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Hönnunarmiðstöð Íslands 2015
Myndskreyting Helga Páley

Helsti styrkur Hönnunarmiðstöðvar Íslands er fólgin í því að hún
er beintengd grasrót og atvinnulífi hönnunargreina, því það eru
níu félög eða 1200 félagar sem eiga og reka Hönnunarmiðstöð
með stuðningi ráðuneyta atvinnu- og nýsköpunar og menntaog menningar. Uppleggið er einstakt því Hönnunarmiðstöð
sameinar arkitekta, vöru-, grafíska-, fata-, skartgripa-, keramikog textílhönnuði. Þetta veitir miðstöðinni sjálfstæði og breidd
til að geta unnið jafnt að menningarlegum og viðskiptalegum
áherslum. Áhersla á skapandi greinar gengur einmitt út á að ryðja burt gamaldags hugmyndum um menning
og atvinnulíf sem ólíka og jafnvel andstæða póla.
Á Íslandi er ekki sterk hefð fyrir hönnun, ólíkt hjá Dönum og Hollendingum sem hafa lifað á hugverki og
viðskiptum öldum saman. Spurningin er hvort við þurfum meiri fjölbreytni í atvinnulífið og tækifæri fyrir
ungt fólk. Ef svo er þarf að leggja raunverulega áherslu á að auka þessa fjölbreytni og ekki líta á það sem
einhvers konar hobbý að ryðja nýjar brautir. Aukin áhersla á hönnunargreinar er mikilvægt enda sannað að
áhersla á hönnun getur skilið á milli feigs og ófeigs í þróun vöru, þjónustu og sem tæki til að eiga við þær
samfélagsbreytingar sem blasa við í samtímanum.
Það er mikilvægt að draga fram sérstöðu Íslands og vinna markvisst með hana, hugvit, ímynd og gæð, það er eina
færa leiðin og hönnun og arkitektúr hafa megin hlutverki að gegna. Fjárfesting í hönnun, sérstöðu og gæðum, mun
skila sér margfalt inn í hagkerfið þegar til lengri tíma er litið.
Innan stjórnkerfis mætti leggja meiri áherslu á að skapa rými fyrir nýjar áherslur og hugsa stórt í því samhengi.
Það er hamlandi að líta svo á að þegar lögð er áhersla á ný verkefni sé verið að taka frá öðrum, þegar í raun
er verið að bæta og búa til nyjar leiðir sem skila samsamfélaginu gæðum. Það hafa oft á þessum átta árum
skapast aðstæður þar sem berjast þarf fyrir tilvist verkefnisins eða gegn hugmyndum um sameiningar eða
skerðingu á fjármagni. Í þetta fer óhemju mikil orka og í tilviljunarkenndum og stefnulausum vinnubrögðum
felst mikil sóun.
Staða fólks í skapandi greinum er umhugsunarverð því staðreyndin er að þessir hópar njóta ekki sanngirni,
virðingar og eru furðu vanmetnir. Ástríða fyrir innihaldi, þekking og þörf er það sem drífur skapandi fólk áfram.
Fjármagn og hagnaður má gjarnan fylgja en það er ekki hvatinn. Það þarf þekkingu, menntun, hæfileika,
úthald og mikinn kjark til að ná árangri á sviði skapandi greina og lista.
3
Í skapandi greinum, hönnun og arktektúr felast raunveruleg tækifæri til verðmætasköpunar. Arkitektar
og grafískir hönnuðir tilheyra nú þegar blómstrandi atvinnulífi, meðan vöru- og fatahönnuðir eru að ryðja
nýjar brautir og byggja upp sitt starfsumhverfi. Nýjum greinum hönnunar fjölgar, svo sem viðmótshönnun,
þjónustuhönnun, upplifunarhönnun auk hönnunar sem tæki til stefnumótunar. Hönnun og arkitektúr
eru virðisaukandi og fjárfesting í þeim greinum skilar sér til baka inn í samfélagið, í formi fjármagns og
betri lífsgæða. Hönnunarmiðstöð er fyrirtæki rekið á samfélagslegum forsendum, og hvernig sem því er
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snúið þá er niðurstaðan sú að það er ekki hægt að reka verkefni sem snýr að uppbygginu líkt og þessari
án fjárfestingar frá stjórnvöldum sem verða að tryggja raunhæfan rekstrargrunn til að byggja á. innan
skamms missir Hönnunarmiðstöð húsnæði sitt og leitað hefur verið til Reykjavíkurborgar, sem nýtur góðs
af starfseminni, um stuðning við það. Starfsemi Hönnunarmiðstöðvar hefur verið í miðborg Reykjavíkur þar
sem miðstöðin sinnir fagfólki, gestum og gangandi auk þess að sjá um samskipti við erlenda blaðamenn.
Tilvalið er að Hönnunarmiðstöð taki að sér umsjón með sýningum og kynningum á samkeppnum arkitekta og
skipulagsverkefnum borgarinnar. Með öflugu kynningarstarfi og samtali um arkitektúr og borgarþróun mætti
vinna markvisst að því að breyta umfjöllun til betri vegar.
Hönnunarmiðstöð er á krossgötum. Miðstöðin nær með herkjum að halda í horfinu en nær ekki að vaxa og
dafna. Hönnunarstefna fyrir Ísland er til en henni þarf að hrinda í framkvæmd með mun meira fjármagni en
legt hefur verið í hana. Það má varpa fram þeirri spurningu hvort einhver af meigin atvinnugreinum á Íslandi
hafi nokkurn tíma blómstrað án þess að fá stuðning eða fyrirgreiðslu frá stjórnvöldum, beina eða í innviði.
Hönnunarmiðstöð er tilbúin til að taka næstu skref og það eru mikil sóknarfæri. Þörf fyrir öflugri þjónustu er
mikil, svo hægt sé byggja upp sterkari innviði og ná meiri árangri. Það er búið að vinna mikið kynningarstarf
sem nú þarf að fylgja eftir af krafti.

Áttunda starfsár Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Árið 2015 er áttunda starfsár Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Helstu verkefni ársins voru; HönnunarMars sem haldinn
var í sjöunda sinn; eftirfylgni Hönnunarstefnu fyrir Ísland; umsýsla með hönnunarsjóði; Hönnunarverðlaun; útgáfa
HA - tímarits um hönnun og arkitektúr; framkvæmd WE LIVE HERE verkefnisins og Nordic Design Lunch. Auk
fjölda annarra verkefna sem Hönnunarmiðstöð sinnir og fjallað er um í þessari skýrslu.
HönnunarMars 2015 tókst mjög
vel og var sá stærsti hingað til.
HönnunarMars nýtur sérstöðu
og virðingar alþjóðlega þar
sem þar sameinast allar greinar
hönnunar og arkitektúrs og
þátttaka almennings er sérlega.
Vaxandi áhugi er á hátíðinni
erlendis frá en hingað kemur
fjöldi erlendra blaðamanna,
erlendir kaupendur, fyrirlesarar
og ekki síst þátttakendur.

Overlap, Float og Saver Screenson í Sundhhöll Reykjavíkur á HönnunarMars 2015,

4

Framlag atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis til Hönnunarsjóðs var hækkað í 45 milljónir á árinu
sem var mikið fagnaðarefni. Stærri styrkveitingum var fjölgað í tvær; að vori og hausti auk úthlutanna
ferðastyrkja sem fara fram fjórum sinnum á ári. Væntingar stand til að sjóðurinn verði efldur verulega í amk.
200 milljónir á næstu árum og geti þannig stutt vel við eflingu greinanna. Það er lítið fé þegar talað er um
atvinnuuppbyggingu. Þar er oftar talað í milljörðum og engin ástæða til að telja að annað gildi um Skapandi
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greinar sem eru þær greinar sem flestir munu starfa við í framtíðinni. Á hverju ári útskrifar Listaháskóli Íslands
fjölda vel menntaðra og framsækinna hönnuða og arkitekta sem geta skapað mikil verðmæti fyrir þjóðfélagið.
Við þurfum að tryggja þessu fólki áhugverð og arðbær störf í framtíðinni. Hönnunarsjóður leikur lykilhlutverk
þar. Kvikmyndasjóður er fyrirmynd sem horft er til því þar er fjármagni veitt á faglegan hátt til verkefna sem
skapa störf, efla þekkingu og auka veltu og arðsemi vaxandi atvinnugreinar.
Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti tryggði með fjárframlagi að hægt væri að taka skref í átt að framkvæmd
Hönnunarstefnu fyrir Ísland 2014-2018. Ljóst er að þar þarf að taka stærri og kjarkmeiri skref og lykilatriði að
ráðuneyti mennta- og menningar taki þátt í þeirri vinnu. Grunnurinn að öllu skapandi starfi er menntun, þróun
og rannsóknir. Þess vegna er þungbært þegar ráðuneyti sem hefur helstu hlutverki að gegna á því sviði
dregur úr áherslum og lokar nánast fyrir samtal um þróun hönnunar og arkitektúrs á Íslandi.
Hönnunarverðlaun Íslands voru veitt í annað sinn
á árinu. Erfiðlega gekk að fjármagna verkefnið
sem tókst þó að lokum með samstarfi við Samtök
iðnaðarins og Samtök atvinnulífisins. Efnt var til nýrrar
viðurkenningar „Besta fjárfesting í hönnun“ sem er
áhugaverður flokkur. Stefnt er að því að fjölga flokkum
næstu ár sem allri munu hafa þverfaglega nálgun í
anda þerra áherslna sem lagðar hafa verið í og með
Hönnunarmiðstöð Íslands.
HA – tímarit um hönnun og arkitektúr leit dagsins
ljós í fyrsta sinn í mars 2015 en að baki því standa
félög hönnuða og arkitekta sem gerðu samning við
Hönnunarmiðstöð um útgáfu þess. Ritið hefur mælst vel
1. tölublað HA – tímarits um hönnun og arkitektúr kom út í Mars 2015

fyrir en tvö blöð voru gefin út á árinu.

Sýningin og viðburðurinn WE LIVE HERE fór fram á hönnunarvikunni í Stokkhómi í febrúar. En verkefnið fór fram
í samstarfi Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Design Forum Finland finnsku hönnunarmiðstöðvarinnar með stuðningi
frá sænsku hönnunarmiðstöðvarinnar Svensk Form. Á sama tíma fór fram Nordic Design Lunch í Stokkhólmi.
Eigendur og stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar þakka sérstaklega atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti fyrir skilning og
stuðning en fjármagnið frá þeim auk mennta- og menningarmálaráðuneytis eru undirstaða reksturs Hönnunarmiðstöðvar.
Einnig þökkum við okkar helstu samstarfs- og stuðningsaðilum, sem eru eftirtaldir: Reykjavíkurborg, Íslandsstofa, Bláa
Lónið, Arion banki, Icelandair, Icelandair Hotels, Morgunblaðið, Samtök iðnaðarins, Samtök atvinnulífsins, Hönnunarsjóður
Auroru, Norræna húsið, Utanríkisráðuneytið, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Höfuðborgarstofa, Listaháskóli Íslands,
Hönnunarsafn Íslands, Samtök skapandi greina, Listasafn Reykjavíkur og sendiráð Íslands í Stowkkhólmi og Helsinki.
Síðast en ekki síðst þökkum við okkar góðu norrænu félögum í Design Forum Finland, Svensk Form, SVID, Dansk Design
Center og Doga - norsk design og arkitektursenter.
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Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
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2015 í stuttu máli…
Helstu kynningarviðburðir, áfangar og árangur hönnuða og arkitekta
Hönnunarstefna stjórnvalda fyrir árin 2014-2018 var kynnt í janúar 2014. 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.
Hönnunarsjóður; í ár var framlag til sjóðsins 45 milljónir sem hækkaði úr 25 milljónum frá 2014. Ferðastyrkir
voru veittir fjórum sinnum á árinu, 15 styrkir í hverri úthlutun, en almennir styrkir voru veittir tvisvar. Í fyrri
úthlutuninn fyrir almenna styrki voru 15 verkefni styrkt, en 13 í þeirri seinni. Alls bárust sjóðnum 208 umsóknir
um almenna styrki þar sem sótt var um 464 milljónir og 119 ferðastyrkir. Hæsta styrk ársins, 3.500.000 kr.
fengu Ragna Fróðadóttir og Guðrún Lárusdóttir í hönnunarteyminu Doppelganger.
HönnunarMars 2015 var haldinn í sjöunda sinn dagana 12.-13. mars og tókst vel til. Fyrirlestrardagurinn
DesignTalks fór fram í Hörpu, en hátt í 650 manns sóttu fyrirlestrana. Samkvæmt þjóðarpúlsi Capacent sækja
um 30 þúsund Íslendingar einn eða fleiri viðburði á HönnunarMars, sem gerir hátíðina eina af stærstu hátíðum
borgarinnar.
Hönnunarverðlaun Íslands voru veitt í annað sinn við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum þann 24.
nóvember. Verðlaunin voru veitt þvert á níu greinar þeirra félaga sem standa að baki Hönnunarmiðstöðvar,
en fimm verkefni voru í forvali dómnefndar. Verkefnið sem þótti skara fram úr að mati dómnefndar og
hlaut „Hönnunarverðlaun Íslands 2015“ var sýningin Eldheimar – Gosminjasýning í Vestmannaeyjum. Í
ár var einnig veitt viðurkenning fyrir „bestu fjárfestingu í hönnun 2015“. Sú viðurkenning fór til alþjóðlega
heilbrigðistæknifyrirtækisins Össur. Fyrir verðlaunaafhendinguna fór einnig fram málþing um tækifæri í
hönnun og framleiðslu á Íslandi undir yfirskriftinni „Að brúa biliið á milli hönnuða og framleiðanda“. Það gekk
mjög vel fyrir sig og verður endurtekið að ári.
Nordic Design Lunch. Hönnunarmiðstöð Íslands og Design Forum Finland stóðu fyrir hádegisverði þar sem
fulltrúar norrænu og baltísku hönnunarmiðstöðvanna ræddu samstarf um kynningar á norrænni hönnun á
alþjóðavísu. Fundurinn fór fram í WE LIVE HERE sýningunni á Stockholm Design Week.
Studio Granda hlaut Menningarverðlaun DV fyrir Hverfisgötu 71a. Í flokknum voru jafnframt tilnefnd
Landmótun fyrir Akratorg, PK arkitektar fyrir Hús í Árborg, Hæg breytileg átt fyrir Rannsóknarverkefni um
borgarumhverfi og íbúðagerð og A2F arkitektar fyrir Framhaldsskólann í Mosfellsbæ.
6
Glerlíffæri Siggu Heimis, iðhönnuðar, hlutu Menningarverðlaun DV fyrir hönnun. Þeir hönnuðir og verkefni
sem tilnefnd voru í flokki hönnunar voru Hildur Yeoman fyrir fatalínuna Yulia, Paolos Gianfrancesco
fyrir Borgarlandslag, Orri Finnbogason og Helga G. Friðriksdóttir, skartgripahönnuðir, fyrir Orri Finn og
hönnunarverkefnið Austurland: Designs from Nowhere undir handleiðslu Körnu Sigurðardóttur og Petes
Collard. Auk þess var bókin Reykjavík sem ekki varð eftir arkitektana Önnu Dröfn Ágústsdóttur og Guðna
Valberg tilnefnd í flokknum fræði.
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Hönnunarverðlaun Reykjavik Grapevine. Árleg vöruhönnunarverðlaun tímaritsins Reykjavík Grapevine í
samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands voru afhent í fimmta sinn þann 6. mars við hátíðlega athöfn á Loft
Hostel. Verkefni ársins var Raise A Flag eftir Hörð Lárusson, fatahönnun ársins fór til Hildar Yeoman fyrir
fatalínuna Yulia, vara ársins Sólhatturinn eftir Vík Prjónsdóttir og vörulína ársins var verkefnið Selected by
Bility, leitt af Guðrúnu Lilju Gunnlaugsdóttur sem fékk þau Jón Helga Hólmgeirsson, Þorleif Gunnar Gíslason
og Elínu Brítu Sigvaldadóttur til liðs við sig.
Indriðaverðlaunin voru afhent á árinu, en þau eru veitt annað hvert ár þeim fatahönnuði sem þykir hafa skarað
fram úr. Verðlaunin eru kennd við klæðskerann Indriða Guðmundsson, heitinn, sem þekktur var fyrir gæði og
fagmennsku. Í ár var það Bergþóra Guðnadóttir sem naut þess heiðurs að hljóta verðlaunin.
Tvö íslensk verkefni voru tilnefnd til Mies van der Rohe verðlaunanna, byggingarnar H71a eftir Studio Granda
og Listasafnið í Ravensburg, Þýskalandi, eftir Jórunni Ragnarsdóttur hjá Lederer Ragnarsdóttir Oei.
Gagarín hlaut gull- og silfur verðlaun á European Design Awards í flokki stafrænnar hönnunar fyrir
gagnvirk sýningaratriði sem fyrirtækið hefur unnið að í Noregi og Kanada. Einnig hlaut Omnom bronsið í
hönnunarflokki fyrir umbúðir. Verðlaunin eru afhent árlega þeim sem þykja skara fram úr í Evrópu á sviði
grafískrar hönnunar, myndskreytinga og stafrænnar hönnunar.
Leynivopnið hlaut gullverðlaun í Graphis Annual 2015, alþjóðlegri hönnunarsamkeppni, fyrir veggspjaldaseríu
hannaða fyrir Float. Í kjölfarið mun serían einnig verða birt í bókinni Graphis Poster Annual 2016.
Brynjar Sigurðarson hlaut Swiss Design Awards 2015, í flokki vöru- og hlutahönnunar. Verðlaunin voru veitt í
fyrsta skipti árið 1918 en hann var einn af 18 verðlaunahöfum sem hlutu heiðurinn í ár.
Tulipop hlaut virt bresk verðlaun er nefnast Smallish Design Awards. Þar var Tulipop valið besta nýja
barnavörumerkið á breska markaðnum eða „The Best Newcomer“.
Kjartan Óskarsson, húsgagna og innanhússarkitekt, var sigurvegari Wanted Design Launch Pad 2015. Þar
sýndu 25 efnilegir hönnuðir sem valdir voru úr hópi 200 umsækjanda, en Kjartan stóð uppi sem sigurvegari
fyrir framúrskarandi hönnun sína á tveimur ljósum, HALO og FORESTER.
Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir og Þórunn Árnadóttir voru tilnefndar til Formex Nova Designer of the
Year. Ragnheiður var tilnefnd fyrir fallega og nútímalega nálgun á hefðbundnum keltneskum og norskum
munstrum, en Þórunn fyrir að brjóta upp hlutverk hversdagslegra hluta á smekklegan hátt og gefa þeim nýtt
og frumlegt hlutverk. Verðlaunin voru afhent 19. ágúst, en þau féllu í skaut hönnunarteymisins Erik Olovsson
og Kyuhyung Cho.
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Sýningar Hönnunarsafns Íslands á árinu voru: Ertu tilbúin frú forseti? sýning á fatnaði Vigdísar Finnbogadóttur
| Prýði, félag íslenskra gullsmiða í tilefni af 90 ára afmæli 2014 | Un peu plus, sýning á teikningum og skissum
eftir Helgu Björnsson | Ámundi: , yfirlitssýning á verkum Ámunda Sigurðarsonar | Geymanlegir hlutir sýning á
úrvalsmunum sem safnið varðveitir af ýmsum ástæðum.
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Sýningar Spark Design Space á árinu voru: Borgarmynd | Einn á móti átján | Nýja Ísland, Bjarni H.Þórarinsson |
Rán Flygenring, heimildateiknari | Salon 2015-2016.
Aðrar stórar hönnunartengdar sýningar sem mætti nefna sýning á glerlíffærum Siggu Heimis í Hannesarholti,
„Falinn skógur – rekaviður í hönnun“ í síldarverksmiðjunni í Djúpavík á Ströndum, undir handleiðslu Elísabetar
V.Ingvarsdóttur og Dóru Hansen, Weaving DNA, samvinnuverkefni íslenska vöruhönnuðarins Hönnu Dísar
Whitehead og skoska textílhönnuðarins Claire Anderson í Þjóðminjasafninu, yfirlistsýning á portrettverkum
Kristínar Þorkelsdóttur og sýning Grandabræðra á Iceland Airwaves.
Önnur útskriftarsýning MA nema í hönnun og myndlist opnaði á vormánuðum í Gerðarsafni í Kópavogi.
Alþjóðlegt meistanám í myndlist og hönnun hófst í Listaháskóla Íslands haustið 2012 og var þetta því annar
árgangurinn sem setti fram MA verk sín á sérstakri útskriftarsýningu. Um var að ræða 8 úskriftanema úr
hönnun og 6 úr myndlist.
Útskriftarsýning BA nema Listaháskóla Íslands. Eins og venja er voru BA verkefni Listaháskólans, frá
myndlista- og hönnunardeildum skólans sett upp í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarborg.
Steinunn Sigurðardóttir sýndi á Nordic Fashion Biennale, eða norræna tískutvíæringnum 2014. Sýningin
var sett upp í Konunglega bókasafninu í Danmörku og bar heitið The Weather Diaries. Sýningin opnaði 1.
nóvember 2014 og var opin til 25. maí 2015.
Spark sýndi íslenska hönnun í Berlín. Fjögur hönnunarverkefni voru til sýnis; Líffærafræði eftir Siggu Rún,
Skvís eftir Sigga Eggertsson, Borgarlandslag eftir Paola Gianfranscesco og Prik eftir Brynjar Sigurðarson.
Sýning var haldin í samstarfi við íslenska sendiráðið og fór fram í Felleshus frá 30. janúar – 10. apríl.
WE LIVE HERE er samnorrænt tilraunaverkefni Íslands og Finnlands, sem hefur það að leiðarljósi að kanna
nýjar leiðir til þess að kynna norræna hönnun á alþjóðlegum vettvangi. Um 80 hönnuðir frá Íslandi, Finnlandi
og Svíþjóð voru með verk á sýningunni þar sem markmiðið var að veita innsýn inn í lifnaðarhætti þjóðanna í
gegnum hönnun. We Live Here er samstarfsverkefni Design Forum Finland og Hönnunarmiðstöðvar Íslands
í samstarfi við sænska fyrirtækið Codesign og Svensk Form. Verkefnið er það stærsta sinnar tegundar sem
ráðist hefur verið í frá Íslandi, en sýningin heppnaðist vonum framar og var viðburðurinn einn af hápunktum
hátíðarinnar. Auk þeirra sýndu hönnuðurnir Bryndís Bolladóttir og Dögg Guðmundsdóttir á Stockholm
Furniture Fair.
Hlutagerðin sýndi á Grand Hornu, nýlistasafninu í Belgíu. Hlutagerðina skipa Elín Bríta Sigvaldadóttir, Hjörtur
Matthías Skúlason, vöruhönnuðir, og Hrönn Snæbjörnsdóttir. Þar sýndu þau verkefnið Brynja og Skjöldur sem
upphaflega var sýnt á sýningunni Teaser, haldin á HönnunarMars 2014.
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Íslensk náttúra var í fyrirrúmi á Florence Design Week, en þar voru tvenn verk, 3m löng veggteppi, til sýnis
eftir textílhönnuðinn Sigrúnu Láru Shanko.
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Fifty dining eftir Dögg Guðmundsdóttur var valinn á danska hönnunarsýningu sem haldin var í tilefni af
100 afmælis kosningaréttar danskra kvenna. Sýningunni var ætlað að gefa heildarsvip af sögu danskrar
húsgagnahönnunar frá 1895 til dagsins í dag, en hún stóð yfir til 24. janúar 2016.
Brynjar Sigurðarson opnaði „pop up“ vinnusmiðju/verslun í húsnæði Crymogeu við Barónstíg í júlí.
Vinnustofuna bar heitið Góðir vinir/Good Friends og var rekin í samstarfi við Veronika Sedlmair,
innanhúsarkitekt, og Frosta Gnarr, grafískan hönnuð. Verkefnið stóð yfir í mánuð, en á þeim tíma ráku þau
verslun, héldu úti sýningarrými og unnu að nýjum verkefnum fyrir augum gesta og gangandi.
Katrín Ólína og Hugdetta á Helsinki Design Week sem fór fram 3. – 13. September. Þar frumsýndi Katrín Ólína
verkefnið sitt Primitiva, sem síðar var tilnefnt til Hönnunarverðlauna Íslands 2015. Róshildur Jónsdóttir og
Snæbjörn Stefánsson, sem mynda hönnunarteymið Hugdetta, sýndu nýjustu afurð 1+1+1 hópsins sem þau eru
hluti af ásamt Aaalto&Aalto frá Finnlandi og Petru Lilju frá Svíþjóð.
Íslenskir hönnuðir sýndu á Révélations í París, alþjóðlegur tvíæringur sem haldinn var í annað sinn í ár. Hátt í
340 þátttakendur frá 15 löndum sýndu þess helgi, þar af 12 íslenskir hönnuðir. 25. maí 2015.

9

Framvinduskýrsla ársins 2015 | aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 2016 | honnunarmidstod.is

Stefnumótun og framtíðarsýn Hönnunarmiðstöðvar Íslands 2014
Markmið Hönnunarmiðstöðvar:
				
				
				

–
–
–
–

fjölga störfum fyrir ungt vel menntað fólk
fjölgun lítilla og millistórra fyrirtækja sem byggja á hönnun og hugviti
auka útflutning, efnislegan og óefnislegan
auka samkeppnishæfi Íslands

Hönnunarmiðstöð er spennandi viðkomustaður í miðborginni
með sýningum, viðburðum og þjónustu fyrir fagfólk, fyrirtæki og gesti.
Hvað þarf að gera: Styrkja fjárhagsstöðu, finna húsnæði
Ávinningur: Öflugri kynningar- og samstarfsvettvangur fyrir hönnuði og atvinnulíf
Hönnunarstefna kemst í framkvæmd í samstarfi við stjórnvöld
Hvað þarf að gera: Stjórnvöld fjárfesta í greininni
Ávinningur: Dýpri almennur skilningur, fjölgun arðbærra verkefna og meiri verðmætasköpun
Hönnunarmiðstöð mótar og byggir upp stuðningsumhverfi fyrir hönnuði
Hvað þarf að gera: Fela Hönnunarmiðstöð verkefni á sviði hönnunar
Ávinningur: Hagræðing, marksækni og fagmennska í uppbyggingu á sviði hönnunar
Tengja hönnuði og atvinnulíf með markvissum hætti
Hvað þarf að gera: Standa fyrir samstarfsverkefnum, greiða leiðir milli hönnuða og fyrirtækja
Ávinningur: Aukið samstarf, fjölgun arðbærra verkefna og meiri verðmætasköpun
Efla ráðgjöf við hönnuði, fyrirtæki og stjórnkerfi
Hvað þarf að gera: Efla Hönnunarmiðstöð
Ávinningur: Hraða þróun, fjölga störfum, fyrirtækjum og auka útflutning
Stækka hönnunarsjóð í 500 milljónir
Hvað þarf að gera: Stjórnvöld fjárfesta í greininni
Ávinningur: Hraða þróun, fjölga störfum, fyrirtækjum og auka útflutning
Efla Hönnunarverðlaun Íslands
Hvað þarf að gera: Fjölga flokkum, ráðstefnudag þar sem við skoðum stöðu mála á Íslandi
Ávinningur: Dýpka skilning, sýna fordæmi, hvetja til dáða
Bakland Hönnunarmiðstöðvar
Hvað þarf að gera: Efla þverfaglegt samstarf við og á milli faghópa og fyrirtækja
Ávinningur: Hagræðing, marksækni og fagmennska
Efla erlendar fagkynningar og samstarf
Hvað þarf að gera: Beina fjármagni í rétta og faglega farvegi
Ávinningur: Efla fagmennsku, dýpka þekkingu til að auka árangur á erlendum mörkuðum
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Efla hönnunarmenntun á öllum skólastigum
Hvað þarf að gera: Þróa kennsluefni og auka samstarf á milli menntastofnanna og hagsmunaaðila
Ávinningur: Vel menntað ungt fólk, dýpri skilningur og aukið samkeppnishæfi þjóðarinnar
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Rekstur Hönnunarmiðstöðvar 2015
Hönnunarmiðstöð á Íslandi nýtur sérstöðu í norrænu samhengi og víðar, þrátt fyrir smæð. Þeir sem komu
að stofnun Hönnunarmiðstöðvar 2008 sýndu framsýni og hugrekki með því rekstrarformi sem valið
var. Sérstaðan felst í sameiningu allra greina hönnunar og arkitektúrs og jafna áherslu á listrænar og
viðskiptalegar hliðar. Þar að auki er hún í eigu hönnuðanna sjálfra eða félaga þeirra með sterkt bakland og
rætur í greinunum. Markmið hennar er efling greinanna í samfélaginu, menningu- og efnahagslífi.
Tækifæri felast í þessari sérstöðu Hönnunarmiðstöðvar og raun í smæð samfélagsins. Hægt er að ná mikilli
yfirsýn sem skapar einstakar aðstæður til að tengja milli listrænna og viðskiptalegra hliða greinanna. En
tengingin milli lista og viðskipta er einmitt kjarninn í umræðunni um skapandi greinar. Hönnun og arkitektúr
eru skapandi greinar þar sem tenging milli lista og atvinnulífs er hvað skýrust. Til að vinna á markvissan og
faglegan hátt að framgangi greinanna er ekki hægt að kljúfa þar á milli. Greinarnar eiga rætur í listum og
menningu en eru mikilvægur hluti af nýsköpun, atvinnu- og efnahagslífi.

Stefna og framtíðarsýn Hönnunarmiðstöðvar 2015-2018
•

fjölga störfum fyrir ungt vel menntað fólk

•

fjölgun lítilla og millistórra fyrirtækja sem byggja á hönnun og hugviti

•

auka útflutning, efnislegan og óefnislegan

•

auka samkeppnishæfi Íslands

•

Þessar áherslur hafa verið lagðar í breiðu samráði og stefnumótun allra greinanna á undanförum árum.

Rekstur Hönnunarmiðstöðvar
Hönnunarmiðstöð Íslands er með rekstrar- og þjónustusamning við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og
mennta- og menningarmálaráðuneyti. Samningurinn sem gildir til 2017 hljóðar upp á 30 m. á ári.
Naumlega tókst að afstýra því um síðustu áramót að mennta- og menningarmálaráðuneytið drægi sig úr
samningnum. Sú aðgerð hefði einfaldlega kippt rekstrargrundvellinum undan miðstöðinni. Fyrir utan að vera
í andstöðu við Hönnunarstefnu fyrir Ísland sem stjórnvöld samþykktu 2014, þvert á áherslur sem hafa verið
lagðar í Hönnunarmiðstöð frá upphafi og í mótsögn við alþjóðlega þróun á sviði skapandi greina.
Rekstur Hönnunarmiðstöðvar var nokkuð þungur árið 2015 enda var ráðist í tvö ný verkefni haustið 2014.
Þá töldu stjórnendur í bjartsýni að eftir tímabil kreppu, mikillar vinnu og einstaks árangurs, væri betri tímar í
vændum, sb. áherslu stjórvalda á skapandi greinar.
Úr stjórnarsáttmála Sjálfstæðisflokks og Framsóknar: „Ríkisstjórnin leggur áherslu á að styðja við skapandi
greinar og vill að á Íslandi verði listnám aðgengilegt og viðurkennt. Gerð verði úttekt á starfsumhverfi
skapandi greina með það að markmiði að þær eflist og sæki fram“.
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Ekki gekk þetta eftir því í árinu lauk með varnarbaráttu gegn 17% niðurskurði sem hefði verið rothögg.
Á árinu kom skýrt í ljós að væntingar frá faghópunum og samfélagsins til miðstöðvarinnar og eftirspurn eftir
þjónustu og ráðgjöf hefur vaxið langt umfram getu. Hönnunarmiðstöð Íslands þarf að eflast svo hægt sé að
sinna þeim verkefnum sem henni hefur verið falið skammlaust.
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Stjórn
Hönnunarmiðstöð Íslands er stjórnað af fulltrúum hluthafa úr hönnunarfélögunum níu. Aðalfundur félagsins
var haldinn 28. maí 2015. Egill Egillson FVI sat áfram sem formaður og Hörður Lárusson FÍT tók við
varaformennsku. Íva Rut Viðarsdóttir og Guðný Hafsteinsdóttir hættu í stjórn en þær eiga báðar miklar þakkir
skildar fyrir óeigingjörn störf í þágu Hönnunarmiðstöðvar og hönnunargreinanna, Andrés Björnsson og Ólöf
Erla Bjarnadóttir tóku þeirra sæti.

Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá aðalfundi 28. maí 2015
Arkitektafélag Íslands,
Kristján Örn Kristjánsson
Fatahönnunarfélag Íslands,
Laufey Jónsdóttir
Félag húsgagna- og innanhússarkítekta,
Andrés Björnsson
Félag íslenskra gullsmiða,
Arna Arnardóttir
Félag íslenskra landslagsarkitekta,
Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir
Félag íslenskra teiknara,
Hörður Lárusson
Félag vöru- og iðnhönnuða,
Egill Egilsson
Leirlistafélag Íslands,
Ólöf Erla Bjarnadóttir
Textílfélagið,
Bryndís Bolladóttir

Fjármál
Velta Hönnunarmiðstöðvar 2015 var 87 milljónir sem er 30% aukning frá árinu áður. Aukningunni hafa fylgt
nokkrir vaxtarverkir því miðstöðin var rekin með 3 milljóna tapi sem öll áhersla er lögð á að vinna niður 2016.
Veltuaukningin er að mestu vegna verkefnisins WE LIVE HERE og HA - tímarits um hönnun og arkitektúr auk
Hönnunarverðlauna.

Staða innan stjórnkerfis
Staða Hönnunarmiðstöðvar er enn ótrygg. Hönnunarstefna fyrir Ísland var samþykkt 2014 en stjórnvöld
hafa ekki lagt þá áherslu á hana sem vænst var til. Sérstaklega eru vonbrigði með framgöngu mennta- og
menningarmálaráðuneytis, sem hefur ekki lagt neitt fjármagn í framkvæmd hennar. Eftir átta ára starfsemi þarf
einfaldlega að taka skýrari afstöðu til Hönnunarmiðstöðvar og málaflokksins sem hún er fulltrúi fyrir. Skoða
má rekstrarform, hvort rekstur hennar ætti að fara inn á fjárlög og/eða að stjórnvöld íhugi samningagerð um
rekstur miðstöðvarinnar til lengri tíma en þriggja ára í senn. Rekstur Hönnunarmiðstöðvar undanfarin ár hefur
verið eins og átaksverkefni sem hugsað er í stuttan tíma. En nú þarf að hugsa til framtíðar.
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Með rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands næst einstök samlegð og hagræðing sem eykst með auknum styrk og umfangi.
Þó að Hönnunarmiðstöð sé ein af kynningarmiðstöðvum skapandi greina og meðstofnandi Samtaka skapandi greina
verður að gæta að því að hlutverk þessara miðstöðva, markmið og verkefni eru mjög ólík eins og staða greinanna.
Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar, er t.d. mun stærra hér heima en erlendis. Hönnunargreinarnar eru í vexti hér á landi en
starfsumhverfið ungt og að ómótað. | Stuðningsumhverfi greinanna á heima í Hönnunarmiðstöð. Innan ramma hennar býr
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fag- og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum hönnuða og arkítekta. Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafarhlutverki
fyrir þessar greinar við atvinnulífið og stjórnkerfið. Fjármagnið þarf að vera í samræmi við þau verkefni sem samningur
Hönnunarmiðstöðvar við stjórnvöld kveður á um, sem og möguleika greinarinnar til atvinnuuppbyggingar. Eðlilegt er að
beina verkefnum og fjármagni á vegum hins opinbera á sviði hönnunar til Hönnunarmiðstöðvar. Þannig nást markvissari
og faglegri vinnubrögð og betri nýting fjármagns.

Starfsmannamál
Árið 2015 störfuðu að jafnaði sex starfsmenn í Hönnunarmiðstöð: Halla Helgadóttir grafískur hönnuður,
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, Ólöf Rut Stefánsdóttir, vöruhönnuður, verkefnastjóri og vefog kynningarstjóri, Sara Jónsdóttir stjórnandi
HönnunarMars og Hönnunarverðlauna, Sari Peltonen
blaðamaður, alþjóðlega samskipti, ritstjórn og
verkefnastjóri sérverkefna, Arnar Fells Gunnarsson,
grafískur hönnuður, ritstjóri HA - tímarits um hönnun
og arkitektúr. Arnar Ingi Viðarsson, grafískur
hönnuður, aðstoðarritstjóri, grafísk hönnun og
umsjón með vefjum. Þar að auki starfaði Adriana
Maria da Silva Pacheco, grafískur hönnuður í
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar í vísindaferð haustið 2015

Hönnunarmiðstöð vorið 2015.

Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð Íslands var sagt upp leigu í Vonarstræti 4b frá og með 1. apríl en þá afhenti Íslandsbanki
nýjum eigendum húsið og Lækjargötu 12 sem var rýmt á þeim tíma. Nýir eigendur gáfu vilyrði fyrir dvöl
Hönnunar-miðstöðvar í húsinu, þar til að niðurrifi kæmi.

Framtíðarlausn í húsnæðismálum
Í upphafi var gert ráð fyrir að Hönnunarmiðstöð yrði fundinn verðugur og spennandi staður í miðborginni, fyrir
borgarbúa um leið og þar færi fram lífleg starfsemi í þágu faghópanna. Hugmyndin var að Reykjavíkurborg
kæmi að þessu með einhverjum hætti og var Ziemsenhúsið nefnt í því sambandi. Í kjölfar efnahagshrunsins
haustið 2008 féllu stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar frá því að reyna að sækja fé til borgarinar og einbeita
sér fyrst og fremst að verkefnum og láta staðsetningu og sýnileika liggja milli hluta á meðan mestu
efnahagsvandræðin gengu yfir.
Brýnt er að finna gott húsnæði sem fyrst svo Hönnunarmiðstöð hafi sterka ásýnd í borgarmyndinni, geti
tekið á móti gestum og gangandi enda er stöðugur straumur innlendra og erlendra gesta sem heimsækir
Hönnunarmiðstöð í viku hverri í leit að sýningu, upplýsingum eða þjónustu. Gert er ráð fyrir að í miðstöðinni
sé sýningarrými þar sem hægt verður að sýna íslenska hönnun og arkitektúr í samstarfi við borgina og aðra
aðila, þar verði aðstaða fyrir viðburði og móttökur auk rýma til útleigu fyrir einstaklinga og lítil fyrirtæki.
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Umræður hófust í nóvember 2014 við Reykjavíkurborg um þjónustusamning við Hönnunarmiðstöð og vonir
standa til að slíkur samningur verði undirritaður í upphafi árs 2016. Þjónustusamningur við Reykjavíkurborg
ásamt betri samningum við ráðuneytin er forsenda þess að uppbygging á sviði hönnunar og arkitektúrs sem
Hönnunarmiðstöð hefur leitt, geti haldið áfram.
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Starfsemi Hönnunarmiðstöðvar 2015
• Kynningarstarf
• Þjónusta við hönnuði
• Þjónusta við fyrirtæki og stofnanir
• Samstarf við Íslandsstofu, stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
• Erlendir blaðamenn og gestir
• Vefsíða á íslensku og ensku
• Blogg á ensku
• Fréttabréf á íslensku og ensku
• Myndstef
• Starfslaun hönnuða
• Mælingar á umfangi hönnunar og arkitektúrs
• Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Hörpu
• Takk fyrir Hönnunarsjóður Auroru
• Hönnunarsjóður fjármagnaður af stjórnvöldum

Kynningarstarf
Samskipti við fjölmiðla
Starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar á í reglulegum samskiptum
við alla helstu fjölmiðla á Íslandi varðandi verkefni hönnuða
og Hönnunarmiðstöðvar. Fjölmiðlar fylgjast með heimasíðum
og samfélagsmiðlum Hönnunarmiðstöðvar. Starfsmenn
Hönnunarmiðstöðvar ýta einnig undir umfjöllun um einstaka
hönnuði og verkefni þeirra og vinna markvisst starf í að kynna
viðburði og verkefni á þessu sviði með fréttatilkynningum,
umfjöllun á vef og á bloggi. Unnið er að því að auka mælingar.
Mælingar Creditinfo benda til þess að umfjöllun um hönnun í
íslenskum fjölmiðlum haldist stöðug að aukast. Á árinu 2015
var fjallað um Hönnunarmiðstöð í 285 fréttum. Þannig er
Hönnunarmiðstöð í 234 sæti yfir mælda lögaðila.

Kynningarstarf erlendis
Kynningarstarf erlendis eykst með auknu samstarfi og
tengslum. Íslensk hönnun er mun betur þekkt og nýtur meiri
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virðingar erlendis en var fyrir nokkrum árum þegar við þóttum
oft skemmtilega skringileg. Hönnunarmiðstöð er í samskiptum
við mjög marga aðila á ári hverju varðandi samstarf, sýningar
og alls kyns tengingar við íslenska hönnuði og arkitekta.
Margir leita og finna upplýsingar á vefjum okkar og hafa
sambandi í kjölfari á því. Undanfarin ár hefur fjöldi erinda
verið haldin fyrir faghópa og stjórnsýslu borga og erlendis um

Frá WE LIVE HERE í Stokkhólmi í febrúar 2015
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uppbyggingu á sviði hönnunar í Reykjavík og á Íslandi. Árið 2015 voru m.a. haldinn erindi í Berlín, Stokkhómi,
Tallin og Plovdiv í Búlgaríu. Þátttaka í stýrihópi vegna áherslna Nordic Innovation á skapandi greinar var eitt af
verkefnum sem Hönnunarmiðstöð tók þátt í 2015.
Mikilvægustu kynningar og viðburðir Hönnunarmiðstöðvar erlendis á árinu voru HönnunarMars og WE LIVE
HERE sýning og viðburður í Stokkhómi, Nordic Design Lunch sem haldinn var í tengslum við WLH, Helsinki
Design Week, heimsókn á Salone del Mobile og hönnunarvikuna í Mílano sem Design Group Italia (Sigurður
Þorsteinsson hönnuður) styrkti okkur í. Samstarf hönnunarmiðstöðva á Norðurlöndum hefur einnig eflst
þannig að nú hittast stjórnendur reglulega ásamt aðilum frá baltísku löndunum.

Kynningarstarf hérlendis
Á hverju ári er haldinn fjöldi kynninga um íslenska
hönnun, arkitektúr sem og Hönnunarmiðstöðina
sjálfa fyrir ýmsa hópa. Ýmist er tekið á móti aðilum
eða þeir heimsóttir, s.s. námsmenn, skólahópar
í hönnun, fræðimenn, fólk úr stjórnsýslu, frá
fyrirtækjum og svo mætti lengi telja. Langstærsti
kynningarviðburður Hönnunarmiðstöðvar er
HönnunarMars sem leikur lykilhlutverk í kynningu
á íslenskri hönnun hérlendis. Fyrirlestraröðin
SmallTalks í Kaldalóni í Hörpu, Hönnuðir hittast og
Hönnuðir hittast, undirbúningsfundur fyrir HönnunarMars á Kex Hostel.

fjöldi annarra viðburða .

Þjónusta við hönnuði
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar finna fyrir stöðugri aukningu á fyrirspurnum frá hönnuðum um ýmis
hagsmunamál, útflutning, framleiðslu, markaðssetningu, erlendar sýningar, samstarfsaðila, styrki og fleira.
Fjölmörgum fyrirspurnum og erindum er sinnt í hverri viku, í heimsóknum, símleiðis og í gegnum tölvupósta.
Unnið er að því að styrkja og efla þessa þjónustu í samstarfi við félög hönnuða og arkitekta. Enn er bent á að
stjórnvöld gætu mögulega hagrætt með því að færa þjónustu sem aðrar stofnanir reyna að veita á þessu sviði
til miðstöðvarinnar, enda er hún best til þess fallin að sinna fagráðgjöf síns hóps.

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

Erlendir blaðamenn og gestir
Erlendir blaðamenn og gestir leita til Hönnunarmiðstöðvar. Margir
þeirra koma í tengslum við HönnunarMars, aðrir hafa samband beint og
einhverjir koma fyrir milligöngu ýmsra þjónustuaðila eða einstaklinga.
Hönnunarmiðstöð veitir þessu fólki ráðgjöf og þjónustu, tengir það við
hönnuði og aðstoðar við efnis- og myndaöflun. Amk 150 blaðamenn voru
í sambandi við okkur á árinu 2015, 40 í tengslum við HönnunarMars, 40
tengt WE LIVE HERE verkefninu. Fjöldi gesta, listrænna stjórnenda og
fagamanna alls staðar að úr heiminum leita til okkar beint eða rafrænt og
bóka fundi, og svo er góður hópur sem einfaldlega rambar inn í miðstöðina.
Hér er listi yfir hluta þeirra fjölmiðla sem við vorum í sambandi við á árinu 2015;
Frankfurter Allgemeine, Its Nice That, FRAME Magazine, The Guardian, DOMUS,
MILK Magazine, Varpunen, Deko, RUM Magazine, ArtsThread, Vosges Paris,
Dezeen, Washington Post, Fast company, Deutsche Welle, FORM, Dagens Nyheter,
Helsingin Sanomat, OURS magazine, Design Magazine Portugal (DOOG), Wall Street
Journal, Disegno og Dwell.

Vefsíða á íslensku og ensku
Hönnunarmiðstöð heldur úti öflugri heimasíðu á íslensku og ensku, með
fréttum af og kynningum á faginu. Á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar
er virk fréttaveita sem segir frá því helsta sem er að gerast á íslenskum
hönnunarvettvangi. Fréttabréf á íslensku eru send út vikulega og fréttabréf
á ensku einu sinni í mánuði.

HA-mag.is og blogg á ensku | blog.icelanddesign.is
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Vegna tilkomu HA tímaritisins og vefsíðunnar HA-mag þar em efni úr blaðinu
er birt hefur áhersla á Blogg Hönnunarmiðstöðvar minnkað. Það er þó enn
einn af mikilvægustu miðlunum í erlendum samskiptum og alþjóðlegri kynningu. Með blogginu hefur tækifæri
gefist til að sýna á dýpri hátt en áður þverskurð af því sem er að gerast í íslenskri hönnun og arkitektúr. Helstu
umfjöllunarþættir á blogginu árið 2015 voru HönnunarMars 2014, útskriftarverkefni hönnunar- og arkítektanema
Listaháskóla Íslands og jóladagatal.
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HönnunarMars | honnunarmars.is og designmarch.is
Rekin er sérstök heimasíða fyrir HönnunarMars á íslensku og ensku með skráningarsíðu og upplýsingum fyrir
þátttakendur og gesti. Hana þarf að bæta og laga eins og flestar síður sem Hönnunarmiðstöð rekur en það
verkefni stendur fyrir dyrum næsta vetur.

Póstlistar og fréttabréf
Áskrifendur fá reglulega sendar fréttir og upplýsingar um ýmsa viðburði. Fréttabréf er sent út 2-3 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
Samfélagsmiðlar eru mikið nýttir, en
Hönnunarmiðstöð heldur úti tveimur Facebook
síðum: Hönnunarmiðstöð, með 6.000 fylgjendum og
HönnunarMars með 5.000 fylgjendur, HA með 1.600
fylgjendur og WE LIVE HERE með 2.000, eða samtals
14.000 fylgjendur. 2015 fylgdust um 2.000 manns
Dagsskipulag HönnunarMars 2015.

með á Twitter og 5.700 á Instagram.

Myndstef
Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn. Aðild að Myndstefi veitir öllum félögum
aðildarfélaganna níu aðgang að þjónustu og höfundarréttarvernd Myndstefs. Þjónusta Myndstefs er afar
mikilvæg fyrir stóran hóp hönnuða þar sem fremur lítil þekking er á rétti hönnuða innan hópsins jafnt sem hjá
þeim sem eiga viðskipti við hönnuði. Alltaf reynir á þennan rétt.

Starfslaun hönnuða
Hönnunarmiðstöð tilnefnir fulltrúa í valnefnd hönnunarlauna
sem 2015 voru Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir,
keramikhönnuður formaður, Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir
landslagsarkitekt, Atli Hilmarsson grafískur hönnuður.
Í launasjóð hönnuða eru 50 mánuðir til úthlutunar. Alls
bárust 42 umsóknir (49 umsækjendur) um 483 mánuði og
var 4 einstaklingum og 6 samstarfsverkefnum veitt samtals
50 mánaðarlaun.
Eftirtaldir fengu úthlutað úr launasjóði hönnuða á árinu 2015. 2
mánuðir: Valgerður T. Gunnarsdóttir. 3 mánuðir: Guðmundur Ingi
Úlfarsson, Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir. 4 mánuðir: Gréta Elín
Sörensen, Sruli Recht, Sunna Dögg Ásgeirsdóttir. 4 mánuðir samtals:
Dennis Davíð Jóhannesson (2), Hjördís Sigurgísladóttir (2), Elísabet
V. Ingvarsdóttir (2), Ingibjörg Dóra Hansen (2), Snæfríð Jóhanna
Þorsteins (2), Hildigunnur H. Gunnarsdóttir (2), Magnea Einarsdóttir
(2), Sigrún Halla Unnarsdóttir (2). 6 mánuðir samtals: Jóhann Sigurjón
Sigmarsson. 7 mánuðir samtals: Daníel Karl Björnsson (2), Hildur
Björk Yeoman (3), Hrefna Sigurðardóttir (2). Ferðastyrkur 1 mánuður:
Sigríður M. Sigurjónsdóttir.
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Mælingar
Enn og aftur er brýnt að minna á mikilvægi hagrænna mælinga og þess að Hagstofa Íslands hefji markvissar
mælingar á skapandi greinum og þar með hönnun og arkitektúr. Mikilvægt er að hönnunargeirinn og
stjórnvöld fái skýra mynd af stöðu, umfangi og vexti greinarinnar. Nefnd á vegum atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis stofnuð 2013 og átti að taka á þessu málum
hefur ekkert hist. Hönnunarmiðstöð sendir árlega út kannanir á viðhorfi íslenskra hönnuða og arkitekta
til verkefna sem tengjast Hönnunarmiðstöð, ma. HönnunarMars. Aðrar mælingar sem vert er að nefna er
fréttavöktun sem Hönnunarmiðstöð lætur gera á íslenskri fjölmiðlaumfjöllun um hönnun og arkitektúr all árið
og sérstaklega í kringum HönnunarMars.

Takk fyrir frábært starf !
Hönnunarsjóður Auroru og Hönnunarmistöð Íslands áttu
frá upphafi gott og gjöfult samstarf. Framkvæmdastjóri
Hönnunarsjóðs Auroru, Guðrún Margrét Ólafsdóttir hefur
unnið mikið með Hönnunarmiðstöð og komið að ráðgjöf og
hugmyndavinnu vegna ýmissa verkefna. Hönnunarsjóður
Auroru studdi HönnunarMars 2009-2015 en stuðningurinn
laut að kynningarmálum erlendis og gerð heimildar- og
kynningarmyndbanda.
Hönnunarsjóður Auroru var um árabil fyrsti og eini sjóðurinn
sem styrkir verkefni hönnuða og akitekta. Sjóðurinn ruddi
brautina og lagði línur um áherslur, aðferðir og fagmannlega
nálgun. Það er því mikill missir fyrir hönnuði og arkitekta að
Hönnunarsjóður Auroru hafi verið lagður niður á árinu 2015.
Hönnunarmiðstöð þakkar eigendum og stjórnendum sjóðsins
samfylgd og frábært samstarf í þágu hönnunar og arkitektúrs
9 789979 727705

á Íslandi á umliðnum árum.

Hönnunarsjóður Auroru hóf og styrkti verkefnið Hæg breytileg
átt, þróunarverkefni á sviði arkitektúrs og borgarþróunar
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Verkefni ársins 2015
Verkefni á Íslandi
• HönnunarMars 2015
DesignTalks
DesignMatch
• Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
• Hönnunarsjóður
• Hönnunarverðlaun
• HA - tímarit um hönnun og arkítektúr
• Smalltalks fyrirlestrarröð
• Hönnunarverðlaun Reykjavík Grapevine
• Jóladagatal Hönnunarmiðstöðvar

Verkefni erlendis
• WE LIVE HERE
• Nordic Design Lunch
• Spark í Berlín
• Tallin
• Plovdiv
• Lighthouse

HönnunarMars 2015
Hönnunarmiðstöð Íslands stóð fyrir HönnunarMars í sjöunda

HönnunarMars
DesignMarch
Reykjavík
12.–15..215

sinn dagana 12.-15. mars 2015. Undirbúningur gekk vel en
yfir 130 viðburðir voru á dagskrá og hefur hátíðin aldrei
verið stærri. Hátíðin var vel sótt og virðist ofsaveður sem

HOMA 176

geysaði um landið laugardaginn 14. mars ekki hafa haft
markverð áhrif á aðsókn. Mikil áhersla var lögð á alþjóðlegan
fyrirlestradag, DesignTalks, haldinn í Hörpu sem um 650
manns tóku þátt í. Lokahóf HönnunarMars var haldið af
Hönnunarsjóði Auroru og Kraumi tónlistarsjóði í Sýningu
sem fjallaði um verkefnið Hæg breytileg átt. Hófið sem fór
fram í Hafnarhúsinu var öllum opið og mjög vel sótt.
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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

honnunarmars.is

málið nánar og hönnuðir svala forvitni og fræðast.
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Mikill árangur hefur náðst á Íslandi því HönnunarMars hefur fest sig
í sessi sem ein af þrem stærstu hátíðum borgarinnar. Fleiri þekkja til
HönnunarMars erlendis með ári hverju. 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. Hátíðin þykir einstakur og
áhugaverður hönnunarviðburður fyrir erlent fagfólk. Hátíðin sker sig úr
frá öðrum slíkum hátíðum því nándin er meiri og grasrótarstemningin
hefur haldist frá upphafi. Hér renna þekking og viðskipti saman við nána
tengslamyndun, skemmtun og spennandi borgar- og náttúruuplifun.
Umfjöllun er vaxandi yfir þau sjö ár sem hátíðin hefur verið haldin. Gæði
fréttaflutnings og umfjöllunar eru stöðugt að aukast og ljóst að íslenskir
fjölmiðlar hafa aukinn áhuga á að fjalla um hönnun og arkitektúr að
meiri dýpt en áður. 39 erlendir blaðamenn heimsóttu HönnunarMars
2015, þar af voru 20 sem sóttu hátíðina á eigin kostnað en 16 var boðið
af HönnunarMars og þremur til viðbótar boðið í samstarfi við Iceland
Naturally.
Blaðamenn hafa aldrei verið fleiri og þátttaka frá bestu hönnunarmiðlum heims
er enn að aukast. Dezeen, Washington Post, Design Bureau, Fast Company,
Deutsche Welle, Radio Helsinki, Form, Frankfurter Allgemeine, Its Nice That,
FRAME, The Guardian, Domus, Milk, Varpunen, Deko, RUM, Arts Thread, Lily,
Pupulandia, Vosges Paris, Varpunen, Deko, Scandinavian Deko, DIS Magazine,
Core 77, Ours Magazine, Ideat Magazine, Fold, DOOG, Reykjavik.com, Mondo,
Salamatkustaja, Nordic Style Mag and Material Stories.

“Centered on the theme Play, Design March – the Reykjavík design
week – transforms the harsh Icelandic winter into a concentration
of energy around virtual reality, self-production and recycling. The
international design community’s interest in this small but energypacked festival is rightly growing fast.”
							 Domus

DesignTalks | Play away
DesignTalks, fyrirlestradagur HönnunarMars markaði upphaf
hátíðarinnar, líkt og undanfarin ár. Einvala lið alþjóðlegra hönnuða og
arkitekta fluttu erindi á fyrirlestradeginum sem var haldinn í Silfurbergi
Hörpu. Yfirskrift dagsins var Play Away, þar sem fyrirlesarar sýndu fram á
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mikilvægi leiks í hönnun og nýsköpun. Um 650 gestir sóttu daginn, sem
þótti takast vel og vera bæði fræðandi og veita innblástur.
Jessica Walsh, Make Your Own Rules. Margverðlaunaður grafískur hönnuður,
listrænn stjórnandi og meðeigandi Sagmeister&Walsh í New York, talar um
leikinn sem tól til nýsköpunar, mikilvægi þess að leyfa sér að taka áhættu, gera
tilraunir, mistakast og uppgötva. Anthony Dunne, Not Here Not Now.
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Prófessor í Design Interactions
í RCA, London og stofnandi
Dunne&Raby, leikur sér
að hugmyndum um skáldaða
heima, framtíðarmyndir
og hönnun sem miðil til
að örva umræðu um áhrif
framtíðartækninýjunga
og breytinga. Walter Van
Beirendonck, Dream the World
Awake. Einn helsti áhrifavaldur
karlatískunnar í dag fer yfir
litríkan feril sinn og verkefni
sem spanna auk hönnunar hans
eigin fatamerkis, búningahönnun
fyrir listdanshópa, leikhús og
kvikmyndir, sýningastjórn,
myndskreytingar,
ímyndasköpun fyrir
hljómsveitir
og hugmyndasmíði
Jessica Walsh á DesignTalks í Silfurbergi Hörpu 12. mars 2015
fyrir einstaklinga, hópa
og hugveitur. Julien De Smedt, Performative Architecture. Margverðlaunaður arkitekt, sem hóf feril sinn hjá Rem Koolhas,
stofnaði síðar PLOT Arktiektastofu með Bjarke Ingels (BIG) og rekur nú JDS Architects, fjallar um nálgun sína sem
“performative architecture” og hönnunargildi nýstofnaðs vörumerki hans Makers With Agendas, sem ögrar hugmyndum
okkar um hlutverk hönnunar. Martí Guixé, Ex Designer. Frumkvöðull í matarhönnun, vöruhönnuður og innanhússhönnuður
Camper skóbúðanna til margra ára, leikur sér að öllu sem hann kemst í tæri við, kallar sig “ex-designer” og talar um æta
hluti, viðburði, nýja típólógíu í hönnun og viðskiptamódel svo eitthvað sé nefnt.

“It was a fantastic experience, so wonderful to have amazing creative minds from disciplines come together
and share the work. The programming at DesignMarch was excellent and made for a fun weekend!”
										 Jessica Walsh
Listrænn stjórnandi og umræðustjóri DesignTalks 2015 var Hlín Helga Guðlaugsdóttir, hönnuður og
sýningarstjóri og kennari við Konstfack, Stokkhólmi. Opnunarræðu hélt Illugi Gunnarsson, ráðherra menntaog menningamála Aðrir umræðustjórar eru Guðmundur Oddur Magnússon (Goddur), prófessor í grafískri
hönnun við Listaháskóla Íslands, auk Daniel Golling og Gustaf Kjellin sem reka Summit, óháða fréttaveitu
um hönnun og arkitektúr. Gagarin kom að umgjörð dagsins og upplifun. Aðrir þátttakendur voru Andie
Nordgren, Executive Producer, hjá EVE Online, CCP Games og Nils Wiberg, Interaction Designer og
listamaður frá Gagarín auk KRADS arkitekta.

DesignMatch | Kaupstefnumót íslenskra hönnuða og erlendra kaupenda
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir kaupstefnunni DesignMatch í samstarfi við Norræna húsið sjötta árið í röð
á öðrum degi HönnunarMars. Á DesignMatch gefst íslenskum hönnuðum tækifæri á að hitta norræna
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kaupendur og framleiðendur í þeim tilgangi að kynna fyrir þeim verk sín. Markmiðið er að skapa íslenskri
hönnun brautargengi á einum mikilvægasta markaði Íslands, Norðurlöndunum auk þess að tekin var
ákvörðun um að færa út kvíarnar og bjóða kaupenda frá Þýskalandi og Frakklandi með stuðningi frá Þýskíslenska verslunarráðinu.
Kaupendur á DesignMatch 2015 voru Monoqi, Pop-Corn, Paper Collective, Muuto, HEM og Offecct.
Framvinduskýrsla ársins 2015 | aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 2016 | honnunarmidstod.is
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Kynningarefni HönnunarMars 2015
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Svipmyndir frá HönnunarMars 2015
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Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
Í janúar 2014 samþykkti ríkisstjórn hönnunarstefnu til fimm
ára, 2014-2018. Stofnaður var stýrihópur um framkvæmd
stefnunnar og fengust 10 m.kr. á fjárlögum 2015 til
verkefnisins. Markmiðið með mótun Hönnunarstefnu fyrir
Ísland er að auka vægi hönnunar í íslensku atvinnulífi með
það að sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra
fyrirtækja og auka verðmætasköpun og lífsgæði enda
miðar aðferðafræði hönnunar að því að brúa bilið milli
sköpunargáfu og nýsköpunar, tækni og notanda, vísindaog markaðstengdra greina.
Þetta er í fyrsta sinn sem unnin er opinber stefnumörkun á
sviði hönnunar eins og tíðkast hjá mörgum nágrannalöndum
okkar. Finnland hefur til að mynda markað sér heildstæða
hönnunarstefnu til að styðja við hagkerfið og efla
samkeppnishæfni. Er það mat sérfræðinga að innleiðing
hönnunarstefnu í Finnlandi hafi haft veruleg áhrif á
efnahagslegan vöxt og samkeppnishæfni landsins eftir
efnahagskreppuna á níunda áratugnum. Þá setti danska ríkisstjórnin hönnunarstefnu til fjögurra ára sem eina
af fimm leiðum til að stuðla að efnahagsþróun sem kallaðist „Danmörk í menningar- og upplifunarhagkerfi“.

Hönnunarstefnan byggir á þremur gunnstoðum og fylgja hverri þeirra útfærðar tillögur:
Hönnunarmiðstöð voru falin eftirtalin verkefni sem falla að markmiðum hönnunarstefnu 2014-2108 og skulu
unnin á árinu 2015-2016.
Menntun og þekking: Efla rannsóknartengt hönnunarnám / Rekstrarnám fyrir hönnuði
Starfs- og stuðningsumhverfi: Bæta samkeppnisaðstæður hönnunarfyrirtækja / Ráðgjöf fyrir
hönnunarfyrirtæki m.a. miðlun upplýsinga v. tolla og samninga, verðlagningu, hönnunarvernd, fjármögnun,
framleiðslu, markaðssetningu og kynningarmál / Ráðgjöf til fyrirtækja og stofnana um hvernig best er að
nálgast, ráða og starfa með hönnuðum /
HönnunarMars: Efling kaupendastefnumótsins DesignMatch þar sem kaupendur hitta hönnuði /
Hönnunarverðlaun: Málþing um praktískar hliðar greinanna, t.d. framleiðsla á Íslandi, fjárfesting í hönnun
og höfundarréttur / Samstarf við klasa / Samkeppnir, í samstarfi við AÍ og önnur félög / Framtíðarlausn
í húsnæðismálum og skilgreining þjónustu: við hönnuði, fyrirtæki, stofnanir, almenning og ferðamenn
/ Samningar við félög og fyrirtæki hönnuða og arkitekta auk samninga við stofnanir / Stuðnings- og
ísbrjótsverkefni		
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Vitundarvakning Sýna og kynna ávinning hönnunar / Kynningar- og fræðsluefni / Vefgátt – auðveldar
aðgengi að hönnuðum /
Stefnan er mótuð með 13 verkefnum / áherslum. Það er mjög ánægjulegt að fjármagn hafi verið sett í
framkvæmd en til að hægt sé að ná verulegum árangri þarf öflugra samstarf milli ráðuneyta mennta- og
manningar og atvinnu og nýsköpunar auk faglegrar greiningar á kostnaði við framkvæmdina.

Framvinduskýrsla ársins 2015 | honnunarmidstod.is

Hönnunarsjóður heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
og er tekjustofn hans árlegt framlag sem Alþingi ákveður á fjárlögum.
Árið 2015 var framlag til hans hækkað í 45 milljónir króna sem er
sama upphæð og veitt var til sjóðsins fyrsta starfsár hans. Hönnunarmiðstöð Íslands fór áfram með umsýslu
sjóðsins. Meginhlutverk sjóðsins er að efla þekkingu, atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og
arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi.
Veittir eru styrkir til margvíslegra
verkefna; þróunar og rannsókna,
verkefna- og markaðsstarfs auk
ferðastyrkja. Alls bárust sjóðnum 208
umsóknir um almenna styrki þar sem
sótt var um 464 milljónir. Hæsta styrk
ársins, 3.500.000 kr. fengu Ragna
Fróðadóttir og Guðrún Lárusdóttir í
hönnunarteyminu Doppelganger.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra við afhendingu styrkja úr Hönnunar
sjóði í maí 2015

Fyrri úthlutun hönnunarsjóðs
fór fram á aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Vonarstræti 4b, 28. maí 2015. Fimmtán verkefna hönnuða
og arkitekta, fengu úthlutað samtals 20 miljónum. Styrkirnir voru afhentir af Ragnheiði Elínu Árnadóttur,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Sjóðnum bárust 140 umsóknir af öllum sviðum hönnunar. Samtals var sótt um
yfir 300 milljónir sem er fimmtánföld sú upphæð sem sjóðurinn veitti í þetta sinn.
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Frá afhendingu styrkja úr hönnunarsjóði og aðalfundi Hönnunarmiðstöðvar 28. maí 2015
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Eftirtaldir umsækjendur og verkefni fengu styrki í maí úthlutun sjóðsins 2015
Ragna Fróðadóttir og Guðrún Lárusdóttir

Doppelganger-Homeland collection

3.500.000 kr.

As We Grow ehf.

Markaðssetning í Japan

2.000.000 kr.

Búi Bjarmar Aðalsteinsson

Skordýr í matinn

2.000.000 kr.

Aurum

Markaðs- og sölusókn í Bretlandi

1.500.000 kr.

Erla Sólveig Óskarsdóttir

Framleiðsla og kynning á Mokka og Rokka

1.500.000 kr.

Steinunn Sigurðardóttir

Lava Glass Collection

1.500.000 kr.

Ingibjörg Dóra Hansen & Elísabet V. Ingvarsdóttir

Falinn skógur, rekaviður í hönnun

1.500.000 kr.

Katrín Ólína Pétursdóttir

Skart-verndargripir

1.500.000 kr.

Guðmundur Ingi Úlfarsson

Or Type

1.000.000 kr.

Rán Flygenring

Hirðteiknari Íslands

1.000.000 kr.

Magnús Albert Jensson

Íbúðir (ný kynslóð íbúðarhúsa)

1.000.000 kr.

Leópold Kristjánsson

Bólstur

1.000.000 kr.

Karna Sigurðardóttir

Designs from Nowhere 2015-2016

1.000.000 kr.

Eyþór Yngvi Högnason

Emergent Timepiece

500.000 kr.

Guja Dögg Hauksdóttir

Högna Sigurðardóttir arkitekt; efni og andi í byggingarlist

500.000 kr.

Seinni úthlutun hönnunarsjóðs fór fram við hátíðlega athöfn í húsakynnum Hönnunarmiðstöðvar Íslands
í Vonarstræti 4b, 13. nóvember 2015. Úthlutað var til þrettán verkefna hönnuða og arkitekta, samtals 15.5 m.
108 umsóknir af öllum sviðum hönnunar bárust sjóðnum en samtals var sótt um rúmlega 200 milljónir.
Eftirtaldir umsækjendur og verkefni fengu styrki í nóvember úthlutun sjóðsins 2015
Spakmannsspjarir

Útrás Spakmannsspjara

2.000.000 kr.

Kjartan Óskarsson

Halo lampi

2.000.000 kr.

North Limited

Markaðssetning á North Limited í Bretlandi

2.000.000 kr.

Genki Instruments

TE

1.000.000 kr.

TOS

Veggur af vegg - lóðrétt landslag

1.000.000 kr.

Rán Flygenring

Heimildateiknarinn, útgáfa

1.000.000 kr.

Laufey Jónsdóttir og Anna Margrét Björnsson

Barnabókin Leynigesturinn

1.000.000 kr.

Aurum

Áframhaldandi markaðs- og sölusókn í Bretlandi

1.000.000 kr.

Arkitektar Hjördís og Dennis

Hús árstíðanna - vistvæn/ sjálfbær íbúðarhús

1.000.000 kr.

Steinunn Björg Helgadóttir

Vefnaður

500.000 kr.

Halldóra Arnardóttir

Bókverk um Skarphéðinn Jóhannsson, arkitekt

500.000 kr.

Hanna Dís Whitehead

Dialog 02 – Matarstell

500.000 kr.

Sif Baldursdóttir

Markaðs- og sölusókn Kyrju

500.000 kr.

Eftirtaldir hlutu ferðastyrk að upphæð 100.000 kr. í fjórum úthlutunum árið 2015
Ágústa Sveinsdóttir
Mulier
Borghildur Gunnarsdóttir
Borghildur Indridadottir
Reykjavík Letterpress
SIGGA MAIJA / DEVANT EHF
Hafsteinn Júlíusson
Snæfríð Þorsteins
Hildigunnur Gunnarsdóttir
María Kristín Jónsdóttir
Ingibjörg Dóra Hansen
Unnur Valdís Kristjánsdóttir
Ólöf Jakobína Ernudóttir
Hanna Dís Whitehead

Valgerður Tinna Gunnarsdóttir
Anna María Bogadóttir
Guðbjörg Gissurardóttir
Anna Þórunn Hauksdóttir
Tulipop ehf.
Hildur Steinþórsdóttir
Guðrún Ragna Sigurjónsdóttir
Brynhildur Pálsdóttir
Steinunn Eik Egilsdottir
Auður Ösp Guðmundsdóttir
Elsa Jónsdóttir
Helga Ósk Einarsdóttir
Aníta Hirlekar
Egill Gauti Þorkelsson

Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir
Guðrún Harðardóttir
Guðrún Valdimarsdóttir
Gunnar Vilhjálmsson
Katla Maríudóttir
Katrín Ólína Pétursdóttir
Kjartan Óskarsson
Kristján Eggertsson
Margrét Guðnadóttir
Ólöf Erla Bjarnadóttir
Sif Baldursdóttir
Sigríður Hjaltdal
Þórunn Hannesdóttir
Ingi Kristján Sigurmarsson

Þórður Grímsson
Stefán Snær Grétarsson
Fatahönnunarfélag Íslands
Erla María Árnadóttir
Jónas Valtýsson
Steinunn Eik Egilsdóttir
Guja Dögg Hauksdóttir
Scintilla
Kristín María Sigþórsdóttir
Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir
Þóra Birna Björnsdóttir
Rebekka Jónsdóttir
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Hönnunarverðlaun Íslands voru afhent í annað sinn þriðjudaginn
24. nóvember, við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum. Ríflega
100 tilnefningar bárust dómnefnd sem tilnefndi fimm verkefni
sem þóttu sigurstranglegust. Verkefnið sem þótti skara framúr
að mati dómnefndar og hlaut Hönnunarverðlaun Íslands 2015 var sýningin Eldheimar – gosminjasýning í
Vestmannaeyjum.
Hönnunarverðlaun Íslands 2015 eru peningaverðlaun að upphæð 1.000.000 krónur, veitt af iðnaðar- og
viðskiptaráðherra. Einnig var veitt viðurkenning í fyrsta sinn fyrir bestu fjárfestingu í hönnun 2015, en þá
viðurkenningu hlaut fyrirtækið Össur. Hönnunarmiðstöð Íslands stendur að verðlaununum, í samstarfi
við Hönnunarsafn Íslands, Listaháskóla Íslands, Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins.
Hönnunarverðlaun Íslands eru mikivæg fyrir íslenskt hönnunarsamfélag. Þó vægi hönnunar í menningu,
samfélagi og viðskiptalífi sé að aukast er mikilvægt vekja athygli og dýpka skilning á gildi góðrar hönnunar.
Sýningin Eldheimar, er verk
Axels Hallkells Jóhannesssonar
sýningarhönnuðar, Gagarín sem
hannaði gagnvirka
sýningarhluta,
arkitektsins Margrétar Kristínar
Gunnarsdóttur og Lilju Kristínar
Ólafsdóttur landslagsarkitekt
s. Í tilkynningu frá dómnefnd
segir: „Sýningin miðlar
einstökum atburði í náttúrusögu
Íslands með framúrskarandi
hætti. Sýningin er til vitnis um
Hönnuðir Eldheima í Vestmannaeyjum handhafar Hönnunarverðlauna 2015

hugmyndaríkar og vel útfærðar

leiðir til að ná til gesta með öflugum sjónrænum
og gagnvirkum hætti. Verkefnið er einstaklega
metnaðarfullt og gildi þess ótvírætt þegar litið er til
þverfaglegs samstarfs hönnuða og arkitekta.“
Einnig veitt viðurkenning fyrir bestu fjárfestingu í
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hönnun 2015.
Össur hefur frá stofnun lagt áherslu á, fjárfest í
og skilgreint hönnun sem einn af meginþáttum
þróunarferlisins. Þá hefur fyrirtækið hvatt starfsfólk
sitt til að keppa stöðugt að framförum og taka áhættu.
Árangurinn er óumdeildur.

Össur: Besta fjárfesting í hönnun 2015
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Fjögur önnur verkefni voru tilnefnd til Hönnunarverðlaunanna 2015
Allt til eilífðar er landslagsverk við
Garðakirkju á Álftanesi og varð til
fyrir tilstuðlan foreldra Guðrúnar
Jónsdóttur, sem lést sviplega
árið 2006. Verkið er hannað
af Studio Granda arkitektum og
unnið í samstarfi við Kristinn E.
Hrafnsson myndlistarmann.
Í rökstuðningi dómnefndar segir:
„Verkefnið sækir til íslenskrar
byggingararfleifðar og tengir
fortíð, nútíð og framtíð saman með
áþreifanlegum og huglægum hætti.
Verkefnið ber með sér auðmýkt og er óður um tilvist okkar og rætur. Það endurspeglar fágun og þjóðfélagslega
ábyrgð arkitektúrs sem tekur tillit til samfélags og umhverfis.“
Fatahönnun Anítu Hirlekar einkennist
af sterkum litasamsetningum og
handbróderuðum textíl. Innblástur er fenginn
úr óreiðukenndu flæði lita á bakhlið útsaums
og er fatnaðurinn með handsaumuðum
línum og hangandi marglitum þráðum sem
þekja yfirborð efnisins eins og kraftmiklar
pensilstrokur.
Í rökstuðningi dómnefndar segir: „Nýstárleg
nálgun hönnuðarins í textílvinnslu sameinar
handverk og tískuvitund með einkennandi
hætti. Skúlptúrísk snið, listræn litatúlkun og
efni sem hafa einstaka áferð handunnins ullarefnis þar sem
áhrif útsaums eru greinileg og skapa meðvitund um fegurð
handverksins“
Íslenski fáninn, verk grafíska hönnuðarins Harðar
Lárussonar rekur rætur sínar í skýrslu fánanefndar frá 1915.
Verkefnið spannar langan tíma og telur meðal annars bók þar
sem gömlu fánatillögurnar eru teiknaðar upp í fyrsta sinn, síðar
leiðarvísi með umgengnisreglum um íslenska þjóðfánann,
sýningu og viðburð á HönnunarMars og samstarf við
forsætisráðuneytið í skilgreiningu prent- og skjálita fánans.
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Í rökstuðningi dómnefndar segir: „Verkefnið sýnir með
ótvíræðum hætti mikilvægi metnaðarfullrar rannsóknarvinnu
og góðrar hönnunar við að taka utan um arfleifð og færa til
samtímans. Verkefnið varpar ljósi á þekkingarleit hönnuða sem
er órjúfanlegur þáttur í vinnu þeirra.“
Primitiva, eftir Katrínu Ólínu Pétursdóttur er þróun þrívíðs
formheims. Verkið er safn fjörutíu verndargripa sem steyptir eru
í brons en byggja á þrívíddarprentun. Úr varð hugmyndakerfi
um gripina sem standa fyrir ákveðið hugtak sem snertir innri
vitund þess sem ber gripinn. Samhliða gripunum skrifaði Katrín
leiðabókina Primitiva, book of Talismans.
Í rökstuðningi dómnefndar segir: „Með verkinu teflir hönnuður saman á einstakan hátt tilvistarlegum
vangaveltum og hátæknilegum framleiðsluferlum, en verkið sameinar með eftirtektarverðum hætti nýsköpun,
tækni, hönnun og heimspeki. Verkefnið er samofið þroskaferli hönnuðarins, það ber með sér kyngimagnaðan
kraft og ber vott um mikla rannsóknarvinnu.“

Málþing í tengslum við Hönnunarverðlaun Íslands 2015
Málþing um tækifæri í hönnun
og framleiðslu á Íslandi var
haldið í tengslum við afhendingu
Hönnunarverðlauna Íslands
þann. Málþingið, bar yfirskriftina:
„Að brúa bilið á milli hönnuða
og framleiðanda“, og var haldið

á

Kjarvalsstöðum kl. 15.30-17.30, en að
því loknu fór afhendingin fram.
„Með breyttum neysluháttum, aukinni
áherslu á staðbundna framleiðslu,
gagnsæi og gríðarlegri fjölgun
ferðamanna eiga sér stað stakkaskipti í íslensku samfélagi. Segja má að „íbúum“ á Íslandi fjölgi um hundruði
þúsunda ári hverju. Í þessum vexti felast tækifæri til þróunar vöru og þjónustu. Fjölgun ferðamanna fylgja
alþjóðleg samskipti og möguleikar til markaðssóknar og útflutnings.“
„Nú er lag að horfa til framtíðar, vanda til verka og efla fjölbreytni í atvinnulífi. Þar er hönnun lykilatriði til
árangurs.“

29

Fríða Björk Ingvarsdóttir, rektor LHÍ
Örfyrirlestrar: Jóel Pálsson, Farmers Market / Páll Kr. Pálsson, Varma / Guðrún Lilja, Bility / Guðmundur Ásgeirsson, Á.
Guðmundsson Hafsteinn Júlíusson, HAF studio / Garðar Eyjólfsson, fagstjóri vöruhönnunar hjá LHÍ. Umræður Almar
Guðmundsson, Samtök iðnaðarins / Bergþóra Guðnadóttir, Farmers Market / Fríða Ingvarsdóttir, rektor LHÍ, Guðrún Lilja,
Bility / Hilmar B. Janusson, HÍ / Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra. Stjórnandi dagsins: Fríða Björk
Ingvarsdóttir, rektor LHÍ / Umræðustjóri : Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands
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HA - tímarit um hönnun og arkitektúr
HA, tímarit um hönnun og arkitektúr, kom út í fyrsta sinn árið 2015. Ritið miðar að því
að kynna og efla áhuga á íslenskri hönnun, bæði hérlendis og erlendis. HA er gefið
út á íslensku og ensku og kemur út tvisvar á ári, vor og haust. Frumraunin HA#1
var kynnt á HönnunarMars en haustútgáfan HA#2 kom út samhliða afhendingu Hönnunarverðlauna Íslands í
lok nóvember. Miklar væntingar voru gerðar til útgáfunnar enda vöntun á vettvangi fyrir gagnrýna umræðu á
sviði hönnunar hér á landi. Strax frá fyrstu útgáfu var ljóst að HA stóð undir þeim væntingum, bæði í gæðum og
efnisvali, og voru lesendur almennt sammála um að HA hafi brotið blað í hönnunartengdri útgáfu hér á landi.
Sökum fjárskorts og manneklu fór heldur lítið fyrir útgáfunni fyrst um sinn en almenn vitund um ritið eykst
með hverri útgáfu og áskrifendum fjölgar jafnt og þétt, bæði hérlendis og erlendis. Hróður ritsins hefur smám
saman náð út fyrir landsteinana og berast reglulega orðsendingar frá lesendum sem fagna því að loksins
sé komið íslenskt tímarit á ensku sem fjallar ítarlega um hönnun og skapandi greinar hér á landi. Heimasíða
útgáfunnar www.hadesignmag.is hefur hjálpað til við að ná til breiðari lesendahóps en þar er umræðunni
haldið á lofti milli útgáfna. Stefnt er að því að styrkja heimasíðu HA enn frekar á næstu misserum.
Fyrir fyrstu útgáfuna var gerður samningur við flest
aðildarfélög Hönnunarmiðstöðvar um að gera
alla greiðandi félagsmenn að áskrifendum HA. (Í
dag er Fatahönnunarfélag Íslands eina fagfélagið
sem er utan samnings). Þessi rúmlega þúsund
manna áskriftarhópur fagmenntaðra hönnuða og
arkitekta hefur skapað tímaritinu rekstrarlegan
grundvöll þó vissulega þurfi meira til að það standi
traustum fótum.
Gert var ráð fyrir tapi á útgáfunni fyrst um sinn
en sett markmið gerir ráð fyrir að HA standi undir
sér eftir þrjár til fjórar útgáfur. Kostnaður við
gerð fyrsta ritsins var hærri en áætlanir gerðu
ráð fyrir en strax með öðru blaði tókst að lækka
rekstarhallan umtalsvert. Tölurnar sýna því að
útgáfan er á réttri leið og stefnir að settu marki
um hallalausan rekstur sem fyrst.

Forsíða fyrsta tölublaðs HA – tímarit um hönnun og arkítektúr

Erlendir gestir hafa keypt mest af HA í lausasölu en ritið fæst í verslunum Eymundsson um allt land og fæst
í helstu hönnunartengdum verslunum og söfnum á höfuðborgarsvæðinu. Fyrirtæki og stofnanir hafa einnig

30

keypt töluvert magn af ritinu enda þykir það hin veglegasta gjöf.
Í ritstjórn fyrstu tveggja ritanna sátu Arnar Fells Gunnarsson sem er grafískur hönnuður og ritstjóri HA, Elísabet
V. Ingvarsdóttir hönnunarsagnfræðingur, María Kristín Jónsdóttir vöruhönnuður, Sigríður Maack arkitekt. Að
auki skipa fagfélögin í níu manna fagráð sem er ritstjórn innan handar í efnisöflun og Hrefna Sigurðardóttir og
Arnar Ingi Viðarsson sáu um hönnun.
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SmallTalks - fyrirlestrar
Hönnunarmiðstöðvar í Hörpu

smalltalks

Hönnunarmiðstöð hefur staðið fyrir fyrirlestrum í

—

Fyrirlestur um hönnun og arkitektúr nr. 2

Kaldalóni í Hörpu yfir vetrartímann í samstarfi við

Or Type

Listaháskóla Íslands. Fyrirlestrarnir hafa mælst vel
fyrir hjá hönnuðum og áhugafólki um hönnun, en

—
Do you
even kern?

þar tala ýmist innlendir og erlendir hönnuðir og
fræðimenn. Veruleg fjölgun hefur orðið á gestum
í kjölfar þess að fyrirlestrar voru fluttir yfir hinn
einstaklega góða fyrirlestrasal í Kaldalón í Hörpu.

22.10.15
—

Fyrirlesarar haustið 2015 voru:
John Wood, heiðursprófessor í hönnun við Goldsmith
University í London, sem er einn virtasti hönnunarskólinn
í Evrópu. Þar kennir hann við MA deildina Designs
Futures – sem hann tók einnig þátt í að stofna. GUNMAD,
grafíska hönnunartvíeykið Guðmundur Úlfarsson og Mads
Freund Brunse, fjalla um OrType letursmiðjuna

í Hörpu,
Kaldalón
Kl. 20:00

—

Hönnunarverðlaun
Reykjavík
Grapevine
GUNMAD
grafíska hönnunartvíeykið
Fáir hönnuðir ná að sérhæfa sig í
Guðmundur Úlfarsson og Mads

hönnun leturs og því mjög áhugavert

Árleg vöruhönnunarverðlaun
tímaritsins
ReykjavíkaðGrapevine
samstarfi
Freund Brunse,
fjalla um OrType
heyra hvernig íGUNMAD
hefurvið Hönnunarmiðstöð Íslands voru
letursmiðjuna í Hörpu fimmtudaginn
tekist að hasla sér völl á þessu sviði og
afhent í fimmta sinn þann
6. mars við hátíðlega athöfn
á Loft Hostel. Verðlaun voru veitt í fjórum flokkum,
22. október kl. 20:00.
hvernig hönnun leturs er sjálfsagður
hluti af öðrum
hönnunarverkefnum
verkefni ársins, vara ársins, vörulína ársins og fatahönnun
ársins.
Verðlaunin eru kynnt í Marsblaðinu sem
Grafísku hönnuðurnir Guðmundur

sem þeir vinna.

Úlfarsson og
og Mads
Freund Brunse
tileiknað er HönnunarMars
í blaðinu
birtist jafnframt dagskrá hátíðarinnar.
hafa unnið saman undanfarin ár að
leturverkefnum. Þeir munu fjalla
um verkefni sitt OrType sem hófst
Verkefni ársins Raise Asem
Flag
eftir Hörð Lárusson.
tilraunasamstarf
um letur og
leturhönnun
en þróaðist
Runners up: Order to Effect
eftir Auði
Ösp yfir í einu
sérhæfðu letursmiðju landsins sem var
Guðmundsdóttur og Emblu
Vigfúsdóttur
& Teaser
stofnuð
2013.

eftir Attikatti. Fatahönnun ársins fór til Hildar Yeoman
Í upphafiup:
unnuSigga
þeir aðallega
DIY
fyrir fatalínuna Yulia. Runners
Maija lítil
eftir
leturverkefni en fljótlega fóru stórir
Sigríði Maríu Sigurjónsdóttur
& Eygló
eftir Eygló.
Vara
aðilar eins
og Sundance
Film Festival
The
New York Times
Magazine að
ársins Sólhatturinn eftirog
Vík
Prjónsdóttir.
Runners
nota letur frá þeim. Í fyrirlestrinum fjalla
up: Urban Shape eftir Paolo
Gianfrancesco & Jakob
þeir um hvernig þeir vinna og hvaðan
og Ronja Lamps eftir Dóru
Hansen.kemur
Vörulína
ársins
innblásturinn
varðandi
leturverk
og önnur
verkefni.
var verkefnið Selected by
Bility,grafísk
leitt af
Guðrúnu
Lilju Gunnlaugsdóttur sem fékk þau Jón Helga
Hólmgeirsson, Þorleif Gunnar Gíslason og Elínu Brítu
Sigvaldadóttur til liðs við sig. Runner up: Staka eftir
Maríu Kristínu Jónsdóttur

SmallTalks er fyrirlestraröð
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, í
samstarfi við Listaháskóla Íslands
og Hörpu.

Markmiðið er að halda uppi líflegri
umræðu um það sem helst er
að gerast á sviði hönnunar og
arkitektúr, en þar kynna hönnuðir
og arkitektar verkefni sín auk þess
sem málefni líðand stundar er varða
hönnuði og arkitekta eru tekin fyrir.
Frítt inn og allir velkomnir.

Verðlaunahafar Grapevine verðlaunanna 2015
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Jóladagatal Hönnunarmiðstöðvar 2015
Jóladagatal Hönnunarmiðstöðvar Íslands 2015, „Hvað leynist bak við gluggann?“ var opnað á hverjum degi
í desember fram að jólum, en þá var birt mynd af íslenskri hönnun, sem jafnframt var á sértilboði aðeins
þennan eina dag.
Þátttakendur gátu smelltu á „glugga“ til að sjá hvaða hönnun leynist á bak við hvern dag í desember.
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WE LIVE HERE
samstarfsverkefni Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Design
Forum Finland, sem átti sér stað á Hönnunarvikunni í Stokkhólmi
2015. WE LIVE HERE er samnorrænt tilraunaverkefni Íslands og
Finnlands, sem hefur það að leiðarljósi að kanna nýjar leiðir til
þess að kynna norræna hönnun á alþjóðlegum vettvangi.

Íslenskir og finnskir hönnuðir rugluðu saman reytum og hófu
sambúð á hönnunarvikunni í Stokkhólmi 2015. Flutt var í fallega
íbúð í miðborg Stokkhólms, en íbúðin var í senn sýningar- og
viðburðarrými. Heimilið endurspeglaði norræna lifnaðarhætti þar
sem allt innbú samanstóð af framúrskarandi hönnunarmunum
frá báðum þjóðum. WE LIVE HERE var því hvor tveggja sýning
á íslenskri og finnskri samtímahönnun sem og vettvangur fyrir
hönnuði til þess að efla tengslanet sitt og kynnast norrænu
hönnunarsenunni, en ýmsir viðburðir voru í gangi í íbúðinni á
meðan sýningunni stóð.
Sem dæmi um þátttakendur í verkefninu má nefna Harri Koskinen, Katrin Olina, Kustaa Saksi og Vík
Prónsdóttir. Þar að auki voru hönnuðir sem eru leiðandi í sænsku hönnunarsenunni, á borð við Monica
Förster, TAF Architects, Färg & Blanche, Form Us With Love og Katrin Greiling sem tóku þátt í verkefninu og
buðu norræna nágranna sína velkomna.
Markmið sýningarinnar var að endurspeglar flutninga, og beina m.a. sjónum að því hvernig tveir samskonar
hlutir mætast þegar tveir einstaklingar hefja sambúð. Sýningastjórar voru Hlín Helga Guðlaugsdóttir, Elina
Aalto og Marika Tesolin, þær segja:
„Við miðlum viðfangsefnum í gegnum
hluti og verkefni líðandi stundar. Skoðum
hvað er líkt - og ólíkt í form-tungumáli
finnskrar og íslenskrar hönnunar, sambandi
okkar við efniviðinn, iðnaðinn, og nálgun í
hönnun. Vinnuferlið leiddi í ljós sterk þemu
sem mynda samstæður, andstæður og
áhugavert samtal sem leiddi okkur í valinu
á munum inn á heimilið. Sýningin er ekki
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yfirlitssýning hönnunar þessara tveggja
landa, heldur tilraun til að fara yfir sviðið og
sýna breiddina í grófum dráttum.
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Við höfum leitast við að leggja áherslu á það sem er áhugavert í dag, í stað þess að einblína á það sem
er „nýtt” eins og oft nær yfirhöndinni í umræðu um hönnun. Með þessari nálgun vonumst við til að varpa
ljósi á styrkleika íslenskra og finnska hönnuða, hvers þeir eru megnugir og erindi þeirra á norrænu
hönnunarsenunni í dag.”
WE LIVE HERE unnið af Hönnunarmiðstöð Íslands og Design Forum Finland í samstarfi við Codesign í
Stokkhólmi og með stuðningi frá Svensk Form en það er eitt stærsta alþjóðlega verkefni sem
Hönnunarmiðstöðin hefur ráðist í.
Sýningastjórar eru hönnuðirnir Elina Aalto og Marika Tesolin frá FROM og Hlín Helga Guðlaugsdóttir, grafíkin
er í höndum Sigga Odds og Sanna Gebeyehu frá Codesign fer með listræna stjórnun verkefnisins.
Verkefnastjórar voru Tanja Sipilä, Design Forum Finland og Sari Peltonen, Hönnunarmiðstöð Íslands .
Finnland
Harri Koskinen, Mari Isopahkala, Com-pa-ny, Klaus Haapaniemi, Artek, Kustaa Saksi, HEM, Katriina Nuutinen, Kasper Nyman,
Maija Puoskari, Samuji, Mika Tolvanen, Saana ja Olli, Aalto+Aalto, Hanna Anonen, Kirsi Enkovaara, Error Collective, Mikko
Laakkonen, Teemu Keisteri & Bros, Linda Linko, Mandy Yau, MBorn, Choice, Iina Vuorivirta, Teemu Järvi, Poiat, Flora &
Laura, Minna Parikka, R/H, CTRL, Kuula + Jylhä and POP table.
Ísland
Katrin Olina, Þórunn Arnadóttir, Vík Prjónsdóttir, Brynjar Sigurðarson, Dora Hansen, Dögg Design, Garðar Eyjólfsson,
Færið, Siggi Eggertsson, Tinna Gunnarsdóttir, Sigga Heimis, Hanna Dís Whitehead, HAF Studio, Hugdetta, Scintilla,
Snæfrið & Hildigunnur, Ihanna, Sigga Rún, Anna Thorunn, Studio Bility, GO FORM, Berlinord, Marymary, Postulina,
Umemi, Leynivopnið, Volki, Águsta Sveinsdóttir, Runa Thórsdóttir & Hildur Steindórsdóttir, STAKA, Kría Jewelry and Fiona
Cribben, Dóra Hansen, Færið og Crymogea.
Svíþjóð
Monica Förster, TAF Architects, Färg & Blanche and Katrin Greiling, Form Us With Love.
Hljóðmynd heimilisins var unnin af Lexter. Tónlist á vegum Nordic Playlist, sem Nordic Music Exchange skipuleggur. Dýrindis
matur framreiddur á heimilinu, hannaður af íslenskum og finnskum kokkum, Sami Tallberg og Fannari Vernharðssyni, og
eldhússkáparnir voru fylltir af fögrum Iittala borðbúnaði. Að sýningu lokinni voru sýningargripirnir seldir á uppboði sem
skipulagt var af Lauritz. Verkefnið er styrkt af Kreanord og Nordic Culture Fund.

Nordic Design Lunch
Í tengslum við WE LIVE
HERE verkefnið var
skipulagður Nordic Design
Lunch í íbúðinni þar
sem framkævmdastjórar
hönnunarmiðstöðvanna á
Norðurlöndum og Eistlandi,
Lettalandi og Litháen hittust
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auk öðru áhrifafólki til skrafs
og ráðagerða um samstarf á
milli landanna og þróun.
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SPARK sýnir íslenska hönnun í Berlín
Spark kynnti í samstarfi við Íslenska sendiráðið í Berlín fjögur
íslensk hönnunarverkefni í Felleshus í Berlín frá 30. janúar - 10.
apríl. Fimmtudaginn 29. janúar kynntu þrír hönnuðir verkefni sín
fyrir opnunina kl. 19:30.
Í kynningu frá Spark w:
„Við vonumst til að heimsóknin verði kveikja að frekara
samstarfi, samtali, vináttu og viðskiptatækifærum.“
Verkefnin sem voru sýnd: Líffærafræði Leturs eftir Sigríði Rún
| Skvís eftir Sigga Eggertsson | Borgarlandslag eftir Paolo
Gianfrancesco | Prik eftir Brynjar Sigurðarson
Samstarfs og styrktaraðilum verkefnisins voru: Minimum
Einrichten Berlin, 12 Tónar Label Store, CHEXX, Inspired
by Iceland, Media Planet, Neverleavetheclouds, Form
Magazin, popmonitor, Hönnunarmiðstöð Íslands, Kunst Leben
Prik frá sýningu Brynjar Sigurðarssonar

Berlin and WOWAir for their support.

Tallin | Málþing um Design for all
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar tók þátt í ráðstefnu
um Design For All í Tallin í byrjun júní. Í kjölfarið á þeirri
ráðstefnu var ákveðið að halda fyrirlestur og málþing um það
málefni á vegum Hönnunarmiðstöðvar og Velferðarsviðs
Reykjavíkurborgar í Hörpu í janúar 2016.

Plovdiv | One Design Week
Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar var boðið að koma
til Plovdiv í Búlgaríu í júní 2015 til að taka þátt í fyrirlestrum

Málþing um Design for all í Tallin

sem haldnir voru á árlegu hönnunarhátíðinni One Design
Week. Fyrirlesturinn fjallaði um HönnunarMars í Reykjavík og
uppbygginu Hönnunarmiðstöðvar á Íslandi.

Norrænn stýrihópur um skapandi greinar
34

Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar var boðið sæti
í stýrihóp vegna áherslna Nordic Innovation og Norrænu
ráðherranefndarinnar á Skapandi greinar. Hópurinn hittist
nokkrum sinnum. Áberandi var skortur á reynslu og þekkingu á
skapandi greinum til að leiða stefnumótun og mótun verkefna
sem nýtast hinum mjög svo ólíku greinum sem rúmast innan
skilgreiningar skapandi greina.

One Design Week, Plovdiv júní 2015.
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Fjármál 2015
Hönnunarmiðstöð Íslands hvetur ráðuneyti mennta-og menningarmála og atvinnu og nýsköpunar um
samstöðu um aukin stuðning við málefni hönnunar og arkitektúrs á Íslandi. Greinarnar tilheyra báðum
ráðuneytum og þau bera ábyrgð gangvart þeim.
Vera miðstöðvarinnar í Vonarstræti 4b undanfarin 7 ár hefur, varlega áætlað, sparað/eða aukið fjármagn
Hönnunarmiðstöðvar um 21 m. eða amk. 3 m. ári. Húsaleigan hefur verið 1 m. á ári en með framleigu og
útsjónarsemi höfum við sparað okkur alla húsaleigu. Þó flutningur hafi lengi legið fyrir, hefur ekki náðst að
safna sjóði til að undirbúa breytinguna. Af þessum
orsökum hefur auðvitað aldrei komið til greina að
flytja fyrr en að uppsögn kæmi.
Fjármögnun ríksins er grundvöllurinn fyrir starfi
miðstöðvarinnar. Ofan á þann grunn eru öll verkefnin
byggð. Það gengur mjög vel; frá 2014 efur náðst að
búa til 2 krónur fyrir hverja krónu sem ríkið leggur til.
Við höfum leitað til Reykjavíkurborgar um aðstoð við
að koma starfseminni í sómasamlegt húsnæði með
tilheyrandi gæðum fyrir atvinnu- og menningarlíf,
borgina og erlenda gesti. Sú málaleitan gengur
treglega og ekki er ljóst um niðurstöðu. Flutningur í
nýtt húsnæði mun kosta 3-6 m. á ári.
Hönnunarmiðstöð stendur á krossgötum; tímabil kreppu er lokið og
næstu mánuðir skera úr hvort fjárfestingin nær að bera ávöxt og
blómstra eða hvort grunnur starfseminnar reynist svo veikur að ekki
verður haldið áfram. Erfitt er að skera af því sem ekkert er; því með
hverri krónu sem við skerum, hverfa hinar tvær sem við öflum sjálf.
Við leggjum til að samningur um rekstur Hönnunarmiðstöðvar
Íslands verði tekin upp 2017, endurgerður til 5 ára og fjárframlag til
málaflokksins aukið. Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti leggur
nú 20 m. til reksturs Hönnunarmiðstöðvar auk 15 m. til framkvæmdar
hönnunarstefnu, þar að auki leggur ráðuneytið 50 m. í hönnunarsjóð
sem styður beint vöxt og uppbyggingu greinanna.
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Samskonar mótframlag mennta-og menningarmálaráðuneytis myndi
tryggja Hönnunarmiðstöð og hönnunarsjóði þann rekstrargrundvöll
sem þarf til að vinna úr og byggja ofan á þá fjárfestingu sem lagt hefur verið í af hálfu stjornvalda og
greinanna sjálfra.
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Fjármál 2015
Áætlun 2016, raunkostnaður 2011-2015
Tekjur

Raun 2015

Áætlun 2015

Frávik 2014

Atvinnuvega - og nýsköpunarrn.

30.000.000

20.000.000

10.000.000

Mennta- og menningarmálarn.

10.000.000

10.000.000

0

Reykjavík v. HönnunarMars

7.000.000

7.000.000

0

HönnunarMars

14.210.596

12.500.000

1.710.596

Hönnunarsjóður

2.950.000

2.980.000

-30.000

Hönnunarverðlaun

1.500.000

1.000.000

500.000

3.000.000

-3.000.000

Nordic Design Lunch
WE LIVE HERE

6.655.099

6.000.000

655.099

Tímarit um hönnun og arkitektúr

10.633.832

13.000.000

-2.366.168

4.256.044

12.000.000

-7.743.956

87.205.571

87.480.000

-274.429

40.141.945

41.642.000

-1.500.055

Kaffi, veitingar og fundarkostn.

449.939

1.300.000

-850.061

Annar starfsmannakostnaður

442.280

1.300.000

-857.720

Aðkeypt þjónusta

1.060.890

1.800.000

-739.110

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.090.980

1.100.000

-9.020

41.989

200.000

-158.011

229.190

400.000

-170.810

82.710

100.000

-17.290

Sími og burðargjöld

577.633

500.000

77.633

Pappír, ritföng og bækur

201.899

300.000

-98.101

Rekstur tölvukerfis og vefs

807.650

2.000.000

-1.192.350

Endurskoðun og reikningsskil

532.646

550.000

-17.354

3.638.871

1.500.000

2.138.871

Auglýsingar

419.007

100.000

319.007

Annar kostnaður

258.493

200.000

58.493

17.878.048

14.500.000

3.378.048

332.620

400.000

-67.380

1.757.565

1.000.000

757.565

13.357

3.000.000

-2.986.643

12.347.342

6.000.000

6.347.342

7.735.940

7.000.000

735.940

348.394

2.000.000

-1.651.606

90.389.388

86.892.000

3.497.388

-3.183.817

588.000

-3.771.817

Annað
Tekjur samtals
Gjöld
Laun og launatengd gjöld

Viðhald húsnæðis
Gjaldfærð áhöld og tæki
Tryggingar

Ferðakostnaður

HönnunarMars
Hönnunarsjóður
Hönnunarverðlaun
Nordic Design Lunch
WE LIVE HERE
HA - tímarit um hönnun og arkitektúr
Önnur verkefni
Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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Áætlun 2015, raunkostnaður 2015 og frávik 2015
Tekjur

Áætlun 2016

Raun 2015

Raun 2014

Raun 2013

Raun 2012

Atvinnuvega - og nýsköpunarrn.

35.000.000

30.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

Mennta- og menningarmálarn.

10.000.000

10.000.000

15.000.000

15.000.000

15.000.000

7.000.000

7.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000

16.000.000

14.210.596

12.823.845

8.683.174

5.848.063

Hönnunarsjóður

2.900.000

2.950.000

2.261.950

2.750.000

0

Hönnunarverðlaun

3.500.000

1.500.000

1.000.000

0

0

Nordic Design Lunch

2.500.000

0

1.502.460

0

0

WE LIVE HERE

1.300.000

6.655.099

8.792.924

0

0

Tímarit um hönnun og arkitektúr

11.000.000

10.633.832

0

0

0

Annað

7.000.000

4.256.044

6.478.287

5.086.104

8.652.749

96.200.000

87.205.571

67.859.466

51.519.278

49.500.812

49.550.000

40.141.945

31.693.461

22.594.616

23.998.866

Kaffi, veitingar og fundir

1.500.000

449.939

1.646.497

254.139

254.139

Annar starfsmannakost

1.400.000

442.280

1.292.752

599.715

599.715

Aðkeypt þjónusta

1.600.000

1.060.890

830.717

1.569.397

1.569.397

Húsaleiga & öryggisgæsla

4.100.000

1.090.980

1.078.329

1.069.529

1.069.529

Viðhald húsnæðis

200.000

41.989

457.595

74.001

74.001

Gjaldfærð áhöld og tæki

600.000

229.190

47.154

522.051

522.051

Tryggingar

150.000

82.710

80.074

77.390

62.782

Sími og burðargjöld

600.000

577.633

555.400

498.652

173.050

Pappír, ritföng og bækur

250.000

201.899

371.091

104.151

123.161

1.900.000

807.650

1.957.414

1.377.967

1.081.612

Endurskoðun og reikn

650.000

532.646

391.621

325.591

494.874

Ferðakostnaður

900.000

3.638.871

1.910.442

106.747

147.099

Auglýsingar

100.000

419.007

158.353

3.789

3.789

1.000.000

258.493

352.610

119.086

103.076

14.800.000

17.878.048

15.019.090

11.566.399

9.954.325

500.000

332.620

528.916

2.750.000

0

Hönnunarverðlaun

2.800.000

1.757.565

3.204.314

0

0

Nordic Design Lunch

2.500.000

13.357

1.746.851

0

0

12.347.342

2.656.121

0

735.620

Reykjavík v. HönnunarMars
HönnunarMars

Tekjur samtals
Gjöld
Laun og launatengd gjöld

Rekstur tölvukerfis og vefs

Annar kostnaður
HönnunarMars
Hönnunarsjóður

WE LIVE HERE
HA - tímarit um hönnun og arkitektúr

6.800.000

7.735.940

Önnur verkefni

4.300.000

348.394

2.136.077

8.074.905

5.230.797

96.200.000

90.389.388

68.114.879

51.688.125

46.197.883

0

-3.183.817

-255.413

-168.847

3.302.929

Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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Verkefnaáætlun ársins 2016
Verkefni á Íslandi
• HönnunarMars 2016
• Hönnunarstefna stjórnvalda 2014-2018
• Hönnunarsjóður
• Hönnunarverðlaun 2016
• HA - tímarit um hönnun og arkítektúr
• Stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar
• Nýtt húsnæði
• SmallTalks
• Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
• Aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja, hönnuða og arkitekta
• Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
• Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
• Endurgerð vefja

Verkefni erlendis
• WE LIVE HERE
• Nordic Design Lunch
• Milano Design Week
• Dubai Design Week
• Eindhoven Design Week

HönnunarMars 2016
Hönnunarmiðstöð Íslands heldur HönnunarMars
í áttunda sinn 10.-13. mars 2015. DesignTalks
fyrirlestrardagurinn fer fram á ný í Hörpu og að
þessu sinni undir yfirskriftinni Innovation by Design.
Unnið verður að því að auka gæði, þétta dagskrá
og fækka sýningarstöðum m.a til að auðvelda
aðgengi og upplýsingamiðlun. Áþreifanleg
aukning er í aðsókn erlendra gesta sem sækja
HönnunarMars sérstaklega.
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Hönnunarstefna stjórnvalda
Á fjárlögum 2016 leggja stjórnvöld 15 milljónir
króna til framkvæmdar hönnunarstefnu.
Hönnunarmiðstöð mun sinna þeim verkefnum.
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Hönnunarsjóður
Þau ánægjulegu tíðindi bárust í lok árs 2015 að á fjárlögum 2016 hefið framlag til Hönnunarsjóðs verið
hækkað í 50 milljónir. Sjóðurinn er nú í umsjón atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og heyrir undir
ráðuneyti Ragnheiðar Elínar Árnadóttur. Þetta eru mikil gleðitíðindi fyrir hönnuði. Nú þarf að vinna í að fá
ráðuneyti mennta- og menningar til að leggia til jafnháa upphæð. Áherlsur sjóðsins voru mótaður frá upphafi
út frá áherslum hönnunargreina sem tilheyra báðum ráðuneytum, nákvæmlega eins og Hönnunarmiðstöð.

Hönnunarverðlaun 2016
Hönnunarmiðstöð Íslands mun standa í þriðja sinn í fyrir
Hönnunarverðlaunum Íslands 2016, að þessu sinni í október.
Hönnunarverðlaunin verða sem fyrr veitt þvert á greinar, og aftur
verið valið fyrirtæki sem fjárfest hefur með framúrskarandi hætti
í hönnun eða arkitektúr. Til greina kemur að bæta inn enn nýjum
verðlaunum t.d. sem hvetja framúrskarandi nýja og upprennandi
hönnuði til dáða. Einnig verður skipulagt málþing um brýn
verkefni eða þróunarmál sem snúa að greinunum hér á landi
samhliða verðlaununum.

HA - tímarit um hönnun og arkitektúr
Þriðja og fjórða blað munu koma út á árinu.
Endurmeta þarf stöðu blaðsins í samráði við félögin
og marka stefnum til framtíðar. Markmið þess er að
efla þekkingu á hönnun og arkiektúr og dýpka og
lyfta hönnunartengdri umræðu en það hefur nú þegar
áunnið sér góðan sess á Íslandi sem og erlendis.

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

Nýtt húsnæði
Í júní missir miðstöðin húsnæðið sitt í Vonarstræti
4b og hætta á að þar með bresti rekstrarforsendur.
Vera miðstöðvarinnar í Vonarstræti 4b undanfarin 7
ár hefur, varlega áætlað, sparað/eða aukið fjármagn
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Hönnunarmiðstöðvar um 21 m. eða amk. 3 m. ári.
Húsaleigan hefur verið 1 m. á ári en með framleigu
og útsjónarsemi höfum við sparað okkur alla húsaleigu. Þó flutningur hafi lengi legið fyrir, hefur ekki náðst að
safna sjóði til að undirbúa breytinguna. Af þessum orsökum hefur auðvitað aldrei komið til greina að flytja fyrr
en að uppsögn kæmi. Stjórnendur leggja áherslu á að Hönnunarmiðstöð sé sýnileg og vel staðsett í miðborg
Reykjavíkur. Framtíðarsýn okkar er að Hönnunarmiðstöð hafi sterka ásýnd í borgarmyndinni, geti tekið á móti
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gestum og gangandi beint af götunni. Að í miðstöðinni sé sýningarrými þar sem hægt er að sýna íslenska
hönnun og arkítektúr í samstarfi við ýmsa aðila, auk aðstöðu til að taka á móti hópum. Undanfarið hafa átta
manns unnið í Hönnunarmiðstöð og mun þeim eflaust fjölga á næstu árum í takt við aukna starfsemi. Unnð
hefur verið að því undnafarin 2 ár að fá Reykjavíkurborg til liðs við miðstöðina um að finna henni verðugan
samastað þar sem hún getur sinnt hlutverki sínu með sem farsælustum hætti.

SmallTalks
Stefnt er að því að halda amk. 6 fyrirlestra á ári í
Hörpu undir heitinu SmallTalks, þar sem fjallað er um
ólíkar hliðar hönnunar og arkitektúrs af innlendum og
erlendum fyrirlesurum.

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.

Aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja,
hönnuða og arkitekta
Mikil samlegð hefur skapast af samstarfi félaganna í
Hönnunarmiðstöð. Hafin er vinna við að flytja hluta
satarfsemi félagana inn undir miðstöðina og gera
samninga sem lúta að þeirri þjónustu. Einnig er byrjað
að skoða kostina við aðkomu hönnunarfyrirtækja að
Hönnunarmiðstöð.

SmallTalks í Kaldalóni þar sem Onny Eikhaug fjallaði um Hönnun fyrir alla

Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku.
Gert verður átak í því á árinu.

Endurgerð vefja Hönnunarmiðstöðvar
Stöðugt er unnið að því að efla og bæta vefi Hönnunarmiðstöðvar á íslensku sem og á ensku. Vinna við að
endurgera og færa vefi yfir í hagkvæmari kerfi, endurhanna þá og einfalda hefur telkið lengri tíma og reynst
flóknari en áætlað var í upphafi.
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Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku.
Gert verður átak í því á árinu.

Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Skoðaðir verða möguleikar á þátttöku íslands í Feneyjatvíæringnum í arkitektúr
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WE LIVE HERE
Áframhaldandi vinna með verkefniðer fyrirhuguð
og í skoðun er samstarf allra Norðurlöanda í því
sambandi.

Nordic Design Lunch
Nordic Design Lunch hefur reynst góður
vettvangur til auðvelda aðgengi að aðilum úr
hönnunarheiminum og styrkja og efla tengslanet.
Til stendur að framkvæma NDL í London Design
Festival, Eindhoven, Dubai Design Week auk
Helsinki Design Week.

Salone del Mobile / Milano
Fulltrúi frá Hönnunarmiðstöð Íslands halda í
kynningarferð á hönnunarvikuna í Mílanó í apríl
2015. Tilgangur ferðairnnar er að kynna verkefni
Hönnunarmiðstöðvar á erlendri grundu, s.s.
HönnunarMars og HA - tímarit um hönnun og
arkitektúr sem og efla tengslanet og kynnast
hátíðinni sjálfri með það að leiðarljósi að taka þátt
í henni síðar meir. Einnig mun HönnunarMars
vera þáttakandi á stofnfundi alþjóðlegra samtaka
hönnunarhátíða í Triennale í Mílanó.

Frá WE LIVE HERE sýningunni í Stokkhóimi í febrúar 2015

Dubai Design Week
HönnunarMars hefur verið boðið samstarf um íslenska þátttöku í Dubai Design Week í október.

Eindhoven Design Week
Fyrirhuguð er þátttaka Hönnunarmiðstöðvar Mars í samstarfi við LHÍ um Nordic Design Lunch á
hönnunarvikunni í eindhoven í Hollandi í október 2015.

Fyrirlestrar og erlent samstarf
Hönnunarmiðstöð tekur þátt í samstarfi sem kallast SustaiNorth, hefur verið boðið þátttaka í stefnumótun
vegna norræna verkefna Skapandi greina í Kaupmannahöfn Er í samtali við Southbank Center venga
mennignarhátíðar þar. Er í samstarfi um hönnunarsýningu sem verður í sendiráði Íslandis í Berlín í sumar,
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og svona má lengi telja.
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