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Skýrsla HönnunarMars 2016

Um alla borg opna íslenskir hönnuðir og arkitektar dyr sínar fyrir gestum. Nældu þér
í veglegt dagskrárrit HönnunarMars á öllum sýningarstöðum, Loft Hostel Bankastræti,
Bergsson og kaffihúsum Kaffitárs.
Dagskrá og nánari upplýsingar á honnunarmars.is

HönnunarMars 2016
Hönnunarmiðstöð Íslands stóð fyrir HönnunarMars í áttunda sinn dagana 10.-13. mars 2016. Aðalmarkmið
hátíðarinnar er að kynna íslenska hönnun hér á landi og erlendis. Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar
byggst á víðtækri þátttöku íslenskra hönnuða, sem standa fyrir sýningum, innsetningum og viðburðum,
einir sins liðs eða í hópum. HönnunarMars er hátíð þar sem almenningur hefur greiðan aðgang að íslenskri
hönnun, fjölmiðlar finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar sjá ástæðu til að kynna sér málið nánar og hönnuðir
svala forvitni og fræðast.
Á HönnunarMars frumsýna hönnuðir ný verk,
hann er uppskeruhátíð þar sem fram fara
viðskiptastefnumót íslenskra og erlendra
fyrirtækja við fyrirtæki hönnuða, hann hvetur til
samstarfs og nýrra stefnumóta, í honum felast
þróunar-, mennta- og nýsköpunartækifæri, auk
tækifæra til mikillar verðmætasköpunar. Síðast
en ekki síst felast í honum gríðarleg tækifæri
til kynningar á íslenskri hönnun á Íslandi og á
alþjóðavettvangi.

Opnunarhátíð, Listasafni Reykjavíkur Hafnarhúsi | HönnunarMars 2016

Undirbúningur hátíðar gekk vel og var unnið
markvisst að bótum í verkskiptingu og skipulagi.
Eitt af meginmarkmiðum fyrir hátíðina í ár var að
þétta dagskrá og auka gæði sýninga. Í því tilliti
var mótuð sérstök staða dagskrárstjóra í fyrsta
sinn. Listræn stjórn og fagmennska einkenndi
fleiri sýningar en áður, sýningum fækkaði úr 130
í 91 milli ára í takt við stefnu hátíðarinnar að auka
fjölda samsýninga og stærri sýninga. Markverður
árangur náðist með auknum fókus. Hátíðin var
vel sótt og virðist sem gestum hafi þótt hátíðin
faglegri, áhugaverðari og aðgengilegri en árið
áður.

Mikil áhersla var lögð á alþjóðlegan fyrirlestrardag, DesignTalks, sem haldinn var í Hörpu og sem um
650 manns tóku þátt í. Opnunarathöfn HönnunarMars í Hafnarhúsinu tókst einstaklega vel og var
unnin í samstarfi við Samtök Iðnaðarins sem stóð þar fyrir mjög metnaðarfullum sýningum íslenskra
húsgagnaframleiðenda og íslenskra gullsmiða. Lokahófið var einstakt, haldið á Hlemmi þar sem biðstöð
strætisvagna var umturnað af hönnuðum og hönnunarnemum LHÍ og breytt í skemmtistað þetta eina kvöld
við mikinn fögnuð.
Meðbyr hátíðarinnar var sterkur í ár og árangurinn eftir því. Sýningar og viðburðir voru vel sóttir af
heimamönnum sem og erlendum gestum. Enn sannar hátíðin sig sem ein stærsta hátíð Reykjavíkur.
Fyrirlestrardagurinn DesignTalks var vel sóttur og opnunarhófið sérlega vel heppnað. Almennt var faglegri
bragur yfir hátíðinni.
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Dagskrá HönnunarMars 2016
Í ár var lögð áhersla á að auka gæði, þétta dagskrá og fækka sýningarstöðum m.a til að auðvelda aðgengi
og upplýsingamiðlun. Ráðinn var dagskrárstjóri í fyrsta sinn og reyndist sú ráðstöfun mjög farsæl. Unnið var
að því að ýta undir fleiri stórar samsýningar s.b. sýningu í Lækningaminjasafninu, Listasafni Reykjavíkur og
Sjávarklasanum.
Hönnuðir voru margir áhugasamir um að fá að sýna í hráum rýmum en erfitt reyndist að finna slík rými þar
sem mikil uppbygging og endurnýjun fasteigna er nú í gangi og fáir fasteignaeigendur tilbúnir að lána
rýmin sín. Þó tókst að fá Lækningaminjasafnið á Nesinu og Sjávarklasann úti á Granda að láni en bæði
þessi rými eru mjög stór og tilvalin til samsýninga. Var almennt álit gesta og sýnenda að þessir tveir staðir
væru með flottari sýningarstöðum í ár. Huga þarf að sýningarrýmum fyrir hátíðina til framtíðar því miðað við
uppbyggingu í borginni og þróun miðborgarinnar gæti reynst mjög erfitt að finna heppilega sýningarstaði.
Sýningar voru 91, þar af 8 erlendis frá, ásamt mörgum samsýningum þar sem erlendir hönnuðir tók þátt. Þær
drefðust um Höfuðborgarsvæðið frá Seltjarnarnesi í Garðabæ og Hafnarfjörð þó mesti þunginn væri eins og
áður í miðborg Reykjavíkur. Ferð til Vestmannaeyja til að skoða sigurvegara Hönnunarverðlaunanna 2015;
Eldheima, var á dagskrá en því miður varð að fella ferðina niður vegna veðurs.
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Places of Origin, Sjávarklasanum | HönnunarMars 2016
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Inner Gardan, human interior Safnahúsið | HönnunarMars 2016

DesignTalks | Hönnun – Leiðandi afl í nýsköpun
DesignTalks, fyrirlestrardagur HönnunarMars markar
upphaf hátíðarinnar á hverju ári. Einvala lið alþjóðlegra
hönnuða og arkitekta fluttu erindi á fyrirlestrardeginum
sem var haldinn í Silfurbergi Hörpu. Yfirskrift dagsins
var Hönnun, leiðandi afl í nýsköpun e. Innovation
by Design þar sem fyrirlesarar sýndu fram á mátt
hönnunar til nýsköpunar auk þess að fjalla um skapandi
stjórnunaraðferðir sem geta bætt lífsskilyrði og tryggt
sjálfbærari framtíð. Yfir 650 gestir sóttu daginn sem þótti
takast vel, vera fræðandi og veita innblástur.
Lauren Bowker, Hörpunni | Designtalks 2016

Fyrirlesarar
Maria Giudice höfundur bókarinnar Leadership by Design sem hefur unnið í
stórfyrirtækjum eins og Facebook og Autodesk og eigin start-up Hotstudio, Maria
Lisogorskaya arkitekt og einn stofnandi Assemble vinningshafa Turner Prize
verðlaunanna 2015, Lauren Bowker, fyrsta „fatahönnunarnornin“ samkvæmt
VOGUE, sem gerir hið ósýnilega sýnilegt, Jonathan Barnbrook sem er þekktastur
fyrir samstarf sitt við David Bowie, Tom Loosemore sem m.a. leiddi risaverkefnið
GOV.UK. og Azusa Murakami og Alexander Groves stofnendur Studio Swine, sem
vinna m.a. úr plastinu sem flýtur um og mengar sjóinn.
Innlend innslög í dagskránni
Dr. Þorvaldur Ingvarsson læknir og framkvæmdastjóri þróunarsviðs hjá Össuri kynnti framfarir í hönnun
á tæknilausnum sem nýtast aflimuðum við að stýra gervifótum með hugarafli, einn þekktasti hönnuður
Íslendinga Katrín Ólína sagði frá nýjasta verkefni sínu Primitiva, ferðalagi innra með okkur - og til baka,
Brynja Þóra Guðnadóttir sagði frá hugmyndum um sjálfbæra framtíð, verkefni sem byggir á heimaræktun
í þörungageli sem nýlega var tilnefnt til Nýsköpunarverðlauna Forseta Íslands og Einar Gunnar
Guðmundsson forsvarsmaður nýsköpunar hjá Arion banka talaði um megin strauma og stefnur sem móta
samfélagið og áhrif þeirra á hönnun og nýsköpun.
Listræn stjórn og dagskrá
Hlín Helga Guðlaugsdóttir, hönnuður, listrænn stjórnandi og
aðjúnkt við Listaháskóla Íslands. Hlín og Marco Steinberg arkitekt
og sérfræðingur í nýsköpun innan hins opinbera leiddu daginn og
stjórnuðu umræðum.
Aðrir sem fram komu á DesignTalks
Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri opnaði dagskrána. Halla
Helgadóttir, grafískur hönnuður ræddi við Jonathan Barnbrook og
Katrín Káradóttir fagstjóri fatahönnunar við Listaháskóla Íslands
ræddi við Lauren Bowker.
Umgjörð dagsins
Anna Rut Björnsdóttir, verkefnastjóri DesignTalks. Arnar Ingi
Viðarsson, hönnuður og tæknistjórn. Nemar frá Listaháskóla
Íslands aðstoðuðu við hönnun umgjarðar, uppsetningu og
framkvæmd á deginum.
HönnunarMars 2016 honnunarmars.is

Honestly it was the best talk we
have ever attended, such a well
curated mix of speakers.
Alex and Azusa,
Studio Swine
Dear Hlin, I had an incredible
time, you were absolutely
fantastic, the event was a blast,
the speakers amazing, and the
world is round.
Marco Steinberg
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DesignMatch
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir kaupstefnunni DesignMatch í sjötta sinn á HönnunarMars 2016. Á DesignMatch
gefst íslenskum hönnuðum tækifæri til að hitta erlenda kaupendur og framleiðendur í þeim tilgangi að kynna
fyrir þeim verk sín. Markmiðið er að skapa íslenskri hönnun brautargengi á erlendum mörkuðum, með vörur
sínar, hugmyndir og þekkingu.
Að þessu sinni var innlendum kaupendum einnig boðið að taka þátt ásamt erlendum fjölmiðlum.
Viðburðurinn var styrktur af Arion Banka og hýstur í höfuðstöðvum bankans í Borgartúni, þar sem boðið
var upp á fundaraðstöðu fyrir þátttakendur í stefnumótinu. Allir kaupendur og þátttakendur fengu samning
til undirritunar við komu. Tveir fulltrúar frá Hönnunarmiðstöð voru á staðnum til að stjórna deginum, passa
tímasetningar og aðstoða þátttakendur. Dagurinn endaði með að Arionbanki bauð upp á léttar veitingar og
stefnumót milli allra þátttakenda, kaupenda, hönnuða og fjölmiðlafólks auk starfsmanna bankans.
Dagurinn gekk prýðilega og kaupendur og þátttakendur voru ánægðir. Oft tekur langan tíma að koma í ljós
hvort viðskipti komast á eða samstarf milli aðila, en starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar eru í sambandi við
hönnuði og kaupendur til að fylgjast með og flytja fréttir af árangri stefnumótanna.
Kaupendur 2016
Ferm Living, TRE, Normann Copenhagen, Mjölk, Wood Wood, Aplace, Vitra, Artek, A Storied Table
Epal, AG, Folk, Summit, Jenna Gottlieb (Associated Press).

Arco desk, Chuck Mack, Design House Stockholm | DesignMatch 2013
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Dagatal, Snæfríð og Hildigunnur, Wrong for Hay | DesignMatch 2012
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Fjölmiðlaumfjöllun
Vel gekk að fá umfjöllun í sjónvarpi og tímaritum ásamt umfjöllunum í
dagblöðum í kringum viðburði. Fjölmiðlar sýna hönnun og HönnunarMars
meiri áhuga með hverju árinu. Aðeins erfiðara er að fá umfjöllun um
sérviðburðina DesignMatch og DesignTalks í aðdraganda HönnunarMars en
þó betur en í fyrra.

Umfjöllum Dezeen um visthverfar
flöskur úr þara eftir Ara Jónsson, LHÍ.

Haft var samband við öll helstu tímarit sem fjalla um hönnun; Hús og híbýli,
Nýtt líf, MAN, Glamour og Vikuna með góðum fyrirvara. Ákveðið var að halda
áfram samstarfi við Morgunblaðið og Grapevine þetta ár en blöðin gefa bæði
út sérblöð um HönnunarMars. Þegar nær dró HönnunarMarsi voru sendar
út fréttatilkynningar til helstu dagblaða, útvarps og annarra miðla varðandi
DesignMatch, DesignTalks og viðburði Marsins. Reynt var að halda öllum
viðburðum og hönnuðum jafnt að fjölmiðlum.

Erlendis
20 erlendir blaðamenn heimsóttu HönnunarMars 2016, í samstarfi við Iceland Naturally og Íslandsstofu
ásamt 13 sem sóttu hátíðina heim á eigin kostnað. Samtals voru það því 33 erlendir blaðamenn sem komu
að þessu sinni. Meðal erlendu blaðamannanna voru fulltrúar frá tímaritum, instagram, bloggi, hlaðvarpi,
dagblöðum og öðrum fréttamiðlum
Blaðamenn komu frá eftirfarandi miðlum:
Dwell, Elle Decoration, Helsingin Sanomat, AXIS, Oak Journal,
Design Alive, Vosges Paris, Summit, DesignMIlk, Fiera, Inhabitat,
Dezeen, Monocle, Apres Garde, Architectural Review, Damn,
Frame, Associated Press, Costume, Modern Design Review,
Muuto.
Blaðamennirnir fengu gjafapoka, stutta dagskrá með helstu
viðburðum s.s. DesignTalks, heimsókn í Bláa lónið, móttöku
hjá forseta Íslands og lokapartíi. Að auki fengu þeir sérsniðna
dagskrábók þar sem merkt var við viðburði sem hentaði þeim
sérstaklega. Fjölmiðlar fengu einnig aðgang að efnisbanka
á netinu. Blaðamenn voru mjög jákvæðir og virðist áhugi á
verkefninu aukast með hverju árinu.
Í ár var blaðamönnum í fyrsta sinn boðið að taka þátt í DesignMatch.
Verkefnið fékk mjög jákvæð viðbrögð. Blaðamenn voru sérstaklega
ánægðir með að fá sérsniðna dagskrá í stað lengri almennri
dagskrá. Vatnsflöskur Ara Jónssonar, úr rauðþörungum, urðu
gríðarlega vinsælar á netinu og fékk HönnunarMars í kjölfarið meiri
athygli fjölmiðla en nokkru sinni áður. Við kynntum einnig í fyrsta
sinn kvöldsamkomu á miðvikudeginum á Hótel Marina og fengum
mjög jákvæð viðbrögð. DesignTalks er einnig skemmtilegur og
hvetjandi dagur fyrir alla.

HönnunarMars 2016 honnunarmars.is

It's a magical place to visit for
anybody who's inspired by or
interested in design, architecture
or an outdoor adventure.
– Cool Hunting
Alongside the best of the
local design scene, the event
offers beautiful, otherworldly
landscapes, amazing
experiences, fantastic Nordic
cuisine, and lively nightlife –
the perfect long weekend, with
serious substance. DesignMarch
offers an exciting emerging
design scene, for you to
experience at will.
– Damn
DesignMarch is all about having
fun and to see as much as
possible from the guide with over
100 pages filled with design.
–Vosges Paris
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Kynningarefni
Höfundar einkennis HönnunarMars 2016 eru
Guðbjörg Tómasdóttir og Rán Flygenring. Við
hönnun einkennisins var leitast við að miðla
persónuleika hátíðarinnar á heildrænan hátt í
öllum miðlum. Stefnan var sett á að móta rödd
og ímynd sem gæti gefið því fjölbreytta efni
sem hátíðin sendir frá sér sterkan heildarsvip
og sannfærandi karakter. Myndheimurinn
byggir á fjólubláa litnum sem hlotið hefur sess
sem litur hönnunar á Íslandi og í ljósmyndum
af hönnunarsenu landsins. Í aðalhlutverki eru
handletruð skilaboð og athugasemdir sem tala
beint til áhorfandans.
Á HönnunarMars eru mörg hundruð sýnenda og tugir sýninga og viðburða. Í ár var markvisst unnið að því
að samstilla raddir allra aðila undir einn kynningarhatt. Þannig voru t.a.m. útbúnir rafrænir kynningapakkar
fyrir sýnendur þar sem þeir gátu nýtt sér fjólubláa hulu á eigin kynningarefni, „stimpil“ HönnunarMars 2016
og valin handskrifuð skilaboð einkennisins. Rafræn herferð hátíðarinnar fékk því magnaðan kraft í ár með
samstilltri ásýnd kynningarefnis allra hönnuða hátíðarinnar.
Við kynningu á HönnunarMars er notast við fjölbreytta miðla.
Hönnunarmiðstöð hefur áður hlotið viðurkenningu ÍMARK
fyrir framúrskarandi árangur á samfélagsmiðlum og í ár
var slagkrafturinn á Facebook og Instagram enn meiri fyrir
HönnunarMars þökk sé samtakamætti notkunar einkennisins
og sérstökum fókus á notkun þessara miðla. Strætóskýli og
borgarskilti sýndu að hátíð var í borg auk þess sem hver
sýningarstaður var merktur fánum HönnunarMars utandyra.
Viðburðir á vegum HönnunarMars svo sem opnunarhátíð,
DesignTalks og lokahóf voru allir ríkulega skreyttir með einkenni
hátíðarinnar. Í aðdraganda og á HönnunarMars 2016 var einnig
notast við kynningarefni sem markhópurinn sjálfur notar og neytir
svo sem barmmerki, sérmerktar bjórflöskur og hátíðartöskur.
Einnig var hátíðin kynnt í gegnum einblöðunga, plaköt,
prentauglýsingar, kynningarbækling, sérblað Morgunblaðsins, í
kafla í Grapevine, video á vefmiðlum og í sýningarkerfi Icelandair,
vefborða, fréttabréf og heimasíðu.
Hátíðin var einnig kynnt erlendis og var það gert sérstaklega í samhengi við verkefni sem Hönnunarmiðstöð
tók beinan eða óbeinan þátt í erlendis. Alls staðar þar sem starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar fara erlendis
er tækifærið nýtt til að kynna HönnunarMars og önnur verkefni. Einnig virkjum við hönnuði til að gera það
sama. Með þessum hætti næst mikil dreifing með mjög litlum tilkostnaði. Hönnunarvikan í Stokkhólmi í
febrúar, Mílanó í apríl, Wanted Design í maí í NY, Plovdiv í Búlgaríu í júní, Helsinki í september eru nokkir
af þeim stöðum þar sem HönnunarMars var kynntur. Vaxandi fjöldi áskrifenda á erlenda fréttabréfi
Hönnunarmiðstöðvar fá einnig reglulegar fréttir af því sem er í vændum.

HönnunarMars 2016 honnunarmars.is
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Dagskrárbók
Dagskrárbókin er stærsta einstaka kynningartækið en dagskrá er einnig miðlað á vefjum, samfélagsmiðlum
og fréttapóstum. Dagskrárbókin í ár var með sama sniði og í fyrra varðandi stærð 175x245mm og pappírsval
en blaðsíðufjöldinn varð 100 blaðsíður + kápa. Litróf annaðist prentun á bókinni sem var gefin út í 5.000
eintökum. Dreifing hófst 4. mars á Grapevine verðlaununum og var bókinni síðan dreift markvisst á stóra
sýningarstaði og aðra fjölfarna staði fyrir hátíðina. Þær breytingar voru gerðar frá því í fyrra að einu hverfi
var bætt við: Sunnan Hringbrautar, vegna auknum fjölda viðburða á því svæði. Fækkað var lengri textum og
viðburðum gefið aukið rými. Nemendasýningar fengu sér kafla. Einkenni HönnunarMars að þessu sinni var
rauður þráður í gegnum bókina.
Gerðar eru kvikmyndaðar kynningarmyndir um HönnunarMars sem unnar eru upp úr efni sem tekið er
upp hverju sinni, en það er Sebastian Siegler sem hefur unnið það verkefni undanfarin ár. Auk þess eru
fyrirlestrar á DesignTalks teknir upp af fyrirtækinu Silent og þeim miðlað á Vimeo. Undanfarin ár hefur
HönnunarMars verið myndskreyttur en í ár var það Rán Flygenring sem sá alfarið um það verkefni.
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Rán Flygenring, heimildateiknari HönnunarMars | HönnunarMars 2016
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Innovation
by Design
DesignTalks is a day of
inspirational talks by leading
designers and design thinkers.
It’s 2016 edition will explore the
innovation power of design.
DesignTalks takes place on
March 10, 9-16.30 at Harpa.
For more info, this year’s speakers and
tickets go to designtalks.honnunarmars.is

DesignTalks is the signature event of DesignMarch,
produced by the Iceland Design Centre with the
support of the City of Reykjavik and Arion Bank.
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Í dag er hátíð í borg og íslenskir hönnuðir og arkitektar opna dyr sínar fyrir gestum.
Nældu þér í veglegt dagskrárrit HönnunarMars á öllum sýningarstöðum, Loft Hostel
Bankastræti, Bergsson og kaffihúsum Kaffitárs.
honnunarmars.is

Kynningarefni 2016

Dagskrá og nánari upplýsingar á honnunarmars.is

Í dag er hátíð í borg og íslenskir hönnuðir og arkitektar opna dyr sínar fyrir gestum.
Nældu þér í veglegt dagskrárrit HönnunarMars á öllum sýningarstöðum, Loft Hostel
Bankastræti, Bergsson og kaffihúsum Kaffitárs.
Dagskrá og nánari upplýsingar á honnunarmars.is

Um alla borg opna íslenskir hönnuðir og arkitektar dyr sínar fyrir gestum. Nældu þér
í veglegt dagskrárrit HönnunarMars á öllum sýningarstöðum, Loft Hostel Bankastræti,
Bergsson og kaffihúsum Kaffitárs.
Dagskrá og nánari upplýsingar á honnunarmars.is
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Kynningarefni 2016

Stjórn og starfsfólk

Starfsfólk HönnunarMars
Sara Jónsdóttir, hátíðarstjóri
Linda Vilhjálmsdóttir, verkefnastjóri
Elísabet Jónsdóttir, dagskrárstjóri
Sari Peltonen, erlend samskipti, fjölmiðlatengsl
og DesignMatch
Ólöf Rut Stefánsdóttir, viðburðir, fréttaflutningur
og vefsíður
Arnar Ingi Viðarsson, grafísk hönnun bæklings,
vefja og alls konar mikilvægt
Hlín Helga Guðlaugsdóttir, listrænn
stjórnandi DesignTalks
Anna Rut Bjarnadóttir, verkefnastjóri DesignTalks
Elín Hrund Þorgeirsdóttir, ritstjóri bæklings, samskipti
við fjölmiðla og aðstoð við DesignMatch
Ragna Margrét Guðmundsdóttir, ljósmyndun, vefir
og samfélagsmiðlar
Gyða Borg Barðadóttir, bókun og aðstoð
við erlendra blaðamenn
Bryndís Vala Ásmundsdóttir, starfsnemi
Daantje de Klein, starfsnemi
Maya Badouk Epstein, starfsnemi
Kamila Matejková, starfsnemi
Hópur nemenda úr LHÍ unnu að framkvæmd
DesignTalks og Opnunar- og lokahátíðar
HönnunarMars

HönnunarMars 2016 honnunarmars.is

Stjórn HönnunarMars
Greipur Gíslason, formaður stjórnar
Hörður Lárusson, grafískur hönnuður, fulltrúi stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar
Arna Arnardóttir, gullsmiður, fulltrúi stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar
Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður,
framkvæmdastjóri
Verktakar
Rán Flygenring, Guðbjörg Tómasdóttir, einkenni og
grafísk hönnun
Sebastian Ziegler, gerð kvikmyndaðs heimildaefnis
Ragna Margrét Guðmundsdóttir, Eyþór Árnason,
Sebastian Ziegler, Lorena Sendic Silvera, Grímur
Kolbeinsson ljósmyndarar
Rán Flygenring, myndskreytir
Verkefnastjórar félaganna
Félag íslenskra gullsmiða, Unnur Eir Björnsdóttir
Félag íslenskra teiknara, Sigríður Rún Kristinsdóttir
Fatahönnunarfélag Íslands, Guðrún Sturludóttir
Leirlistafélag Íslands, Sigrún Jóna Norðdahl
Textílfélagið, Ásta Guðmundsdóttir
Félag húsgagna og innahússarkitekta, Andrés
Björnsson
Félag íslenskra landslagsarkitekta, Guðrún Birna
Sigmarsdóttir
Félag vöru- og iðnhönnuða: Guðrún Harðardóttir
Arkitektafélag Íslands, Katla Maríudóttir
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Kostun og fjármögnun
HönnunarMars er fjármagnaður með styrkjum og tekjum. Styrkur frá menningar- og ferðamálaráði
Reykjavíkurborgar er stærsti einstaki styrkurinn. Arion banki bættist í ár í hóp öflugra samstarfsaðila
Hönnunarmiðstöðvar um framkvæmd HönnunarMars og munað mjög um aðkomu þeirra. Icelandair,
Icelandair hotels og Morgunblaðið auk annarra aðila sem listaðir eru upp hér að neðan hafa átt einstaklega
gott samstarf við stjórnendur HönnunarMars. Án þeirra væri þetta verkefni ekki svo öflugt sem raun ber vitni.
Eigin tekjur nema nú um þriðjungi af fjármagni HönnunarMars.

HönnunarMars 10.-13. mars 2016 | án skiptisamninga

Uppgjör HönnunarMars 2016

ísk.

TEKJUR
Tekjur
Samstarfssamningar
Styrkir frá opinberum aðilum
Framlag Hönnunarmiðstöðvar

8.000.000
7.350.000
8.750.000
2.700.000

Samtals

26.800.000

ísk.

KOSTNAÐUR
Launakostnaður
Kynningarmál
Erlendir gestir og blaðamenn
DesignTalks
Annar kostnaður

7.800.000
9.800.000
2.500.000
4.800.000
1.900.000

Samtals

26.800.000

Aðalsamstarfsaðilar

Í samstarfi við

Ath!
þátttökugjöld + vsk?
miðasala + vsk
Með stuðningi

Fjölmiðlar og ferðafélagar
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Stuðningsaðilar og bakjarl
Hönnunarmiðstöðvar

HönnunarMars 2016 honnunarmars.is

Aðalstuðningsaðili HönnunarMars

Svipmyndir frá HönnunarMars

Svipmyndir frá HönnunarMars

Svipmyndir frá HönnunarMars

HönnunarMars 2017
HönnunarMars verður haldinn í níunda sinn 2017. Hátíðin hefur
vaxið hratt og örugglega og er smám saman að ná ákveðinum
stöðugleika. Haldnir eru stefnumótandi- og endurmatsfundir
eftir hverja hátíð auk sem gerð er könnun á meðal þátttakenda.
Stjórnendur eru þess mjög meðvitaðir um að hátíð eins og þessi
þarf að stöðugt að þróast og endurnýjast til að halda dampi. Skýr
stefna sem tryggir gæði, framfarir og vinsældir hátíðarinnar er
mjög mikilvæg. Einnig verður að gæta vel að því að hjarta og sál
hátíðarinnar lifi.
HönnunarMars hefur átt ríkan þátt í vitundarvakningu
um íslenska hönnun. Íslendingar eru miklu áhugasamari um hönnun
en áður var, enda eykst fagmennska með hverju ári. Áhersla á
þéttari hátíð, færri og betri sýningar og gæði skilaði sér vel í ár.
Mikilvægt er að gæta þess að ólíkar greinar hönnunar séu sýnilegar
og sérstök áhersla verður lögð á tryggja þátttöku arkitekta og
fatahönnuða 2017.

Áherslur 2017
Undirbúningur
Vinna nokkur ár fram í tímann
Hefja undirbúning eigin viðburða fyrr
Sækja styrki í erlend samstarfsverkefni
Áhersla á hverfi eða sérstök svæði
Bæta skráningarkerfi

Dagskrá
Öflug dagskrárstjórn
Tryggja sýningarrými
Tryggja samstarf við hagsmunaðila
Tryggja samstarf við söfn og sýningarstaði
Hvetja til samsýninga
Gera meiri kröfur um gæði

Erlendir gestir
Efla þjónustu við erlenda sýnendur
Bóka blaðamenn fyrr
Tryggja faglega breidd blaðamanna

DesignTalks
HönnunarMars sker sig frá hönnunarhátíðum erlendis m.a. vegna
þess að áherslan er ekki síst á samskipti, nýjar tengingar milli greina
og landa og smæð sem veldur því að hún er bæði aðgengileg
og persónulegri en víða annars staðar. Hátíðin er ekki of bundin
formfestu og grasrótarstemning hefur náð að halda sér. Mikilvægt
er að viðhalda og varðveita þessa stemningu.

Vinna 2-3 ár fram í tímann
Hefja forsölu í september
Efla kynningu DesignTalks

Kaupstefna
Efla DesignMatch
Bjóða kaupendum frá fleiri Löndum
Efla kynningu DesignMatch

Markaðsmál & PR
App
Hiti og þungi dagskrárinnar sjálfrar hvílir á herðum mjög margra;
Ný heimasíða
félaganna, einstakra hönnuða, fyrirtækja hönnuða og annarra
Efla óhefðbundnar kynningar
fyrirtækja. Umfangið er mikið og gríðarlegt starf byggir mikið á
sjálfboðavinnu. Tryggja þarf aukið fjármagn með stækkandi hátíð til
að viðhalda fagmennsku og treysta skipulag og innviði hátíðarinnar. Unnið hefur verið að stefnumótun með
stjórnum, hönnuðum, fyrirtækjum og áhrifafólki á sviðinu, sem mun varða leiðina næstu árin.
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HönnunarMars 2016 honnunarmars.is

HönnunarMars verður næst 23.-27. mars 2017
– við hlökkum til að sjá þig!

