Skapandi greinar og hönnun verði sett fram og mæld
sem hagræn breyta hjá Hagstofunni. Hönnunarmiðstöðin sendir árlega út kannanir á viðhorfi íslenskra
hönnuða og arkitekta til verkefna sem tengjast Hönnunarmiðstöð. Árið 2012 voru gerðar tvær kannanir;
á viðhorfi og þátttöku hönnuða á HönnunarMars 2012 auk könnunar á viðhorfi og notkunar á vefsíðum
Hönnunarmiðstöðvar. Aðrar mælingar sem vert er að nefna er fréttavöktun sem Hönnunarmiðstöðin lætur
gera á íslenskri fjölmiðlaumfjöllun um hönnun og arkitektúr í kringum HönnunarMars.

Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur
Hönnunarmiðstöð stendur 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 sem og fræðimenn. Að meðaltali mæta um 80 manns á fyrirlestrana.
Fyrirlesarar árið 2012 voru Katrín Ólína hönnuður, Bjarnheiður Jóhannsdóttir og Guðmundur Óli Hilmisson hjá
Nýsköpunarmiðstöð, Giulio Vinaccia hönnuður, Dr. Ronald Jones prófessor í þvergfaglegum fræðum, Smári McCarthy,
Brynhildur Pálsdóttir hönnuður og Magnea Guðmundsdóttir arkitekt, Egill Viðarsson þjóðfræðingur og tónlistarmaður,
Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Sunneva Hafsteinsdóttir framkvæmdastjóri Handverks
og hönnunar, Lovísa Jónsdóttir viðskiptalögfræðingur, Ólöf Gerður Sigfúsdóttir mannfræðingur, Bergþóra Guðnadóttir
hönnuður, Anton Kaldal Ágústsson, Gunnar Vilhjálmsson og Steinar Ingi Farestveit grafískir hönnuðir, Stefán Pálsson
sagnfræðingur, Gísli B. Björnsson grafískur hönnuður og Hörður Lárusson grafískur hönnuður.
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Samstarf Hönnunarsjóðs Auroru og Hönnunarmiðstöðvar Íslands hefur verið
sérlega gott og gjöfult allt frá stofnun hans í janúar 2009. Framkvæmdastjórar
Hönnunarsjóðsins, Hlín Helga Guðlaugsdóttir og Guðrún Margrét
Ólafsdóttir, sem tók til starfa haustið 2012, hafa ítrekað verið í samstarfi við miðstöðina og komið að
ráðgjöf og hugmyndavinnu vegna ýmissa verkefna, auk samstarfs vegna HönnunarMars. Farsælt samstarf
Hönnunarmiðstöðvarinnar og hönnunarsjóðsins hefur haldið áfram með nýjum framkvæmdarstjóra en
Hönnunarsjóðurinn hefur stutt HönnunarMars frá upphafi. Stuðningurinn hefur lotið að kynningarmálum
erlendis og gerð heimildar- og kynningarmyndbanda, auk komu erlendra blaðamanna til landsins.
Pantone Violet U
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Hönnunarsjóður Auroru hefur áunnið sér fastan sess í faginu með starfsemi sinni og er afar mikilvægur fyrir
hönnuði, enda er hann eini sjóðurinn sem styrkir verkefni hönnuða á þeirra eigin forsendum.
Úthlutanir hönnunarsjóðs Auroru 2012
Á árinu 2012 voru, í tveimur úthlutunum veittir styrkir til tíu hönnunarverkefna að upphæð kr. 15.650.000
samtals. Þar af fegnu þrjú verkefni framhaldsstyrk og þrír hönnuðir fengu styrk til starfsnáms erlendis.
Fjöldi umsókna árið 2012 var í takt við árið á undan og gæði umsókna halda áfram að aukast jafnt og þétt.
Flestar umsóknir berast frá vöruhönnuðum og fatahönnuðum. Hönnunarsjóðurinn hélt á árinu áfram samstarfi
við Hönnunarmiðstöð við uppbyggingu HönnunarMars og kynningarmála erlendis, m.a. með aðkomu að
bloggi Hönnunarmiðstöðvarinnar og vinnslu heimildarefnis um hátíðina, sem samræmist vel markmiðum
sjóðsins um að taka þátt í verkefnum, til þess föllnum að styrkja hönnunarsamfélagið og/eða faghópa innan
þess. Af sama toga var stuðningur sjóðsins við ráðstefnu á vegum Fatahönnunarfélags Íslands. Tveir hönnuðir
voru styrktir til þátttöku í Viðskiptasmiðju Klaks auk þess sem framkvæmdastjóri sjóðsins sinnti áfram ráðgjöf
til styrkþega. Hönnunarsjóðurinn tók einnig beinan þátt í HönnunarMars í fyrsta skipti með uppsetningu
sýningarinnar “Best of DesignMarch” í samstarfi við FORM Magazine for Nordic Design and Architecture, sem
mæltist vel fyrir.
Hönnunarsjóður Auroru úthlutaði styrkjum til eftirfarandi aðila og verkefna á árinu 2012:
Arkitektastofan KRADS / PLAYTIME | Brynjar Sigurðarson vöruhönnuður / Húsgögn | Eygló Margrét Lárusdóttir
fatahönnuður / EYGLÓ | Ingvar Helgason og Susanne Ostwald fatahönnuðir / Ostwald Helgason | Spark Design Space
| Guðni Björn Valberg arkitekt og Anna Dröfn Ágústsdóttir sagnfræðingur / rannsóknarverkefni um sögu og staðarval
helstu bygginga Reykjavíkurborgar | Hildigunnur Gunnarsdóttir og Snæfríð Þorsteins, vöru- og grafískir hönnuðir |
Textasíða Ármann Agnarsson /
rannsóknar-og hönnunarverkefni tengt
ævistarfi grafíska hönnuðarins Gísla B.
Björnssonar.
Starfsnámsstyrki hlutu: Valgerður
Pétursdóttir / til starfsnáms á
auglýsingastofunni AUGE í Mílanó á
Ítalíu | Hildigunnur Sigurðardóttir / til
starfsnáms hjá fatahönnuðinum Roland
Mouret í London | Guðrún Eysteinsdóttir
/ til starfsnáms hjá prentverkstæðinu
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Center for Advanced Textiles í Glasgow.
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Verkefni á Íslandi
• HönnunarMars 2012
Fundur framkvæmdastjóra Norrænu hönnunarmiðstöðvanna
Hönnuðir hittast
• Mótun Hönnunarstefnu stjórnvalda
Aðgreining kynningarverkefna á vegum ríkisins frá kynningarverkefnum faggreina
• Skapandi greinar
Skapandi greinar – sýn til framtíðar
• Verkefna- og útflutningssjóður hönnunar
• Hönnunarverðlaun
• You Are in Control
• GÓÐIR STAÐIR – Leiðbeiningarit um uppbyggingu ferðamannastaða
• Hönnunarsamkeppni um veggspjald Listahátíðar 2012
• Hönnunarsamkeppni um hjólastæði, hjólaskýli og önnur hjólagögn í Reykjavíkurborg
• Hönnunarsamkeppni um upphafsatriði Vetrarhátíðar 2013
• Frekari þróun vefja Hönnunarmiðstöðvar
• Lög er varða innflutning á frumgerðum og sýnishornum
• Vegglistaverk málað á gafl Hönnunarmiðstöðvar
• Make it Happen
• Bláa Lónið
Pantone Violet U

Erlend verkefni
• Samstarf við World Design Capital Helsinki 2012:
Design Roundtable í Helsinki í júní
Nordic Design Today | Söderberg Helsinki Emma Museum
• Helsinki Design Week
Everyday Discoveries
Smart Design, sýning og ráðstefna
Íslensk-finnska skartgripasýningin Láð og lögur
• Stockholm Furniture Fair
• Samstarfsverkefni íslenskra hönnuða og álframleiðenda í Svíþjóð
• Ferðalok hönnunarsýningarinnar Íslensk samtímahönnun
• Málþing í Berlín um arkitektúr
• Building blocks
• NICE
• Creative industries Policy
• Lynfabrikken
• Restaurant Day

Hönnunar
Mars
Design
March
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HönnunarMars 2012
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir HönnunarMars í fjórða skipti dagana 22.-25. mars 2012 og tókst hann í heildina
vel. Í dagskrá hans voru um 100 viðburðir sem yfir 500 hönnuðir stóðu að. Þátttaka almennings hefur aldrei
verið meiri en um 10% þjóðarinnar tóku þátt í HönnunarMarsi með einhverjum hætti. Hátíðin fékk mikla
fjölmiðlafjöllun hérlendis jafns sem erlendis og fjölgaði erlendum gestum verulega frá síðasta ári.
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Aðalmarkmið hátíðarinnar er að kynna íslenska hönnun hér á landi og erlendis. Frá upphafi hefur dagskrá
hennar byggst á víðtækri þátttöku íslenskra hönnuða, sem standa fyrir sýningum, innsetningum og
viðburðum, eins 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.
Pantone Violet U
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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.
Mikill árangur hefur náðst á Íslandi því að HönnunarMars hefur fest sig í sessi sem ein af þremur stærstu
hátíðum borgarinnar samkvæmt þjóðarpúls Capacent. Í ár kom fram að um 30 þúsund Íslendingar tóku þátt í
HönnunarMars og 90% þjóðarinnar þekkja til hátíðarinnar.
Þessi gríðarlega 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 samstarfsog 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.

Fundur framkvæmdastjóra Norrænu hönnunarmiðstöðvanna
Hönnunarmiðstöð Íslands hafði frumkvæði
að því að bjóða framkvæmdastjórum
Hönnunarmiðstöðvanna á Norðurlöndum
til fundar 23. mars eða á sama tíma og
HönnunarMars fór fram. Allir þekktust
þeir boðið. Nille Juul Sörensen afboðaði
komu sína á síðustu stundu. Fundurinn var
haldinn í Þjóðmenningarhúsinu þar sem
löndin kynntu helstu áherslur í hverju landi.
Fram að þessu hafði hópurinn ekki haft
fastan samráðsvettvang þannig að þessu
tækifæri var tekið fagnandi.
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Mikko Kalhama Managing Director Design Forum Finland, Robin Edman
Managing Director SVID, Andreas Vaa Bermann Managing Director
Norsk Form, Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
Íslands, Ewa Kumlin VD Managing Director Svensk Form og Jan Stavik
Managing Director Norwegian Design Council.
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Kynningarefni HönnunarMars 2012
HönnunarMars 22.–25.03 DesignMarch 2012

Hönnunar
Mars
22.–25.03
Design
March
2012

Fyrirlestradagur
Hönnunarmiðstöðvar
Hlutverk hönnuða

Dregur til tíðinda
22. 03. 2012
kl. 10:00–15:30
Gamla Bíó

Tuomas

Fjórir framsæknir hönnuðir stíga
á svið á fyrirlestradegi Hönnunar
miðstöðvar, 22. mars, en sá dagur er
einnig opnunardagur HönnunarMars.
Þema fyrirlestradagsins er samstarf
þvert á greinar–mikilvægi þess að
sækja sér þekkingu úr ólíkum áttum
og deila sérþekkingu milli fagsviða.
Kynnir og stjórnandi Guðmundur
Oddur Magnússon, prófessor við LHÍ
Í boði verða léttar og litríkar veitingar
frá Happ. Aðgangseyrir er 3.900 kr.
og fer miðasala fram á www.midi.is
Hluti af

Í samstarfi við

Marije

Koert

DesignTalks
Design and crossdisciplinary
collaboration
DesignMarch opens with DesignTalks,
a one-day-long series of lectures
on topical issues within the creative
industries. This year, the theme
for the Talks is cross-disciplinary
collaboration.
From science to saunas, graphic
design to food, the speakers are four
internationally acclaimed designers
that work on the boundaries between
different fields:
The talks are hosted by professor
Guðmundur Oddur Magnússon of the
Iceland Academy of the Arts.

Tickets (ISK 3,900) are available at
www.midi.is
32 20BÉ, Laugavegur 20b
22.–25.03.
22.–23.03. 11:00–18:00
24.03. 11:00–17:00
25.03. 13:00–17:00

Hjalti

Tuomas Toivonen–arkitekt og
tónlistarmaður
Toivonen stendur nú fyrir opnun
31 Bergstaðastræti 4 í
fyrstu almenningssaununnar
Helsinki22.–25.03.
um langt árabil. Markmiðið
10:00–17:00
er að skapa
stað fyrir samveru á
grundvelli baðmenningar í borginni.

Sruli
Recht:
Field
Dressing

Tuomas Toivonen–architect, urbanist
and musician
Toivonen’s recent project Culture
Sauna seeks to revive the urban
bathing culture in Helsinki.

Marije Vogelzang–frumkvöðull á
sviði matarhönnunar
Vogelzang leitar hugmynda í siðum,
sögu, menningu og uppruna matvæla
en hún stofnaði og hannaði m.a. til
raunakenndu veitingastaðina PROEF í
Rotterdam og Amsterdam.
Marije Vogelzang–eating designer
The leading name in food design,
Dutch Marije Vogelzang uses food as
a tool to interact, explore, engage and
enjoy. In the past 12 years, she created
dozens of installations, performances
and other projects focusing on food.

Hangs

Í verslun 20BÉ eru sýndar sumarlínur
Helicopter og Begga Design og ný
vörulína frá agustav. Jafnframt má
kynna sér verk ýmissa listamanna hjá
netgalleríinu Muses.is.

Stafasúpa
með dassi
af djassi

Hangs Helicopter, Begga Design,
agustav. 20BÉ shows summer
collections by Helicopter and Begga
Design as well as a new collection
from agustav. Guests are also invited
to visit the online gallery Muses.is.

Dagskrá
Program

33 Laugavegur 25
22.–25.03.
22.–23.03. 11:00–18:00
24.03. 11:00–17:00
25.03. 13:00–17:00

Órói

Koert van Mensvoort–vísindamaður
og listamaður hjá NextNature.net
Fátt er Koert
van Mensvoort
óvið úr nýjustu
Sruli Recht
kynnir fylgihluti
komandi,
hann
er„Field
dr. í heimspeki
og
línu
sinni
Dressing–Where
the
tekst á við
áskoranir
breyttra
Darkness
Divides“
AWtíma,
2013. Gripirnir
samspil eru
manns,
náttúru
og tækni.íslensku
smíðaðir
úr einstöku
hráefni og í samstarfi við íslenska
Koert van
Mensvoort–artist,
scientistsvart silfur,
handverksmenn.
Glerskór,
Pantone Violet U
A modern
day polymath, Koerthöfrungaskinn,
gleraugnaumgjarðir,
van Mensvoort
hasveiðihnífur
a doctorate
söðull og
eru meðal
in philosophy
as well
as degrees
nýjunga
úr vopnabúri
Sruli Recht.
in computer
science and arts.
Bergstaðastræti
4 His
work with Nextnature.net focuses
on the challenges
of our times
and Sruli Recht
Sruli Recht–Field
Dressing
the interplay
of man,
nature and
presents
for display
object design
technology.
and show pieces from the recently
presented collection “Field Dressing–
Hjalti Karlsson–grafískur
hönnuður
Where the Darkness
Divides” AW
Hjalti stofnaði
hönnunarstúdióið
2013. Featuring
materials and design
Karlssonwilker
í New
York
ásamt craftsmen:
Jan
made with
local
Icelandic
Wilker árið
2000. Meðal
viðskipta
Horsetail-hair
Satin,
Spider-Silk Knit,
vina þeirra
má nefna
Vitra,
MoMA
og
Icelandic
Wool,
Atlantic
White-Sided
New York
TimesSkin
Magazine.
Dolphin
and objects such as Glass
34 Reykjavík Letterpress,
Shoes, Black Silver Jewellery, Sniper
Lindargata 50 (bakhús)
Hjalti Karlsson–graphic
designer
Rifle, Hunting Knife,
Horse Saddle and
23.–24.03.
IcelandicOptical
Hjalti Karlsson
Frames. has
23.03. 14:00–18:00
been running the design studio
24.03. 11:00–17:00
Karlssonwilker in New York for 12
years, with clients including Vitra,
MoMA and New York Times Magazine.
Í ár býður Reykjavík
13Letterpress upp á
stafasúpu þar sem
stefnt er saman
lausaletri, blýklisjum,
plastklisjum og
tréstöfum svo úr verður
ein allsherjar súpa.
Gestir fá að fylgjast
með súpugerðinni vitð
undirleik frú Helgu
Heidelberg sem verður
í góðum félagsskap
landsþekktra djassara.

Letter Soup with a Dash
of Jazz
This year, Reykjavík
Letterpress offers up
a letter soup where
movable type, lead
blocks, photopolymer
plates and wood type
are stirred together to
make up a stupendous
soup. Guests will be
invited to observe the
making of the soup to
the accompaniment of
Mrs. Helga Heidelberg
and nationally renowned
jazz musicians.

66

Sýning á óróum úr ýmsum áttum
prýðir vinnustofu listamanna,
hönnuða og frumkvöðla við Lauga
veg 25. Einnig er gestum boðið að
taka þátt í byggingu risa óróa.
Órói At the collaborative artist and
designer studio in Laugavegur 25 an
array of mobiles is on display. Guests
are also invited to join in on the
making of a giant mobile.
68
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Um hátíðina

Live Project

Myndbönd
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Svipmyndir frá HönnunarMars 2012

Hönnuðir hittast
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Hönnuðir hittust mánaðarlega í aðdraganda HönnunarMars 2013. Á fundunum var gagnlegum upplýsingum
miðlað varðandi þátttöku í hátíðinni. Á fundunum myndaðist góð stemmning, sambönd á milli hönnuða
mynduðust og starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar voru jafnframt til staðar til að svara spurningum og spjalla.
Fundirnir gáfu hönnuðum hagnýta yfirsýn yfir hvernig hægt væri að nýta sér HönnunarMarsinn enn betur
til framfara, markaðssetningar og myndunar félags- og viðskiptatengsla. Fundirnir voru haldnir á Bergsson,
Templarasundi 3, kl. 17:30-19:00
Pantone Violet U

Dagskrá vetrarins
26. sept | Almennur kynningarfundur - HönnunarMars 2013
24. okt | Þátttaka í HönnunarMars - Undirtónninn 2013
14. nóv | Framsetning, PR og markaðsmál
9. jan | DesignMatch þátttaka og framkoma
30. jan | Vika í skil á efni í dagskrá, næstu skref, spurningar og svör
6. mars | Upptaktur að HönnunarMars
10. apríl | Endurmat HönnunarMars

Mótun Hönnunarstefnu stjórnvalda
Í ársbyrjun 2011 skipaði iðnaðarráðherra þriggja manna
starfshóp til að vinna tillögu að hönnunarstefnu.
Hópinn skipuðu Sigurður Þorsteinsson formaður,
fulltrúi iðnaðarráðherra auk Jóhannesar Þórðarsonar
fulltrúa mennta- og menningarmálaráðherra og Höllu
Helgadóttur fulltrúa Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Hönnunarstefnan var unnin í nánu samstarfi við fulltrúa atvinnulífsins og hönnunargeirans. Drög að stefnunni
fóru í fjögurra vikna kynningarferli á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis í janúar og febrúar s.l.
Umsagnir sem bárust voru hafðar til hliðsjónar í þeim stefnudrögum sem hér liggja fyrir.
Stoðir stefnunnar eru
• Menntun og þekking – byggja upp, efla og styrkja hönnunarmenntun
• Starfs- og stuðningsumhverfi – auka faglegar áherslur, einfalda leiðir og efla frumkvæði
• Vitundarvakning – fræða, kynna og sýna íslensk verkefni á sviði hönnunar
Víða hafa þjóðir áttað sig á mikilvægi hönnunar í stærra samhengi og markað sér hönnunarstefnu.
Finnland hefur til að mynda markað sér heildstæða hönnunarstefnu til að styðja við hagkerfið og efla
samkeppnishæfni. Er það mat sérfræðinga að innleiðing heildstæðrar hönnunarstefnu þar í landi hafi skipt
verulegu máli við að leysa efnahagskreppuna á níunda áratug síðustu aldar.
Starfshópurinn lagði lokahönd á hönnunarstefnu fyrir Ísland 2013-2018 með það að markmiði að hún yrði
kynnt í ríkisstjórn í ársbyrjun 2013. Markmiðið með mótun hönnunarstefnu 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.

19

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti munu á grundvelli tillögu
starfshóps vinna endanlega hönnunarstefnu stjórnvalda og útfæra nánar tillögur að aðgerðum. Samtímis
munu ráðuneytin vinna að því að hrinda í framkvæmd þeim aðgerðum sem rúmast innan fjárheimilda.
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Í vinnunni við hönnunarstefnu Íslands var mikilvægi þess að aðgreina kynningarverkefni þar sem ímynd
Íslands er aðalatriði frá kynningarverkefnum þar sem áherslur faggreina eru hafðar í forgrunni.
Kynningar faggreina
Kynningarverkefni þar sem hönnuðir, fyrirtæki hönnuða eða hópar hönnuða taka þátt í kynningarverkefnum
erlendis að eigin frumkvæði eða vegna þess að þeim er er boðin þátttaka af erlendum fagaðilum. Þessi
kynningarverkefni eru unnin út frá markmiðasetningu fagfólks.
Pantone Violet U

Ímyndarkynningar Íslands
Verkefni þar sem kynning faggreina eða einstakra hönnuða er hluti af stærra kynningarverkefni (oft
mismunandi faggreina á stöðum sem stjórnvöld leggja áherslu á hverju sinni) þar sem megináherslan er á
kynningu lands, menningar eða þjóðar.

Skapandi greinar
Samtök skapandi greina (SSG) voru stofnuð formlega 3. maí 2011. Að samtökunum standa allar
kynningarmiðstöðvar lista og skapandi greina á Íslandi og samtök innan hverrar greinar. Þau samtök sem eru
bakhjarlar kynningar-miðstöðva mynda breiðustu fylkingu fagfólks í skapandi greinum í landinu.
SSG munu vinna að sameiginlegri stefnumótun greinanna, í samstarfi við opinbera aðila og íslenskt atvinnulíf.
Heildarmarkmið SSG er að þáttur skapandi greina í hagkerfi landsins sé tryggður.
Samtökin taka við hlutverki Samráðsvettvangs skapandi greina sem hefur verið leiðandi í sameiginlegri
stefnumótun greinanna á síðustu tveimur árum og átti frumkvæði að því að rannsókn um hagræn áhrif
skapandi greina var hrundið af stað. Tölulegar niðurstöður rannsóknarinnar, sem kynnt var 1. desember 2010,
leiddu í ljós að skapandi greinar eru einn helsti atvinnuvegur þjóðarinnar.
Samtök skapandi greina munu stuðla að áframhaldandi rannsóknum á greinunum, tryggja að þær njóti
hagstæðra vaxtarskilyrða og að þau sóknarfæri sem liggja í skapandi greinum séu nýtt í þágu hagvaxtar og
lífsgæða. Jafnframt munu samtökin beita sér fyrir fræðsluverkefnum og endurmenntun fagfólks greinanna.
Samráðsvettvangurinn hittist oft á síðasta ári og hefur unnið að nokkrum verkefnum. Má þar helst nefna
áherslur vegna Samráðshóps um atvinnumál á vegum forsætisráðuneytis, áherslur vegna verkefnisins
Skapandi greinar – sýn til framtíðar, You Are in Control samstarfsverkefni hópsins, vinnan vegna setu í
Fagráði Íslandsstofu og fleiri mál. Fjárskortur og smæð stofnfélaganna hamlar starfseminni.
Stofnfélagar Samtaka skapandi greina eru: Samtónn (ÚTÓN og Íslensk tónverkamiðstöð), Kvikmyndamiðstöð
Íslands, Leiklistarsamband Íslands, KÍM (kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar), Bókmenntasjóður,
Hönnunarmiðstöð Íslands og IGI – Icelandic Gaming Industry (Samtök tölvuleikjaframleiðenda).
Fulltrúar fimm ráðuneyta eiga sæti í starfshópnum, auk fulltrúa Íslandsstofu og tveggja fulltrúa Samtaka skapandi greina:
Elías J. Guðjónsson (formaður) Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Auður Edda Jökulsdóttir Utanríkisráðuneyti, Ása
Richardsdóttir (ritstjóri skýrslunnar) Efnahags- og viðskiptaráðuneyti, Gunnar Guðmundsson Samtökum skapandi greina,
Halla Helgadóttir Samtökum skapandi greina, Hanna Dóra Hólm Másdóttir Iðnaðarráðuneyti, Kolbrún Halldórsdóttir
Íslandsstofu og Sóley Ragnarsdóttir Fjármálaráðuneyti.

20

Helstu áherslupunktar stefnumótunar skapandi greina í Keflavík í desember 2010:
Hagskýrslur og rannsóknir á greininni | Stofnun Samtaka skapandi greina | Kynningarmiðstöð skapandi greina
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Ráðuneyti skapandi greina | Sprotasjóður fyrir unga, skapandi aðila | Útflutningssjóður skapandi greina
Innflutningur fjölmiðlafólks og kaupenda | Skapandi greinar í grunn- og framhaldsskólum.
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Skapandi greinar – sýn til framtíðar
Skýrsla um aðkomu hins opinbera að skapandi greinum á Íslandi, Skapandi greinar – sýn til framtíðar,
var kynnt þann 19. október 2012 í Hörpu. Þar voru viðstaddir fjórir ráðherrar: Steingrímur J. Sigfússon
forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra, Katrín Júlíusdóttir fjármálaráðherra
og Össur Skarphéðinsson utanríkisráðherra, ásamt fulltrúum Samtaka skapandi greina og fólki úr stjórnkerfi
og skapandi greinum.
Pantone Violet U

Skýrslan var unnin af starfshópi á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis, atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis, utanríkisráðuneytis, Íslandsstofu og Samtaka
skapandi greina. Hún fjallar um hvernig hið opinbera hagar stuðningi sínum við skapandi greinar með
lagasetningu, stjórnsýslu, fjárveitingum og fjárfestingu í menntun, rannsóknum og innviðum.
Gerð er grein fyrir þeirri stefnu sem fyrir liggur og fjallað um hvernig hún hefur verið framkvæmd. Á grundvelli
þessara upplýsinga leggur starfshópurinn fram 19
tillögur að bættu starfsumhverfi skapandi greina. Þar
leggur starfshópurinn áherslu á að skapandi greinar
séu atvinnugrein sem snerti mörg svið atvinnulífs,
menningarlífs og mannlífs. Því sé mikilvægt að
tryggja þverfaglegt samstarf stjórnsýslu, atvinnulífs
og menningarlífs til þess að stuðla að uppbyggingu
greinarinnar.
Í skýrslunni kemur meðal annars skýrt fram hversu örlítill
hlutur hönnunar þegar stuðningur ríkisins er annars vegar.

Verkefna- og útflutningssjóður hönnunar
Í kjölfar útkomu skýrslunnar Skapandi greinar – sýn
til framtíðar og vinnu við hönnunarstefnu fyrir Ísland
þar sem hugmyndir um samkeppnissjóð á sviði
hönnunar koma fram var tekin ákvörðun um að setja
á laggirnar 45 milljón króna hönnunarsjóð. Tilkynning
um nýstofnaðan hönnunarsjóð í umsjón mennta- og menningarmálaráðuneytis barst í byrjun nóvember.
Samtal við Hönnunarmiðstöð og faggreinar hennar fór fram en sá hópur lagði fram tillögur sínar um áherslur,
framkvæmd og umsjón sjóðsins um áramótin 2012-2013.

Hönnunarverðlaun
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands ákvað að standa fyrir veitingu Hönnunarverðlauna Íslands og hóf
undirbúning þeirra á árinu. Tilgangur verðlaunanna er að vekja athygli á mikilvægi og gæðum íslenskrar
hönnunar ásamt því að veita hönnuðum hvatningu og viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Verðlaunin verða
afhent í nóvember ár hvert, í fyrsta sinn í nóvember 2013.
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Við val á verðlaunahafa verður leitað að framúrskarandi verki, eða safni verka, sem standa á sem fulltrúi
þess besta sem gert var á sviði hönnunar og arkitektúrs á liðnu misseri. Verkið/verkin þurfa að fela í sér frjóa
hugsun, snjalla lausn og útfærslu og fagmennsku í öllum vinnubrögðum. Hönnuðir þurfa að vera félagar í einu
af aðildarfélögum Hönnunarmiðstöðvar Íslands eða sannanlega fagmenn á sínu sviði til að taka þátt.
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Hönnunarmiðstöð Íslands leggur áherslu á að verðlaunin verði peningaverðlaun svo að þau geti nýst til
frekari verkefnaþróunar. Hönnunarmiðstöð mun standa fyrir kynningarátaki á Íslandi og erlendis til að kynna
Hönnuð ársins. Hönnuður ársins verður sérstaklega kynntur á HönnunarMars árið eftir.
Pantone Violet U
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Hönnunarmiðstöð Íslands hefur óskað eftir því að Reykjavíkurborg gerist samstarfsaðili Hönnunarverðlaunanna og hefur átt í viðræðum við borgina um mögulegt samstarf um framkvæmd verðlaunanna.
Pantone Violet U

You are in Control
Alþjóðlega ráðstefnan You Are In Control var haldin í
Reykjavík í fimmta sinn dagana 4.-6. nóvember 2012
í Hörpu. Ráðstefnan tengir saman aðila sem starfa
í skapandi greinum með áhuga á stafrænni miðlun.
Ráðstefnan snertir allar hliðar skapandi greina, svo
sem mat, tölvutækni, bókmenntir, hönnun, tónlist,
kvikmyndagerð, tölvuleikjagerð og viðskipti í því skyni að
kanna nýjustu strauma, áhugaverða skörun greinanna,
vandamál og úrlausnir.
Tilgangurinn með ráðstefnunni er að koma á alþjóðlegu tengslaneti og skapa þekkingarbanka á Íslandi um
stafræn viðskipti og markaðssetningu í skapandi greinum. Markmiðið er að ýta undir aukna samkeppnishæfni
íslenskra fyrirtækja og einstaklinga í þessum geira atvinnulífsins á alþjóðlegum vettvangi.
Tekið var á þýðingarmiklum en jafnframt faglegum málum með spurningum á borð við: Frammi fyrir hvaða
áskorunum stöndum við á næstu tíu árum? Hver eru tækifærin? Hvernig geta þátttakendur You Are In Control
2012 hjálpað til við að leysa eða takast á við slík mál? Ráðstefnustjórinn 2012 var Remi Harris.
YAIC er samstarfsverkefni skapandi greina á Íslandi og er ráðstefnan í eigu Útflutningsskrifstofu íslenskrar
tónlistar, Kvikmyndamiðstöðvar Íslands, Tónverkamiðstöðvar Íslands, Kynningarmiðstöðvar íslenskrar
myndlistar, Bókmenntasjóðs, Leiklistarsambands Íslands, Hönnunarmiðstöðvar og IGI (Icelandic Gaming
Industry) en Íslandsstofa er bakhjarl hennar.
3

GÓÐIR STAÐIR

LEIÐBEININGARIT / Uppbygging ferðamannastaða

GÓÐIR STAÐIR – Leiðbeiningarit um uppbyggingu ferðamannastaða
Í byrjun árs 2012 var Góðir staðir - leiðbeiningarrit um uppbyggingu ferðamannastaða
gefið út. Ritið var unnið í samstarfi Ferðamálastofu, Framkvæmdasýslu ríkisins og
Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Ritinu er ætlað að hjálpa ferðaþjónustuaðilum, forsvarsmönnum sveitarfélaga,
félagasamtökum og öðrum framkvæmdaaðilum við skipulag og uppbyggingu
áfangastaða ferðamanna. Áhersla er lögð á mikilvægi góðs undirbúnings og
vandvirkni. Því er þannig ætlað að byggja brú á milli sveitarfélaga og ríkis annars vegar
og hönnuða og framkvæmdaaðila hins vegar. Ritinu er einnig ætlað að vera hvatning til þeirra fjölmörgu
aðila sem standa að uppbyggingu ferðamannastaða á Íslandi. Í inngangi að ritinu segir meðal annars:
„Náttúruperlur landsins eru ómetanlegur hluti af þjóðararfleifð okkar. Við uppbyggingu ferðamannastaða
þarf að hafa í huga að vandað verk samanstendur af þremur órjúfanlegum þáttum: undirbúningi, hönnun
og framkvæmd. Ávallt skal leggja áherslu á gæði, fagmennsku og vandvirkni og hafa skal í huga að ábyrg
ferðaþjónusta stuðlar að verndun menningar og náttúrulegs umhverfis. Að baki vel heppnaðra framkvæmda
er vönduð hönnun og góður undirbúningur.“
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Starfshóp við gerð ritsins skipuðu: Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt FAÍ, sem jafnframt er ritstjóri, Halldóra Vífilsdóttir
arkitekt FAÍ og verkefnisstjóri hjá Framkvæmdasýslu ríkisins, Kristín Gunnarsdóttir verkefnisstjóri hjá Hönnunarmiðstöð
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Íslands og Sveinn Rúnar Traustason umhverfisstjóri hjá Ferðamálastofu.

Hönnunarsamkeppni um veggspjald Listahátíðar 2012
Listahátíð í Reykjavík, í samvinnu við Hönnunarmiðstöð, efndi
til opinnar samkeppni meðal hönnuða og myndlistarmanna um
veggspjald Listahátíðar í Reykjavík 2012. Verðlaunahafi hlaut
verðlaun að upphæð 500.000 kr. Auk þess var gerður samningur við
vinningshafa um útfærslu hugmyndarinnar.
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Dómnefnd skipuðu: Guðmundur Oddur Magnússon, grafískur hönnuður
og prófessor við Listaháskóla Íslands, Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Halldóra Ísleifsdóttir, grafískur hönnuður og
fagstjóri grafískrar hönnunar við Listaháskóla Íslands, Hrefna Haraldsdóttir
listrænn stjórnandi Listahátíðar í Reykjavík og Stefán Snær Grétarsson,
grafískur hönnuður og teiknistofustjóri Fíton.

Hönnunarsamkeppni um hjólastæði, hjólaskýli og önnur hjólagögn í Reykjavíkurborg
Reykjavíkurborg og Hönnunarmiðstöð Íslands stóðu að samkeppninni í samstarfi við Arkitektafélag Íslands
um hönnun hjólastæða, hjólaskýla og annarra hjólagagna í Reykjavíkurborg. Alls bárust 22 frumlegar og
skemmtilegar tillögur að hjólagögnum í samkeppnina en tvær tillögur deildu með sér fyrsta sætinu.
Annars vegar varð fyrir valinu tillaga Sigrúnar G. Halldórsdóttur en í umsögn dómnefndar um tillöguna
segir að form hjólastands sé fallegt og sígilt, framsetning i borgarumhverfi eftirtektarverð og sannfærandi.
Hjólaskýlið sé látlaust og hafi sterka ímynd.
Hin tillagan sem varð fyrir valinu í fyrsta sæti var frá Arkís Arkítektum. Birgir Teitsson arkítekt sem hannaði
hana og Sveinn Einarsson tækniteiknari var honum til aðstoðar við útfærsluna. Dómnefnd segir tillöguna
metnaðarfulla með mörgum góðum hugmyndum en einnig sé góð grein gerð fyrir útfærslum og tæknilegum
lausnum. Færanlegur hjólastandur sé sérstaklega áhugaverður og rúmi mörg hjól.
Dómnefnd skipuðu: Pálmi Freyr Randversson M.Sc Urban Design en hann var einnig formaður, Margrét Leifsdóttir
arkitekt, Kristin Soffía Jónsdóttir varaformaður umhverfis- og samgönguráðs, Egill Sv. Egilsson iðnhönnuður og Hermann
Georg Gunnlaugsson landslagsarkitekt.

Hönnunarsamkeppni um upphafsatriði
Vetrarhátíðar 2013
Höfuðborgarstofa, Orkusalan og Hönnunarmiðstöð
Íslands stóðu fyrir samkeppni um opnunaratriði Vetrarhátíðar í Reykjavík 2013. Sóst var eftir útiverki sem höfðar
til almennings og felur í sér upplifun, gagnvirkni og gleði.
Tillaga Marcos Zotes bar sigur úr býtum í samkeppni,
annað árið í röð, um opnunaratriði Vetrarhátíðar 2013.
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Frekari þróun vefja Hönnunarmiðstöðvar | Vefskýrsla
Sumarið 2012 voru tveir sumarstarfsmenn ráðnir til Hönnunarmiðstöðvar fyrir tilstuðlan iðnaðarráðuneytisins
og atvinnuátaki ríkisstjórnarinnar fyrir námsmenn. Hafsteinn Ævar Jóhannsson nemi í arkítektúr var ráðinn
og honum falið sérverkefnið að greina stöðu vefja Hönnunarmiðstöðvar. Vefir Hönnunarmiðstöðvar hafa
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stækkað og þróast undanfarin ár en nú rekur Hönnunarmiðstöð síðuna honnunarmidstod.is, ensku útgafuna
icelanddesign.is og blogg á ensku á vefslóðinni blog.icelanddesign.is. Einnig voru áætlanir um að búa til
sérstaka síðu fyrir HönnunarMars 2012. Ýmsar góðar tillögur komu fram í skýrslunni sem unnið var eftir,
margar eru þó kostnaðarsamar og þurfa því að bíða betri tíma.
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Lög er varða innflutning á frumgerðum eða sýnishornum
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Í Október 2011 sendi Hönnunarmiðstöð erindi til Tollstjóraembættisins, fjármálaráðuneytisins og
iðnaðarráðuneytisins varðandi lög um innflutning á sýnishornum eða frumgerðum [prótótýpum]. Þar vekur
Hönnunarmiðstöð Íslands athygli á því að Reglugerð um vörslu og tollmeðferð vöru tekur ekki tillit til þarfa
hönnunarfyrirtækja á Íslandi um innflutning á frumgerðum eða sýnishornum og getur haft verulega hamlandi
áhrif á starfsemi og uppbyggingu íslenskra hönnunarfyrirtækja.
Fyrirtæki á sviði fatahönnunar, vöruhönnunar og textílhönnunar hafa margbent á að að lög er varða
innflutning á frumgerðum og sýnishornum er ekki í takt við þá atvinnuþróun sem á sér stað á Íslandi. Þau er
að mörgu leyti ósanngjörn og skapa þessum fyrirtækjum kostnað vegna tolla og gjalda sem áhöld eru um
hvort þau eigi raunverulega að greiða. Í stuttu máli varðar þetta þá reglu að frumgerðir og sýnishorn skuli
vera flutt inn á „raunvirði“. Raunvirði er huglægt mat og að auki eru frumgerðir og sýnishorn ekki ætluð til
endursölu. Þess vegna fylgir því mikill og ósanngjarn kostnaður fyrir viðkomandi hönnuð / hönnunarfyrirtæki
að fá tollafgreiðslu fyrir frumgerðir. Vörurnar eru þróaðar og hannaðar á Íslandi, frumgerðir eru búnar til víða
erlendis og eru síðan sendar til Íslands til skoðunar og frekari vinnslu. Sumar frumgerðir eru settar beint í
framleiðslu, öðrum er breytt og einhverjar eru ekki unnar lengra. Frumgerðirnar eru m.a. nýttar til kynningar
erlendis þannig að sumar eru sendar nokkrum sinnum á milli landa. Ekki liggur fyrir „raunvirði“ frumgerðar
eða sýnishorna þegar þau koma til landsins. Frumgerðir og sýnishorn eru ekki seld neytendum.
Hönnunarmiðstöð telur brýnt að laga reglurnar betur að þörfum hönnunarfyrirtækja þannig að þær fylgi
þróun þessara fyrirtækja á Íslandi. Þessar reglur eru alls ekki í takti við aukna áherslu stjórnvalda á stuðning
við nýsköpun og sprotafyrirtæki. Hönnunarfyrirtækjum fer fjölgandi hér á landi og eru þau afar mikilvæg í
þeirri uppbyggingu sem á sér stað á Íslandi eftir efnahagshrunið. Haldin var fundur í fjármálaráðuneytinu
með fulltrúum hönnunarfyrirtækja vegna erindisins þar sem ákveðið var að boða til fundar með fulltrúum
Tollstjóraembættisins.

Vegglistaverk málað á gafl Hönnunarmiðstöðvar
Grafíski hönnuðurinn Siggi Eggertsson var fenginn til
að hanna vegglistaverk fyrir Hönnunarmiðstöð Íslands.
SWR hópurinn málaði verkið á gafl húss Hönnunarmiðstöðvarinnar í Vonarstræti föstudaginn 1. júní og sama
dag var haldið opnunarteiti til að fagna verkinu og komandi
sumri. Margir komu við og fylgdust með framvindu verksins.
Vegglistaverkið er áhugaverð viðbót við borgarrýmið
í Reykjavík og kemur ennfremur staðsetningu
Hönnunarmiðstöðvará kortið. Reykjavík hefur getið sér gott
orð á alþjóðlegum vettvangi götulistar, m.a. vegna verka
eftir þekkta listamenn, hönnuði og arkitekta svo sem Söru
Riel og Theresu Himmer. Siggi sótti innblástur í gömul
íslensk frímerki en með því vildi hann undirstrika samskipti
fólks. Það á vel við því að Hönnunarmiðstöð styður og
miðlar íslenskri hönnun með margvíslegum hætti.

24

Framvinduskýrsla ársins 2012 | aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 2013 | honnunarmidstod.is

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Siggi Eggertsson lærði grafíska hönnun við Listaháskóla Íslands og útskrifaðist árið 2006. Hann hefur unnið
að fjölbreyttum verkefnum tengdum myndskreytingum, grafískri hönnun, leturgerð og hreyfimyndum fyrir
viðskipavini á borð við Wallpaper, Wired, New York Times, Iceland Airwaves, Coca Cola, Nike, Nokia og
Mulberry. Þetta er hins vegar fyrsta vegglistaverk hönnuðarins.

Make it Happen
Ráðstefnan Make It Happen var haldin á Egilsstöðum, Seyðisfirði og Stöðvarfirði dagana 25.-28. september.
Hönnunarmiðstöð Íslands var meðal samstarfsaðila ráðstefnunnar.
Á ráðstefnunni Make It Happen var lögð áhersla á samtal um möguleikana sem felast í uppbyggingu skapandi
samfélags þar sem skapandi verkferlar, nýsköpun og staðbundnar auðlindir mætast. Meðal þeirra sem fram
komu voru Alexander von Vegesack, Max Lamb, Merilyn Keskula og Halldór Gíslason.
Make It Happen var haldin í tilefni af 10 ára afmæli Menningarráðs Austurlands og til að fagna 10 ára
menningarsamstarfi við Vesterålen í Noregi. Ráðstefnan er einnig lokaviðburður Evrópuverkefnisins Creative
Communities sem er unnið með samstarfsaðilum í Svíþjóð, Noregi og Danmörku.

Bláa Lónið
Bláa Lónið og Hönnunarmiðstöð Íslands gerðu með sér samstarfssamning og er Bláa Lónið fyrsta fyrirtækið
til að gerast bakhjarl Hönnunarmiðstöðvar. Hönnun skipar mikilvægan sess í starfsemi Bláa Lónsins
og hefur hönnun fyrirtækisins hlotið viðurkenningar bæði innanlands og erlendis. Með samstarfinu við
Hönnunarmiðstöð vill Bláa Lónið stuðla að því að efla íslenska hönnun enn frekar.
„Hönnun er einn af grunnþáttum uppbyggingar Bláa Lónsins og mjög mikilvægur þáttur í viðskiptalíkani
fyrirtækisins. Áhersla á hönnun hefur haft jákvæð áhrif á árangur fyrirtækisins bæði hvað varðar upplifun
viðskiptavina Bláa Lónsins og við uppbyggingu vörumerkisins Blue Lagoon Iceland. Hönnun er í raun auðlind
sem snertir flesta þætti samfélagsins. Það er því sérstaklega ánægjulegt fyrir okkur hjá Bláa Lóninu gerast
bakhjarl Hönnunarmiðstöðvar Íslands“ segir Grímur Sæmundsen, forstjóri Bláa Lónsins hf.
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„Hönnunarmiðstöð vinnur markvisst að því að auka skilning manna á þeim tækifærum sem felast í hönnun
og arkitektúr“ segir Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands. „Við vinnum að
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því að bæta starfsumhverfi hönnuða og hönnunarfyrirtækja og styðjum ört vaxandi grasrót á okkar sviði.
Það er mjög mikilvægt fyrir Hönnunarmiðstöð, sem er í eigu íslenskra hönnuða, að öflug íslensk fyrirtæki
standi á bak við Hönnunarmiðstöð og sýni íslenskri hönnun stuðning sinn í verki eins og Bláa Lónið gerir
nú. Samstarfssamningurinn er táknrænn fyrir mikilvægi hönnunar fyrir atvinnulífið og það er sérstaklega
ánægjulegt að Bláa Lónið, sem hefur unnið mikið frumkvöðlastarf með innleiðingu hönnunar í uppbyggingu
og starfsemi, er nú fyrsta fyrirtækið til að gerast bakhjarl Hönnunarmiðstöðvar Íslands,“ segir Halla.
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Samstarf við World Design Capital Helsinki 2012
Helsinki bar titilinn World Design Capital Helsinki 2012 á árinu og
stóð fyrir fjölda hönnunarviðburða á árinu. Fulltrúa World Design
Capital Helsinki 2012 verkefnisins, Katarina Siltavori, var boðið að
taka þátt í og kynna sér HönnunarMars árið áður, 2011. Í kjölfar
heimsóknarinnar var hafið umsóknarferli um að HönnunarMars,
árleg hátíð hönnunar og arkitektúrs á Íslandi, yrði hluti af
svokölluðum international Satellite Events sem tengjast WDCH 2012
og var samningur undirritaður í sendiráði Íslands í Helsinki í lok
nóvember 2011. Gríðarleg verðmæti fólust í samstarfinu og kynningunni sem því fylgdi fyrir íslenska hönnun
og hönnuði. Hönnunarmiðstöð Íslands var í miklu samstarfi við WDCH 2012, auk samstarf við HönnunarMars
tóku íslenskir hönnuðir þátt í fjölda sýninga og viðburða í Finnlandi sem allir voru hluti af dagskrá WDCH 2012.
Design Roundtable í Helsinki í júní
Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar, Höllu Helgadóttur, var boðið að taka þátt í umræðum um
hönnunarstefnur og skapandi greinar í Helsinki í júní, auk þess að taka þátt í stefnumótunarvinnu fyrir finnskt
hönnunarsamfélag sem stýrt var af hönnunar- og ráðgjafarfyrirtækinu Demos.
Nordic Design Today | Söderberg Helsinki Emma Museum
Sýning á verkum fremstu hönnuða Norðurlandanna var sett upp í EMMA - ESPOO Museum of Modern Art í
Helsinki Finlandi. Þátttakendur sýningarinnar, sem ferðast á milli Norðurlandanna, eru þeir sem hlotið hafa hin
virtu Torsten og Wanja Söderberg verðlaun síðustu fimm ár.
Þátttakendur sýningarinnar 2012 voru Steinunn Sigurðardóttir frá Íslandi, Harri Koskinen frá Finnlandi, Henrik Vibskov frá
Danmörku og teymin Front frá Svíþjóð og Norway Says frá Noregi.

Sýningin stóð frá 11. júlí til 16. september 2012 í EMMA - ESPOO Museum of Modern Art. Var hún hluti af
dagskrá World Design Capital Helsinki 2012.

Helsinki Design Week
Hönnunarvikan í Helsinki, Helsinki Design Week var haldin 6.-16 september 2012. Fjölmargir íslenskir
hönnuðir héldu að utan í því tilefni til að taka þátt í sýningum og viðburðum henni tengdum. Jafnframt
fóru fulltrúar frá Hönnunarmiðstöð þangað til að kynna íslenska hönnun og efla og auka tengslanet fyrir
HönnunarMars. Helsinki Design Week var stærsti viðburður World Design Capital Helsinki 2012 á árinu.
26
Everyday Discoveries
Úrval hönnuða frá öllum heiminum kynnti hönnun sína, sem hafði þann samnefnara að tengjast daglegu lífi
fólks, á sýningunni Everyday Discoveries sem var stærsta sýningin á vegum WDCH 2012. Sýningunni var
skipt í 6 meginþemu: Icon, Invisible, Innovation, Tradition Interpreted, Gathering og Imagination. Um 30
hönnuðir eða hönnunarteymi tóku þátt í hverju þema. Á meðal íslenskra þátttakenda voru Vík Prjónsdóttir,
Studio Subba, Hrafnkell Birgisson, Dögg Guðmundsdóttir, Hafsteinn Júlíusson, Volki, Áslaug Jónsdóttir og
Össur.
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Í hinum þekkta útstillingarglugga Stockmann stórverslunarinnar í miðborg Helsinki var Selshamurinn eftir Vík
Prjónsdóttur valinn á meðal áhugaverðustu hluta sýningarinnar allrar til kynningar á þemaflokknum Tradition
interpreted. Einungis einn hönnuður eða teymi kynnti hvert þema.
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Íslensk-finnska skartgripasýningin Láð og lögur
Íslensk-finnska skartgripasýningin Water and Earth, eða Láð og lögur eins og hún heitir á íslensku, var sett
upp í Hanaholmen þann 1. nóvember og stóð til 23. desember.
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Íslendingar og Finnar eiga það sameiginlegt að vera góðum tengslum við náttúruna og veitir hún þeim mikinn
innblástur á sviði hönnunar og lista. Skartgripirnir sem valdir voru á sýninguna Láð og lögur höfðu allir sterka
tilvísun til náttúrunnar eins og titill sýningarinnar gaf sannarlega til kynna. Á meðal óhefðbundins efnis sem
var notað í skartgripina má nefna kræklingaskeljar og lifandi mosa.
Sýningarstjóri var Päivi Ruutiainen. Íslensku þátttakendurnir á sýningunni voru Aurum, Orr, Helga Mogensen, Hildur Ýr
Jónsdóttir og Hafsteinn Júlíusson, auk fimm finnskra skartgripahönnuða.

Sýningin var skipulögð af Hanaholmen Nordic Cultural Centre í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands,
Íslensk – finnska menningarsjóðinn og íslenska sendiráðið í Finnlandi.

Stockholm Furniture Fair
Hin árlega hönnunarsýning Stockholm Furniture Fair var haldin í Stokkhólmi 7.-11. febrúar 2012. Íslandsstofa
auglýsti eftir þátttakendum á sýninguna en valnefnd skipuð af Íslandsstofu og Hönnunarmiðstöð Íslands
valdi úr umsóknum. Hvert fyrirtæki sem valið var getur átt kost á að taka þátt í sýningunni með stuðningi
Íslandsstofu í þrjú ár.

Samstarfsverkefni íslenskra hönnuða og álframleiðenda í Svíþjóð
Unnið er að því að þróa verkefni milli íslenskra hönnuða og sænskra álframleiðenda.
Markmið verkefnisins er að flytja þekkingu til Íslands og koma á samstarfi og
þekkingarmiðlun milli Norðurlandaþjóðanna. Frumkvæði að verkefninu hafði
sænski sendiherrann á Íslandi, Anders Ljungren, sem boðaði íslenska hönnuði
og Hönnunarmiðstöð nokkrum sinnum til samtals í sendiráðinu. Málið þróaðist á
nokkuð löngum tíma en í nóvember kom Dag Holmgren prófessor í iðnhönnun frá
Designregion Sweden og vann tillögu með Garðari Eyjólfssyni, M.A. í conceptual
design og Höllu Helgadóttur framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar um
samstarfsverkefni sem kynnt var fyrir ráðuneytum iðnaðar, mennta- og menningar
og utanríkis, NMI, SI, Íslandsstofu og Samáli. Í kjölfarið útbjó Dag Holmgren umsókn
til Nordisk Innovationsfund um styrk til verkefnisins.
Hugmyndin er að bjóða fimm íslenskum hönnuðum að heimsækja ýmis iðnaðarfyrirtæki í Svíþjóð sem
sérhæfa sig í álvinnslu. Einnig verða heimsótt framleiðslufyrirtæki sem vinna með textíl, við, stein, plast og
fleira sem hægt er að nota með álinu. Lögð verður áhersla á að afla þekkingar á framleiðsluferlum (með
sérstaka áherslu á ál) sem ekki eru þekktir hér á landi. Í framhaldinu vinna hönnuðir að hugmyndum sínum hér
heima og gera síðan frumgerðir í samvinnu við valin sænsk framleiðslufyrirtæki.
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Verkefnisstjórar eru Dag Holmgren frá Designregion Sweden og Garðar Eyjólfsson fyrir hönd Hönnunar-miðstöðvar
Íslands. Sérstaka fagnefnd skipa Laufey Agnarsdóttir f.h. Arkitektafélagsins, Egill Egilsson f.h. Félags vöru- og
iðnhönnuða og Íva Rut Viðarsdóttir f.h. Félags húsgagna- og innanhússarkitekta. Um er að ræða samstarfsverkefni
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Samál, Samtaka iðnaðarins, Designregion Sweden, Möbelriket - Småland, Svenskt
Aluminum og Sænska sendiráðsins á Íslandi.
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Ferðalagi sýningarinnar íslensk samtímahönnun lauk í Helsinki í janúar 2012 um leið og hún markaði
upphaf þátttöku Íslands í World Design Capital. Sýningin sem var sett fyrst upp á Listahátíð 2009 ferðaðist
á milli fimm landa og var sett upp í átta borgum: Reykjavík, Akureyri, Kaupmannahöfn, Shanghai, Peking,
Stokkhólmi, Tallin og Helsinki.
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Ferðalag hennar hefur þjónað hlutverki kynningar á gróskumikilli íslenskri hönnunarsenu og í kring um hana
hafa skapast ótal tengingar og tækifæri fyrir íslenska hönnuði. Auk þess hefur hún leikið lykilhlutverk í því að
byggja upp HönnunarMars sem alþjóðlegan hönnunarviðburð.
Ferðalag sýningarinnar er liður í því markmiði Hönnunarmiðstöðvar að íslensk hönnun og arkitektúr
verði órjúfanlegur hluti af hinum norrænu hönnunarþjóðum sem notið hafa um árabil mikillar virðingar á
alþjóðlegum vettvangi. Ferð sýningarinnar var unnin í samstarfi við og með styrk frá fjölda aðila: Nordisk
Kulturfond, Íslandsstofu, utanríkisráðuneyti, mennta- og menningarmálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti, sendiráði
Íslands, Hönnunarsjóði Auroru, Visit Reykjavík og Icelandair. Sýningarstjóri var Elísabet V. Ingvarsdóttir.
Kurtogpí hafði umsjón með sýningarhönnun í samstarfi við Atelier Atli Hilmarsson sem sá um grafíska hönnun.

Island und Architektur ?
Iceland and architecture?

ICELAND AND ARCHITECTURE? Sýning og málþing í Felleshus í Berlin
Einladung zur Eröffnung am 23.11.2012

Seminar zur isländischen Architektur um 18 Uhr
Paneldiskussion
Pétur H. Ármannsson, Architekt und Autor
The Mountains are their Castles – Contemporary Architecture and Local Traditions in Iceland
Olga Guðrún Sigfúsdóttir und Jörn Frenzel, Architekten (Vatnavinir)
Future of small things- Towards a human-centered architectural practice – a case study
Steve Christer, Architekt (Studio Granda)
Three houses - Making and meaning in Iceland, Germany and elsewhere
Hjördís Sigurgísladóttir & Dennis Davíð Jóhannesson, Architekten
The Icelandic Embassy Residence in Berlin
Halla Helgadóttir, Managing Director (Iceland Design Centre)

Moderation
Peter Cachola Schmal, Direktor, DAM Frankfurt am Main
Seminarsprache: Englisch

Eröffnung der Ausstellung um 20 Uhr
Begrüßung
S.E. Gunnar Snorri Gunnarsson, Botschafter von Island
Sabine Schirdewahn, Ausstellungsleitung

Með sýningunni ICELAND AND ARCHITECTURE? var leitast við að varpa ljósi
á íslenskan arkítektúr í fortíð, nútíð og framtíð. Í tengslum við sýninguna voru
tekin viðtöl við sérfræðinga á sviði arkítektúrs og borgarþróunar. Velt var upp
spurningum eins og hvaða áhrif hrunið hefði haft á uppbyggingu byggðar og
hver framtíð íslensks arkítektúrs væri.

Einführung in die Ausstellung
Peter Cachola Schmal, Direktor, DAM Frankfurt am Main

Um Anmeldung wird gebeten unter infoberlin@mfa.is
Nordische Botschaften Felleshus
Rauchstraße 1
10787 Berlin

Ausstellungszeitraum
23.11.2012 – 06.01.2013
Mo – Fr 10 – 19 Uhr / Sa + So 11 – 16 Uhr
geschlossen: 24. - 26. + 31. 12. 2012 /01.01.2013

Sýninguna prýddu ljósmyndir eftir Guðmund Ingólfsson og jafnframt var þar
sýnd heimildamyndin Future of Hope eftir breska leikstjórann Henry Bateman.

Sýningarstjóri var Peter Cachola Schmal (Director, DAM Frankfurt). Sýningin var upphaflega sett upp í
Deutsches Architekturmuseum í Frankfurt í tilefni af heiðursþátttöku Íslands á Bókamessunni 2011. Samhliða
henni var gefin út vegleg sýningarskrá. Sýningin var opnuð þann 23. nóvember 2012 og stóð til 6. janúar
2013. Í tilefni af henni var haldið málþing um íslenskan arkitektúr.

Building Blocks
Verkefnið Building Blocks er þróað af sænska fyrirtækinu Färgfabriken/Medium. Það gengur út á að virkja
þátttöku barna við þróun skipulags- og byggingarmála í borgum. Þar eru börnin sett í hlutverk notandans,
enda hinir eiginlegu notendur íbúðahverfa í borgum. Arkitektarnir Guja Dögg og Hildur Steinþórsdóttir tóku
þátt í vinnusmiðju og ráðstefnu sem haldin var í Berlín frá 9. september til 4. nóvember.

Lynfabrikken
Hönnunarmiðstöð hóf samtal við Lynfabrikken í Árósum í Danmörku og Diagonal í Helsinki um
tengslanetaverkefni á milli hönnuða frá Danmörku, Íslandi og Finnlandi. Lynfabriekken og Diagonal eru
sjálfstætt starfandi fyrirtæki sem bæði kalla sig „office hotels“, þ.e. hönnuðir geta leigt hjá þeim vinnuaðstöðu
í lengri eða skemmri tíma. Fyrirtækin standa fyrir ýmsum viðburðum, fyrirlestrum og sýningum til aðstoðar
ungum hönnuðum. Þess að auki rekur Lynfabrikken kaffihús og verslun sem selur vörur eftir unga hönnuði.
Hugmyndin er að Hönnunarmiðstöðin, Lynfabrikken og Diagonal opni möguleika og séu tengiliður hönnuða
áðurnefndra þriggja landa og að úr verði eins konar skiptiprógram.
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Restaurant Day
Restaurant Day er eins dags
fögnuður helgaður mat og
matarmenningu. Restaurant
Day er haldinn samtímis um
allan heim. Hugmyndin er finnsk
og var kynnt þar í landi 2011
og þaðan barst hún hingað í
ársbyrjun 2012. Dagurinn, sem
haldinn er einu sinni á árstíð,
er orðinn mjög útbreiddur og
þegar eru á fimmta hundrað
eins dags veitingastaðir skráðir
víðs vegar um heiminn, þar af
nokkrir á Íslandi – í Reykjavík, á
Seyðisfirði og Ísafirði.

Pantone Violet U

Restaurant Day er dagur þar sem hver sem er getur opnað tímabundinn veitingastað, kaffihús, bar,
sjoppu, búllu eða hvað sem hugurinn girnist, hvar sem er. Engin leyfi, engar reglur, bara gleði. Starfsmenn
Hönnunarmiðstöðvar voru fyrstir til að kynna hugmyndina um Restaurant Day hér á Íslandi vorið 2012.
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Fjárhagslegt uppgjör ársins 2012 og fjárhagsáætlun ársins 2013
Velta Hönnunarmiðstöðvar jókst um 3 milljónir á árinu 2012. HönnunarMars er stærsta verkefnið og fer
vaxandi. Markmiðið er að hann muni með tímanum standa undir sér og reynt er að afla styrkja þannig að
sem minnst af fé Hönnunarmiðstöðvar fari í verkefnið. Ferð sýningarinnar Íslensk samtímahönnun lauk á
árinu. Það verkefni var kostnaðarsamt og fór mikil orka og fjármagn í að keyra það áfram. Hönnunarmiðstöð
gerir hvert verkefni upp fyrir sig. Rekstur ársins gekk vel; það tókst að greiða niður halla fyrra árs og skila
rekstrinum í góðum plús.
Pantone Violet U

Hönnunarmiðstöð Íslands í tölum 2012
Félögin sem eiga Hönnunarmiðstöð Íslands
Fastir starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar
Verkefnastjórar í hlutastörfum
Fyrirlestrar í Listasafni Reykjavíkur
HönnunarMars | viðburðir, fyrirlestrar og sýningar
HönnunarMars | gestir á fyrirlestra
HönnunarMars | þátttaka hönnuða
HönnunarMars | gestir
HönnunarMars | erlendir blaðamenn og gestir
Samkeppnir
Vefpóstlisti
Fjöldi sendra fréttabréfa og tilkynninga
honnunarmidstod.is | gestir á ári hverju
honnunarmidstod.is | heimsóknir á ári hverju
icelanddesign.is | gestir á ári hverju
icelanddesign.is | heimsóknir á ári hverju
blog.icelanddesign.is | gestir á ári hverju
blog.icelanddesign.is | heimsóknir á ári hverju
Vinir á Facebook
Heimsóknir erlendra blaðamanna
Velta Hönnunarmiðstöðvar
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Tekjur

Áætlun 2013

Raun 2012

Raun 2011
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Raun 2010

Raun 2009

Raun 2008

Fé frá Iðnaðarráðuneyti

15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Fé frá Mennta- og menningar.

15.000.000 15.000.000

Pantone Violet U

8.500.000

8.500.000 10.000.000 10.000.000

Styrkur frá Reykjavík v/HönnMars

5.000.000

5.000.000

3.000.000

2.600.000

1.170.000

540.000

Styrkir og tekjur v/HönnunarMars

10.400.000

5.848.063

5.490.574

1.502.265

3.000.000

0

Styrkir v/ Íslensk samtímahönnun

0

0

5.710.989

6.035.955

4.250.000

4.032.144

2.000.000

3.340.013

0

0

0

0

0

1.520.000

0

0

0

0

Aðrir styrkir og tekjur

10.300.000

3.792.736

9.141.953

2.292.156

1.416.976

0

Tekjur samtals

57.700.000 49.500.812 41.843.516 30.930.376 29.836.976 24.572.144

Ál13 / þróunarverkefni
World Design Capital Helsinki

Gjöld
Laun og launatengd gjöld

22.000.000 23.998.866

21.680.519

19.299.133

15.425.647 12.092.956

Kaﬃ, veitingar og fundarkostn.

300.000

254.139

296.406

235.422

206.509

60.000

Annar starfsmannakostnaður

250.000

599.715

0

33.860

0

38.886

Aðkeypt þjónusta

1.800.000

1.569.397

1.074.208

689.403

847.600

593.581

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.100.000

1.069.529

1.072.763

872.529

640.836

959.296

Viðhald húsnæðis

100.000

74.001

1.440

248.582

915.205

0

Gjaldfærð áhöld og tæki

600.000

522.051

17.916

179.347

137.096

253.090

Tryggingar

100.000

62.782

57.052

335.116

27.192

24.507

Sími og burðargjöld

200.000

173.050

360.061

466.666

234.095

261.557

Pappír, ritföng og bækur

150.000

123.161

250.042

199.861

384.100

113.116

1.250.000

1.081.612

572.867

601.444

1.011.104

1.437.291

Endurskoðun og reikningsskil

600.000

494.874

195.215

278.861

202.312

345.456

Ferðakostnaður

500.000

147.099

912.320

711.952

225.016

77.130

Auglýsingar

100.000

3.789

3.782

20.410

6.616

269.422

Annar kostnaður

100.000

103.076

31.500

17.200

86.275

703.500

17.900.000

9.954.325

8.633.213

3.607.685

4.174.006

0

0

841.528

6.913.143

2.118.944

4.348.330

1.440.547

2.000.000

2.468.088

0

0

0

0

0

735.620

0

0

0

0

6.650.000

1.921.181

1.749.584

1.442.203

0

3.045.111

Rekstur tölvukerfis og vefs

HönnunarMars
Íslensk samtímahönnun
Ál13 / þróunarverkefni
World Design Capital Helsinki
Önnur verkefni
Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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55.700.000 46.197.883 43.822.031 31.358.618 28.871.939 21.715.446
2.000.000

3.302.929

-1.978.515

-428.242

965.037

2.856.698
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Tekjur

Raun 2012

Áætlun 2012

Frávik 2012

Fé frá Iðnaðarráðuneyti

15.000.000

15.000.000

0

Fé frá Mennta- og menningar.

15.000.000

15.000.000

0

Styrkur frá Reykjavík v/HönnMars

5.000.000

5.000.000

0

Styrkir og tekjur v/HönnunarMars

5.848.063

5.500.000

348.063

Styrkir v/ Íslensk samtímahönnun

0

600.000

-600.000
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3.340.013

0

3.340.013

World Design Capital Helsinki

1.520.000

0

1.520.000

Aðrir styrkir og tekjur

3.792.736

3.500.000

292.736

49.500.812

44.600.000

4.900.812

23.998.866

23.200.000

798.866

Kaﬃ, veitingar og fundarkostn.

254.139

320.000

-65.861

Annar starfsmannakostnaður

599.715

355.000

244.715

Aðkeypt þjónusta

1.569.397

1.200.000

369.397

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.069.529

1.100.000

-30.471

74.001

450.000

-375.999

522.051

250.000

272.051

62.782

130.000

-67.218

173.050

390.000

-216.950

123.161

300.000

-176.839

Rekstur tölvukerfis og vefs

1.081.612

1.000.000

81.612

Endurskoðun og reikningsskil

494.874

300.000

194.874

Ferðakostnaður

147.099

900.000

-752.901

3.789

70.000

-66.211

103.076

90.000

13.076

9.954.325

9.000.000

954.325

841.528

600.000

241.528

2.468.088

0

2.468.088

World Design Capital Helsinki

735.620

0

735.620

Önnur verkefni

1.921.181

1.000.000

921.181

46.197.883

40.655.000

5.542.883

3.302.929

3.945.000

-642.071

Tekjur samtals

Pantone Violet U

Gjöld
Laun og launatengd gjöld

Viðhald húsnæðis
Gjaldfærð áhöld og tæki
Tryggingar
Sími og burðargjöld
Pappír, ritföng og bækur

Auglýsingar
Annar kostnaður
HönnunarMars
Íslensk samtímahönnun
Ál13 / þróunarverkefni

Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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Verkefnaáætlun ársins 2013
•
•
•
•
•
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HönnunarMars 2013
Hönnunarstefna stjórnvalda
Hönnunarsjóður
You Are in Control
Álráðstefna
Skapandi greinar
Gerð leiðbeiningarits fyrir innflutning á frumgerðum og sýnishornum
Stockholm Design Week
Samstarf hönnunarfélaganna á sviði samkeppna
Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Tímarit um hönnun og arkitektúr
Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Frekari þróun vefja Hönnunarmiðstöðvar
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HönnunarMars 2013
Hönnunarmiðstöðin stendur fyrir HönnunarMars í fimmta skipti dagana 14.-17. mars 2013. Undirbúningur
gengur vel og unnið er að því að efla erlenda kynningu með það að markmiði að laða hingað stærri hóp
erlendra gesta og fagmanna sem kynna verkefni sín með íslenskum hönnuðum. Mikil áhersla er lögð á
alþjóðlegan fyrirlestradag, DesignTalks, sem í þetta sinn verður haldinn í Þjóðleikhúsinu.

Hönnunarstefna stjórnvalda
Vinna við Hönnunarstefnu verður haldið áfram og stefnt að því að hún klárist á árinu.

Hönnunarsjóður
Í skýrslunni Skapandi greinar - sýn til framtíðar kemur skýrt fram hversu litlu fé er varið til uppbyggingar
hönnunar á Íslandi. Unnið verður að því með stjórnvöldum að koma hönnunarsjóði á laggirnar,
samkeppnissjóði sem styður við ólíkar þarfir á sviði hönnunar og arkitektúrs.

You Are in Control
Ráðstefnan You Are in Control er samstarfsverkefni Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar,
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar, Kvikmyndamiðstöðvar, Samtaka
íslenskra leikjaframleiðanda, Miðstöðvar íslenskra bókmennta, Leiklistasambands Íslands, Íslensku
tónverkamiðstöðvarinnar og Íslandsstofu. Hún er haldin á hverju ári, á haustin. Áherslan er á skapandi greinar,
uppbyggingu þeirra og þróun.

Álráðstefna
13Al+ er samnorrænt og þverfaglegt samstarfsverkefni íslenskra hönnuða og sænskra álframleiðslufyrirtækja
sem hófst 2012 og gengur út á að skoða möguleika sem felast í álframleiðslu á Íslandi. Síðasti áfangi
verkefnisins er ráðstefna sem haldin verður í ágúst. Þar verður verkefnið kynnt og erlendir fyrlrlesarar varða
fengnir til að fjalla um efnið.
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Skapandi greinar
Hönnunarmiðstöð Íslands á fulltrúa í Samtökum skapandi greina og tekur virkan þátt í mótun og eflingu starfs á
því sviði. Vonir standa til að vinnu við gerð skýrslunnar Skapandi greinar- sýn til framtíðar ljúki sem fyrst á árinu.
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Unnið verður að því að útbúa leiðbeiningarit fyrir hönnuði og tollverði varðandi tollun hönnunarvöru, í
samstarfi við Tollstjóraembættið. Tollar hafa reynst mikil hindrun fyrir lítil hönnunarfyrirtæki sem láta framleiða
vörur utan Evrópusambandsins. Með betra samstarfi er hægt að laga ferla og greiða leið fyrirtækjanna.
Pantone Violet U

Stockholm Design Week
13Al+ er samnorrænt og þverfaglegt samstarfsverkefni íslenskra og sænskra hönnuða. Afrakstur verkefninsins
verður sýndur á Hönnunarvikunni í Stokkhólmi 2013. Einnig tekur Hönnunarmiðstöð þátt í að velja
þátttakendur á stóru samsýninguna Stockholm Furniture Fair, en það eru Volki, Bryndís Bolladóttir og Á.
Guðmundsson. Þátttaka þeirra í sýningunni er í samstarfi við Íslandsstofu.

Samstarf hönnunarfélaganna á sviði samkeppna
Enn verður unnið að því að samræma samkeppnisreglur hönnunarfélaganna níu og efla samstarf þeirra á
þessu sviði.

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.

Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Hönnunarmiðstöð mun vinna áfram að því, ásamt Arkitektafélagi Íslands og í samráði við mennta- og
menningarmálaráðuneytið, að tryggja að Ísland eigi fulltrúa á Feneyjatvíæringnum í arkitektúr árið 2014.

Tímarit um hönnun og arkitektúr
Áform hafa verið uppi um að Hönnunarmiðstöð hefji undirbúning á útgáfu tímarits um hönnun og arkitektúr
ásamt Arkitektafélaginu og fleiri hagsmunaaðilum. Hvorki hefur unnist tími til þess né fengist fjármagn en
mikill áhugi er innan miðstöðvarinnar á því að hrinda þessu verkefni í framkvæmd.

Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Stöðugt er unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku. Reynt
verður að gera átak í því á árinu.

Frekari þróun vefja Hönnunarmiðstöðvar
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.
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