DesignMarch
Reykjavík
24.–27.03.2011

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

icelanddesign.is

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

Pantone Violet U

Skýrsla HönnunarMars maí 2011

Pantone Violet U

Pantone Violet U

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

1

HönnunarMars 2011 | honnunarmidstod.is

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

Efnisyfirlit
1. HönnunarMars
		
2. Undirbúningur

5

3.

Dagskrá

8

4.

Erlendir gestir

10

5.

Kaupstefna hönnuða | DesignMatch

13

6.

Markaðssetning & fjölmiðlaumfjöllun
Kynningarefni

14
18

7.

Kostun & fjármögnun

19

8.

Lokaorð

20

9.

Capacent - Vitund og þátttaka á
HönnunarMars | Mars-apríl 2011

23

3

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

1

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

HönnunarMars
Helgina 24.–27. mars 2011 var HönnunarMars haldinn í þriðja sinn en hann er langstærsta kynningarverkefni Hönnunarmiðstöðvar á ári hverju.
Markmið Hönnunarmiðstöðvar með HönnunarMars er að kynna íslenska hönnun hérlendis sem og
erlendis, og á mismunandi sviðum samfélagsins. Markhópurinn er almenningur á Íslandi, fyrirtæki,
fjölmiðlar hérlendis og erlendis, opinberir aðilar, hönnunarsamfélagið og erlendir ferðamenn.
HönnunarMars er hátíð haldin í Reykjavík og nágrenni þar sem almenningur á greiðan aðgang að
íslenskri hönnun, fjölmiðlar finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar sjá ástæðu til að kynna sér málið
nánar og hönnuðir svala forvitni og fræðast.
HönnunarMars byggist á viðburðum og sýningum víðs vegar um borgina. Dagskráin er unnin af
félögunum níu sem eiga Hönnunarmiðstöð. Hönnunarmiðstöð fær söfn, gallerí og stærri aðila eins
og LHÍ til samstarfs. Einnig eru einstakir hönnuðir hvattir til þáttöku í HönnunarMars. Hönnunarmiðstöð heldur utan um verkefnið, stýrir, mótar og gætir að heildarsýn; hún skipuleggur viðburðinn,
gefur út dagskrá og sér um kynningarmál.
Um leið og hún gefur yfirsýn yfir verkefnið, markmið þess og árangur, er markmið þessarar skýrslu ekki
síst að vera vinnslugagn fyrir næsta HönnunarMars sem verður haldinn dagana 22.-25. mars 2012.

Stjórn og starfsmenn HönnunarMars 2011
Stjórn: Sigríður Sigurjónsdóttir, prófessor LHÍ
Dagný Bjarnadóttir, varaformaður Hönnunarmiðstöðvar, fulltrúi félags landslagarkitekta
Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðar
Hlutverk stjórnar HönnunarMars
Að leggja meginlínur um áherslur í HönnunarMars
Að ráða verkefnisstjóra
Að veita framkvæmdastjóra og verkefnisstjóra aðstoð við framkvæmd verksins
Að gæta þess að vönduð og fagmannleg vinnubrögð séu höfð að leiðarljósi Stjórnin hefur ákvörðunarvald
varðandi listræna stefnu HönnunarMars

Verkefnisstjóri
Verkefnisstjóri: Greipur Gíslason
Pantone Violet U

Hlutverk
Verkefnisstjóri hefur umsjón með og ber ábyrgð á skipulagningu og framkvæmd HönnunarMars í samstarfi
við framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar og stjórn HönnunarMars.
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Aðrir starfsmenn
1. Textagerð: Ásta Andrésdóttir
2. Skipulagning komu erlendra gesta: Lilja Gunnarsdóttir
3. DesignMatch: Edda Sigurjónsdóttir
4. Vinna við vefsíðu: Kristín Gunnarsdóttir
5. Blogg: Sari Peltonen (sjálfboðaliði)
6. PR: Margrét Rún
7. Dokumentasjón og blogg: Glamours, Karna, Victor og Sasha
8. Umsjón með fyrirlestradegi: Hildur Hafstein
6. Aðstoðarfólk og sjálfboðaliðar: 6 sjálfboðaliðar frá SEEDS samtökunum

Verkefnisstjórar félaganna
Mælt er með því að félögin níu setji HönnunarMarsinn inn á ársskipulagið hjá sér og hugi að verkefninu mjög
tímanlega. Hvert félag þarf að vera með verkefnisstjóra sem gera þarf ráð fyrir að starfi í a.m.k. einn mánuð og
fái greitt fyrir vinnu sína.
Listrænir stjórnendur félaganna
Mælt er með því að félögin níu skipi listræna stjórnendur til að starfa með verkefnisstjóra.
Verkefnisstjórar félaganna
Arkitektafélag Íslands
Textílfélagið
Félag húsgagna og innanhússarkitekta
Félag íslenskra landslagsarkitekta
Félag vöru- og iðnhönnuða
Félag íslenskra gullsmiða
Félag íslenskra teiknara
Fatahönnunarfélag Íslands
		
Leirlistafélag Íslands

Una Eydís Finnsdóttir
Björg Pjetursdóttir
Íva Rut Viðarsdótti
Þórhildur Þórhallsdóttir
Undirbúningsnefnd
Guðbjörg Ingvarsdóttir
Erla Gerður
Dagmar Haraldsdóttir – verkefnastjóri
Laufey Jónsdóttir – listrænn stjórnandi
Árdís Olgeirsdóttir

Nýtt fyrir 2012
Ráða dagskrárstjóra
Velja ráðgjafa fyrirlestradags
Ráða stjórnanda fyrirlestradags
Ráða PR manneskju fyrir útlönd
Bæta eftirfylgni í fjölmiðlum
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Undirbúningur
Á hverju ári er ákveðið þema sem hvergi er sérstaklega getið opinberlega. Í ár var því haldið á lofti
í undirbúningi HönnunarMars að fagmennska og gæði ættu að vera rauður þráður í dagskránni
og undirbúningi hennar. Þetta veitti fólki ákveðna hvatningu líkt og undanfarið en gefist hefur vel
að hafa þema sem þátttakendur og skipuleggjendur verkefna vita af en er ekki auglýst eða orðað
sérstaklega í kynningarefni.
Verklagið er farið að mótast og undirbúningsferlið að þróast og mjög mikilvægt er að halda vel utan
um það. Til að styrkja viðburðinn er afar mikilvægt að hægt sé að ráða starfsmenn í lengri tíma, efla
eftirfylgni, hefja undirbúning fyrr og renna styrkari stoðum undir fjármögnun verkefnisins.
Undirbúningur dagskrár hátíðarinnar liggur að langmestu leyti hjá hönnunarfélögunum, einstaklingum og stofnunum og brýnt er að virkja þessa hópa strax að afloknum HönnunarMars.

Félög hönnuða
Félög hönnuða þurfa að gera ráð fyrir HönnunarMars í áætlunum hvers árs. Gera þarf ráð fyrir kostnaði við
verkefnin og sækja um styrki eða setja af stað fjáröflun snemma til að greiða fyrir þau. Félögin tilnefna verkefnisstjóra síns félags sem ber ábyrgð á dagskrá. Í ár var hvatt til þess að listrænir stjórnendur störfuðu við
hlið verkefnisstjóranna til að tryggja gæði og fagmannleg vinnubrögð.
Verkefnisstjórar hittast reglulega á fundum í Hönnunarmiðstöð sem verkefnisstjóri HönnunarMars skipuleggur
og boðar til. Þar deila verkefnisstjórar hver með öðrum því sem fram fer innan hvers félags, efna til samstarfs
og skipuleggja verkefnin. Með því skapast þekking á dagskránni í heild. Þessir fundir tryggja enn fremur
samstarf og samvinnu milli félaganna og við Hönnunarmiðstöð. Fundirnir eru haldnir tvisvar til fjórum sinnum í
mánuði eftir álagi. Þessa fundi mætti nýta betur og hugsanlega bjóða tengiliðum helstu samstarfsaðila að sitja
þá, t.d. Norræna húsinu.
Samstarfsaðilar Listasafn Reykjavíkur, Hönnunarsafn Íslands, Listasafn Íslands, Þjóðminjasafnið, Norræna
húsið, Hafnarborg, Gerðarsafn, Spark Design Space, i8 o.fl.
Halda þarf fundi með stjórnendum lykilstofnana í Reykjavík og nágrenni strax að afloknum HönnunarMars til
að virkja þær til góðra verka, enda skipuleggja þessar stofnanir starf sitt með löngum fyrirvara. Markmiðið er
að þar verði metnaðarfullar hönnunarsýningar haldnar á sínum eigin forsendum og samkvæmt eigin starfsaðferðum. Það er borðleggjandi að Hönnunarsafnið opni stóra sýningu ár hvert á HönnunarMars og taki þátt í
því fræðslustarfi sem fram gæti farið innan vébanda hátíðarinnar.
Einstakir hönnuðir og fyrirtæki hönnuða
Til þess að HönnunarMars hljóti það vægi sem hann þarfnast, bæði til að vaxa og dafna, en líka til að vekja
athygli út fyrir landssteinana, þarf að sjá til þess að íslenskir lykilhönnuðir og fyrirtæki hönnuða taki þátt í
dagskránni. Það hefur sýnt sig að erlendir gestir hafa mikinn áhuga á verkefninu í heild en mestu athyglina
fá auðvitað okkar fremstu hönnuðir, ásamt þeim sem nýlega hafa slegið í gegn. Fyrir þarf að liggja að hausti
hverjir þeirra ætla að vera með og hvað þeir ætla að gera. Þetta skiptir máli fyrir fyrstu dagskrárdrög sem
send eru út.
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Menntastofnanir
Listaháskólinn, Myndlistaskólinn í Reykjavík, Tækniskólinn, Iðnskólinn í Hafnarfirði og aðrir skólar (Hvanneyri
| Akureyri) Mikilvægt er að tryggja gott samstarf við LHÍ og aðra skóla sem sinna hönnunarkennslu. Þátttaka
þeirra getur verið með ýmsu móti, til að mynda með sýningum, þáttöku í fyrirlestrum eða aðstoð við komu
erlendra gesta. Hugsanlega mætti ramma sérstaklega inn verkefni nemenda í dagskrá HönnunarMars.
Húsgagnaframleiðendur og framleiðendur hönnunar
Það hefur sýnt sig að flestir húsgagnaframleiðendur á Íslandi hafa áhuga á að nýta sér HönnunarMars.
Tryggja þarf aukið vægi þeirra, meðal annars með beinu samstarfi við aðildarfélögin. Gott væri að boða þá
til formlegs samstarfs. Þá mætti hugsa sér að fleiri framleiðendur tækju þátt, svo sem fataframleiðendur og
smiðjur hvers konar.
RFF
Aðstandendur RFF, Reykjavík Fashion Festival, ákváðu að standa öðru sinni fyrir verkefninu í ár, en nú helgina
eftir HönnunarMars. Það var mat Hönnunarmiðstöðvar að samstarfið árið áður hafi verið báðum til framdráttar
og því kom þetta svolítið á óvart. Eftir á að hyggja má komast að þeirri niðurstöðu að ágætlega fari á þessu
fyrirkomulagi en mikilvægt er að tryggja sýnileika fatahönnunar í HönnunarMars. Eins mætti vera mun meira
samstarf um kynningu erlendis og þátttöku hönnuða. Samstarfið var lítið sem ekkert í ár. Vilji var fyrir því í
Hönnunarmiðstöð að kynna dagskrá RFF í dagskrárbæklingi HönnunarMars.
Reykjavíkurborg
HönnunarMars fer fram í Reykjavík og því má segja að borgin sé langstærsti samstarfsaðili verkefnisins.
Koma þarf á gagnkvæmu samstarfi um HönnunarMars og jafnvel fleiri verkefni og gera um þau langtímasamning, t.d. til þriggja ára í senn.
Stoðdeildir borgarinnar | Mikilvægt er að stofnanir borgarinnar séu vel upplýstar um verkefnið. Framkvæmdasvið getur verið mjög hjálplegt á sviði upplýsingagjafar og aðstoðar. Til að mynda fengu hönnuðir sem tóku
þátt í HönnunarMars í ár aðgang að húsnæði í byggingu á vegum borgarinnar. Höfuðborgarstofa þarf líka að
fá jafnóðum upplýsingar á ensku um HönnunarMars sem og myndefni.
Borgarstjóri í Reykjavík þarf að vera vel upplýstur um gang mála. Tímanlega þarf að senda skrifstofu hans þær
dagsetningar og tímasetningar í dagskrá HönnunarMars þar sem nærveru hans er óskað. Þetta má framkvæma strax í nóvember, liggi þær fyrir (sjá tímalínu). Skapast hefur sú hefð að borgarstjóri setji hátíðina annað
hvert ár. Í ár var það mennta- og menningarmálaráðherra sem tók það að sér en borgarstjóri ávarpaði opnunarhátíðina. Vel mætti hugsa sér að borgarstjóri fengi fleiri verkefni á HönnunarMars.
Miðborgin okkar | Í ár var dagskrá HönnunarMars kynnt stjórn Miðborgarinnar okkar á fundi hennar. Þar sem
miðborgin er brennipuntur viðburða hátíðarinnar er mikilvægt að halda hagsmunaaðilum í miðborginni vel
upplýstum um gang mála. Þetta á alls ekki bara við um þá aðila sem selja íslenska hönnun heldur veitingastaði og aðra sem vilja vita af því ef eitthvað stendur til (sjá tímalínu). Sameiginlegur opnunartími, hugsanlega óvenjurúmur, er áhrifarík aðferð til að ná til almennings. Því þarf að reyna að sannfæra hagsmunaaðila í
miðborginni um að taka þátt í því. Þetta getur verið framkvæmt tímanlega, til dæmis fyrir jól eða strax í janúar (sjá
tímalínu). Þessu var ekki nægilega vel sinnt í ár og þarf að bæta, sérstaklega með því að hvetja samtökin til
þátttöku.
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Forsetaembættið
Aðkoma forsetafrúar | Forsetafrúin er verndari Hönnunarmiðstöðvar og því hefur verið leitað til hennar og
embættis forseta Íslands um þátttöku í HönnunarMars. Forsetafrúin er áhugasöm um verkefnið en vegna
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annarra verkefna hefur henni ekki tekist að vera á landinu í HönnunarMars. Á móti kemur að forsetinn hefur sýnt
verkefninu mikinn áhuga og hefur embættið stutt við það frá upphafi.
Forseti Íslands á HönnunarMars | Forseti tók þátt í fyrirlestradeginum og setti dagskrána sem ljáði henni virðulegan blæ. Eins boðaði hann komu sína á opnunarhátíðina en afboðaði á síðustu stundu. Sem fyrr bauð forseti til
móttöku á Bessastöðum, að þessu sinni síðdegis á laugardegi, sem heppnaðist vonum framar. Sérstaka ánægju
vakti óvænt viðvera forsetafrúarinnar.
Gestalisti og samskipti við skrifstofu forseta | Mikilvægt er að tilkynna embættinu um HönnunarMars strax að
hausti og leggja línurnar um þátttöku þess. Venjan er sú að Hönnunarmiðstöð útbúi tillögu að gestalista móttökunnar á Bessastöðum. Vanda þarf til þeirrar vinnu. Í ár voru lagðir til eftirfarandi hópar, ásamt mökum: Stjórn
og starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar, stjórn HönnunarMars, verkefnastjórar félaganna í HönnunarMars, erlendir
gestir, valdir hönnuðir og hönnunarfyrirtæki, samstarfsaðilar HönnunarMars, ráðherrar, borgarstjóri og fleiri kjörnir
fulltrúar.
Samstarf við Grapevine
Fyrir HönnunarMars 2011 var gert samkomulag við Reykjavík Grapevine um nokkra snertifleti. Skemmst er frá því
að segja að samstarfið gekk afar vel og mikil ánægja var með það á öllum vígstöðvum. Grapevine seinkaði útgáfu
marsheftis síns um viku og kom það því út tæpum tveimur vikum fyrir upphaf HönnunarMars. Blaðið var tileinkað
íslenskri hönnun að stórum hluta. Meðal annars var forsíðugrein blaðsins spjall ritstjórans, Godds og Sigga
Eggertssonar.
Grapevine stóð fyrir vali á vöruhönnun ársins 2010. Hönnunarmiðstöð lagði til
faglega ráðgjöf og skipaði fulltrúa í dómnefnd. Í henni sátu: Hörður Kristbjörnsson
grafískur hönnuður og listrænn stjórnandi blaðsins, Halla Bogadóttir gullsmiður
og eigandi Kraums, Hildur Yeoman fatahönnuður, Kjartan Sturluson eigandi
Birkilands og Tinna Gunnarsdóttir vöruhönnuður og lektor við LHÍ. Á meðan starfi
nefndarinnar stóð þróaðist hugmyndin og úr varð að verðlauna annars vegar eina
vöru og hins vegar vörulínu. Mál manna er að verkefnið hafi tekist mjög vel og
verður það örugglega þróað áfram og endurtekið.

Nýtt fyrir 2012
Nemaþema innan dagskrár
Styrkja og auka þátttöku framleiðenda
Hvetja fyrirtæki til framleiðslu vöru
í tengslum við HönnunarMars
Námskeið fyrir hönnuði
Margir viðburðir á sama svæði

Blaðinu fylgdi lítið aukablað með dagskrá HönnunarMars 2011 á ensku. Þar sem blaðið fór í prentun á undan
bæklingi hátíðarinnar þýddi það að dagskráin var ekki tæmandi og ekki rétt að öllu leyti. Blaðið innihélt líka umfjöllun um hönnunarverðlaun Grapevine og fleira efni um íslenska hönnun. Hönnunarmiðstöð greiddi tryggingu
fyrir útkomu blaðsins.
Dreifingardeild Grapevine sá um götudreifingu dagskrárbæklingsins. Blaðið býr yfir reynslu og þekkingu á því
sviði sem sparar tíma og peninga. Það væri ekki ráðlegt að leggja út í þessa dreifingu á eigin spýtur þó svo að
áfyllingar í innsta kjarna miðborgarinnar megi vera í höndum Hönnunarmiðstöðvar.
Pantone Violet U

Samstarf við Apparat
Það er mikilvægt fyrir hátíðir eins og HönnunarMars að geta boðið upp á afþreyingu af ýmsu tagi. Það var því
ánægjuefni að í tengslum við hugmyndir á sýningu Sigga Eggertssonar á myndskreytingum plötuumslags Pólyfoniu hljómsveitarinnar Apparat Organ Quartet, að sveitin héldi tónleika meðan á hátíðinni stæði. Hönnunarmiðstöð
gat boðið gestum sínum á tónleikana og þeir voru kynntir í dagskrá hátíðarinnar sem hluti hennar. Sýning á
verkum Sigga Eggertssonar var í Tjarnarbíói og ekki skemmdi fyrir að Músíktilraunir ÍTR fóru fram þar í
kjölfarið. Þarna tókst að tengja saman tónlist og íslenska gæðahönnun.
Það er ákjósanlegt að geta boðið upp á einhvers konar tónleikadagskrá á hátíðinni.
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Dagskrá
Dagskrá HönnunarMars þarf að vera fjölbreytt, óvænt og skemmtileg. Hún þarf að samanstanda af
sýningum, opnum húsum, fyrirlestrum, innsetningum, skoðunarferðum og fleiru. Hún þarf að vera
tilbúin fyrr en áður svo að hægt sé að kynna hana betur.
Fyrir HönnunarMars 2012 þarf að huga sérstaklega að tveimur nýjum áherslum: fyrirlestradegi á
fimmtudeginum sem og samstarfi íslenskra og erlendra hönnuða.
Drög að dagskrá (e. preliminary program) þurfa að vera klár í nóvember svo að hægt verði að
kynna hátíðina tímanlega erlendis. Þar ætti að vera að finna helstu viðburði Hönnunarmiðstövar,
lykilviðburði aðildarfélaganna, viðburði samstarfsstofnana, safna og gallería, lykilhönnuða og
annarra þeirra sem bjóða upp á stóra, spennandi viðburði. Þessum drögum má dreifa á sendiráð,
fjölmiðla, ferðaþjónustuaðila og fleiri.

Félögin
Aðildarfélög HönnunarMars bera hitann og þungann af dagskrá HönnunarMars. Þar má finna samsýningar
þvert á félög, svo sem 10+ verkefnið sem hefur þróast undanfarin tvö ár, og einnig samsýningar félaganna.
Huga má betur að listrænni stjórnun á þessum sýningum. Félögin taka líka við skráningum einstakra hönnuða
sem eru með eigin verkefni.
Lykilhönnuðir
Hönnunarmiðstöð þarf að sjá til þess að hönnuðir taki þátt í dagskránni með virkum hætti eins og kemur fram
í kaflanum um undirbúning.
Aðrir – stofnanir og fyrirtæki
Stofnanir, söfn og fyrirtæki átta sig í æ ríkari mæli á möguleikum HönnunarMars og sjá kostina í því að vera
virkir þátttakendur þar. Sýningar, samvinnuverkefni og þátttaka hönnuða í verkefnum á vegum þessara aðila á
að vera sjálfsagður hlutur og sérstaklega í HönnunarMars.
Samskipti við þátttakendur í dagskránni
Funda þarf markvisst með samstarfsaðilum eftir HönnunarMars, virkja menn til samstarfs að hausti og boða
þá til funda. Verkefnisstjóri HönnunarMars ber ábyrgð á því að haldnir séu reglulegir fundir með verkefnastjórum félaganna; hann og er í miklum samskiptum og samstarfi við þá. Mikilvægt er að Hönnunarmiðstöð
geti stutt betur við fulltrúa félaganna og aðstoðað við ýmis mál sem koma upp í starfi þeirra. Halda þarf reglulega fundi með verkefnisstjórum annarra sem taka þátt í
HönnunarMars svo sem stofnana, fyrirtækja og gallería. Nýta má vefinn betur í þessari vinnu og ætti hann að
gegna lykilhlutverki í upplýsingamiðlun til þátttakenda.
Pantone Violet U
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Fyrirlestrardagur
Fimmtudagur í HönnunarMars tókst mjög vel í ár. Haldinn var heill dagur í Tjarnarbíói með erlendum og
íslenskum fyrirlesurum þar sem viðfangsefnið var Hlutverk hönnuða á tímum breytinga. Ljóst er að þetta er
„konsept“ sem við getum þróað áfram, styrkt og bætt.
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Guðmundur Oddur og Katrín Ólína skipuðu hugmyndateymið sem aðstoðaði við mótun þessa viðburðar. Mjög
gott er að leita til hönnuða með mikla reynslu og erlend tengsl með aðstoð við þetta verkefni. Einnig mætti
hugsa sér að fá sérstakan verkefnisstjóra til að halda utan um viðburðinn, sem myndi þá vinna í því að sækja
sérstakt fjármagn fyrir hann. Í ár vann Hildur Hafstein hönnuður mjög óeigingjarnt starf við undirbúning og
framkvæmd dagskrárinnar. Ákveðið var að selja inn og bjóða upp á léttar veitingar, sem tókst afar vel. Þetta er
dagskrárliður sem hefur alla burði til að vaxa verulega. http://www.honnunarmidstod.is/HonnunarMars/HonnunarMars2011/Dagskra/Fyrirlestrar/skodafyrirlestra/2244
Samsýningar
Fyrir HönnunarMars 2011 urðum við vör við áhuga frá erlendum hönnuðum sem höfðu áhuga á að koma til
Íslands og halda sýningar á verkum sínum á hátíðinni. Í kjölfarið kom upp sú hugmynd að leggja áherslu á
samstarf milli íslenskra og erlendra hönnuða, sbr. Apocalyptic Lab. Ekki tókst að koma slíku verkefni á
koppinn í ár en þetta er getur verið mjög áhugavert fyrir þróun HönnunarMars og sterkur liður í að markaðssetja hann betur erlendis.
Skólaverkefni
Í staðinn fyrir að kynna einstök nemendaverkefni, til að mynda sýningu 2. árs nema í fatahönnun við LHÍ, væri
ráð að safna þeim saman undir sömu yfirskrift, Nemendasýningar. Þetta er spurning um framsetningu sem
auðvelda gestum að nálgast næstu kynslóð hönnuða og auka gæði dagskrárinnar í heild.
Opnunarhátíð á fimmtudeginum
Opnunarhátíð HönnunarMars er mjög mikilvægur upphafspunktur. Ráðherrar og borgarstjóri setja hátíðina og
þátttakendur, samstarfs- og styrktaraðilar, boðsgestir, fagfólk, áhugafólk og fjölmiðlar taka þar þátt. Í ár var farin
sú leið að Fatahönnunarfélag Íslands tók að sér að halda utan um viðburðinn og sýndi við það tækifæri nýtt
myndband sem búið var til í tilefni af HönnunarMars. Mögulega geta félögin sóst eftir því að fá að taka verkefnið að sér og fengið þar með tækifæri til að sýna mjög mikilvægum hópi vinnu sína. Opnunarhátíðin hefur
verið haldin í samstarfi við 66North sem hefur verið styrktaraðili.
Hönnunarmiðstöðvarveisla á laugardagskvöldi
Nýtt fyrir 2012
Samsýningar ísl. og erlendra hönnuða
Með auknu streymi erlendra gesta á hátíðina, kaupenda og blaðamanna, fyrirNemaþema innan dagskrár
lesara og annara, er mikilvægt að Hönnunarmiðstöðin, stjórn hennar og hönSamkeppni um Opnunarhátíðina
nuðir fái tækifæri á óformlegu og skemmtilegu spjalli og tengslamyndun undir
lok hátíðarinnar. Veisla í húsnæði Hönnunarmiðstöðvar að kvöldi laugardags
hefur fest sig í sessi og tókst afar vel í ár með góðri aðstoð frá Utanríkisráðuneytinu. Boðsgestir eru stjórn og
starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar og HönnunarMars, verkefnastjórar félaganna, helstu styrktar- og samstarfsaðilar HönnunarMars, hönnuðir sem standa fyrir eigin verkefnum og mikilvægum dagskrárliðum á HönnunarMars
auk þeirra sem eiga viðtöl í DesignMatch.
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Erlendir gestir
HönnunarMars er viðburður sem laðar að sér erlenda gesti og markvisst er unnið að því að byggja
upp alþjóðlega ímynd hans. Hönnunarmiðstöð býður til landsins u.þ.b. 25 erlendum blaðamönnum
í samstarfi við styrktaraðila, Icelandair og Íslandsstofu, sem eru sérhæfðir í umfjöllun um hönnun og
arkitektúr.
Einnig koma erlendir fyrirlesarar hingað til að taka þátt í fyrirlestradegi HönnunarMars. Í ár voru þeir
þrír talsins. Vitað er um u.þ.b. 50 manns sem komu hingað í ár sérstaklega til að taka þátt í HönnunarMars en þar sem ekki eru seldir miðar á hátíðina er erfitt að finna nákvæma tölu.
Markmiðið er að takast á næstu tveimur árum að laða 300-500 erlenda gesti hingað til lands til að
taka þátt í HönnunarMars.

Boð erlendra gesta
Blaðamenn | Mikilvægt er að búa til gagnabanka yfir fjölmiðla sem við höfum unnið með sem og þá sem við
höfum áhuga á að mynda samband við, til að bjóða eftir. Eins og í fyrra var áhersla lögð á vefmiðla og reyndust þeir vel. Tveir vefmiðlar buðu auglýsingabanner á síðu sinni í ár, það virkaði vel og skilaði mikilli umferð
inn á vefsíðu HönnunarMars.
Fyrirlesarar | Ákveða þarf þema fyrirlestradagsins tímanlega í samræmi við faglega ráðgjafa hans og búa til
lista yfir áhugaverða fyrirlesara út frá því. Bjóða þarf fyrirlesurum fyrir 1. október og gæta vel að kynjahlutfalli.
Bóka þarf flugmiða þeirra með mjög góðum fyrirvara.
Almennir gestir | Ákjósanlegt væri að bjóða upp á pakkaferð á HönnunarMars í samstarfi við flugfélag, sem
hægt væri að bjóða áhugafólki um hönnun.
Umsjónarmaður erlendra gesta
Ráða þarf starfsmann mjög tímanlega í þetta verkefni. Viðkomandi þarf líka að fá góða yfirsýn yfir dagskrá
hátíðarinnar þó svo að bæklingurinn sé ekki tilbúinn. Vinnutíminn er 50% framan af en síðustu vikuna er mikið
álag sem þýðir að allt sem léttir undir þá vikuna bætir skipulagið.
Kynningarefni á ensku frá hönnuðum
Gott kynningarefni frá hönnuðum er mikilvægt - þeim mun betra kynningarefni þeim mun auðveldara verður
að vekja áhuga gesta. Erlendum gestum er send samantekt, þeir beðnir að kynna sér efnið og láta vita á
hverju þeir hafa áhuga. Þannig má útbúa sérsniðna dagskrá fyrir hvern og einn. Virkja þarf tímanlega
hönnuði og sjálfboðaliða sem eru til í að veita erlendu gestunum leiðsögn. Gott væri að leita til verkefnisstjóranna um aðstoð við að finna hönnuði sem eru til í að fara í bíltúr eða bæjarrölt með erlendum blaðamönnum og / eða fyrirlesurum.
Pantone Violet U
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Icelandair
Icelandair hefur verið aðalsamstarfsaðili HönnunarMars frá upphafi. Það er mikilvægt fyrir verkefnið að stór
og þekkt íslensk fyrirtæki standi á bak við það og ekki síst þess vegna er þátttaka Icelandair mikilvæg. Eins
hefur það gert okkur kleift að bjóða erlendum gestum til Íslands á nokkuð góðum kjörum. Það fyrirkomulag
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sem Icelandair býður til bókunar er þó óþarflega flókið. Skrifstofa hvers svæðis þarf að bóka blaðamenn frá
viðkomandi svæði. Eftir að hver skrifstofa hafði loksins samband við einhvern í bókanadeild sinni þá gengu
hlutirnir mun hraðar fyrir sig. Ergilegt er að lenda á biðlistum þegar til eru laus sæti. Samstarfið við Icelandair
mætti eflaust skoða betur að mörgu leyti.
Hótel
Kostnaður vegna gistingar erlendra gesta er mikill og því væri ákjósanlegt að
hafa hótel meðal samstarfsaðila. Undanfarið hefur verið gert samkomulag við
Center Hotels í Reykjavík en ekki tekist að fá fyrirtækið til liðs við verkefnið með
formlegum hætti. Það væri þó æskilegt og hafa forsvarsmenn keðjunnar lýst yfir
áhuga. Því er mikilvægt að ganga til viðræðna við Center Hotels strax á haustdögum. Hótel keðjunnar eru vel staðsett og fjölbreytt og afar vinsæl hjá sambærilegum verkefnum.

Blaðamenn
Andrea Chin, DesignBoom
Anna Yudina, MONITOR Magazine
Claire Walsh, Stylus
Costas Voyatzis, Yatzer.com
Daniel Golling, FORUM
David Gensler, Pilot(Nz),
Zoot (portugal), Staf (Spain) Solstice
Evan Orensten, Coolhunting
Felson Sajonas, swipelife.com
Henrik Vesterberg, Politiken
iO Tillett Wright, NY Times/T Mag blogs
Krishan Patroo, CASA International
Mads Arlien-Søborg, WE MADE IT ApS
Margarita Lukin, thekdu.com
Monica Khemsurov, Sight Unseen, Surface
Tessa Mansfield, Stylus
Veerle Devos, DAMn°magzine

Nýtt fyrir 2012
Icelandairpakkar fyrir erlenda gesti
Hönnuðir gestgjafar erlendra gesta
Matur fyrir erlendu gestina
Vinnustofuheimsóknir fyrir erl. pressu

Fyrirlesarar
Winy Maas arkitekt frá Hollandi
Ilkka Suppanen iðnhönnuður frá Finnlandi
Jerszy Seymour iðnhönnuður frá Bretlandi
Siggi Eggertsson grafískur hönnuður
DesignMatch – í samstarfi við Norræna húsið
Stefan Nilsson,Trendgruppen
Paul Madsen, Normann-Copenhagen
Peter Husted, Normann-Copenhagen
Helena Gorne, Design Torget – kom 12.-15 maí
Charlotte Holmberg, Design Torget – kom 12.-15 maí
Sérstakir gestir
Katarina Siltavuori - World Design Capital Helsinki 2012
Mirjam Veldhuijzen Van Zanten - kom með Winy Maas
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Hvað sögðu erlendu gestirnir?

“With its mid Atlantic location and a headcount of little over 300.000 heads of all ages, it is really impressive to see
their involvement and dedication towards spreading their viewpoints on design.
With much less of a Design tradition, design institutions and design network, it is mindblowing what they have been
able to achive in only 3 years of running the Design March.
We truly believe that living on an island in the middle of the Atlantic Ocean makes you tough and creative.
Again and again it shows that it is never about the money, but about the core dedication of the involved partners.
Where else would you see that the best retailers, designers of all levels, the industry, the ministers, the president and
most importantly the Icelandic consumers teaming up to support such events?”
Spotted by Normann Copenhagen

“Och hur var DesignMarch. Bra. Alltid spännande att se nya nationer satsa. Det fanns MASSOR att se. Stort engagemang på stan. Kanske 30-40 olika aktiviteter inklusive enklare aktiviteter som skyltfönster. Det enda jag kan sakna är
någon slags internationell utblick. Kanske en curerad utställning, eller en internationell formgivare som t.ex. Arik Levy
som var i Stockholm. Men överhuvudtaget bra. Vill jag komma tillbaka? – absolut. Kommer jag åka till Blue Lagoon
igen? – Absolut inte.”
Trendgruppen/Stefan Nilsson

“Designboom was in Reykjavík, Iceland for DesignMarch 2011 the country’s major design week focusing on bringing
forth a fresh look at the awakening of Icelandic design. celebrating its third year, the event hosted a range of events,
exhibitions and lectures.”
“I missed the lectures on the first day, which I heard were very good. I think it might be nice to schedule them out
over the course of the week. I very much enjoyed the tours of the Harpa, as well as visiting the workspace of Sruli
Recht and going to Toppstöðin. Perhaps incorporating more private studio visits of Icelandic designers into the
events might be nice. It’s always interesting to get a behind the scenes look at how designers work.”
Andrea Chin, Managing Editor, Designboom

“Iceland’s annual DesignMarch exhibition always impresses with its internationally renowned veterans as well as the
next generation of influential designers. Now in its third year, the 2011 showcase introduced a range of furniture and
product innovations. Below are a few of our favorites that stand out for their use of locally-sourced, natural materials.”
“We recently had a chance to check out some of the latest games, toys and more at the country’s annual design
showcase, DesignMarch where there was no shortage of aesthetically-appealing products.”
Coolhunting
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Kaupstefna hönnuða | DesignMatch
Kaupstefna hönnuða á HönnunarMars er samvinnuverkefni Hönnunarmiðstöðvar og Norræna
Hússins sem hófst á HönnunarMars 2010. Lögð er áhersla á að fá hönnunarfyrirtæki frá Norðurlöndum, framleiðendur jafnt sem umboðsfyrirtæki, til að koma til Íslands á stefnumót við íslenska
hönnuði á meðan á HönnunarMars stendur.

Sýning Hönnunarmiðstöðvar Icelandic Contemporary Design var sett upp í Stokkhólmi á Stockholm Furniture Fair í febrúar 2011 og var mörgum af helstu framleiðendum og endursöluaðilum hönnunar frá Norðurlöndum boðið að koma á opnunina og kynna sér það sem er að gerst í hönnun á Íslandi.
Hluta af þessum aðilum var boðið að koma á Kaupstefnu á HönnunarMars og hitta íslenska hönnuði með
samstarf og viðskipti í huga. Staðið var fyrir viðburðum og kynningum meðfram sýningunni í Stokkhólmi til
þess að vekja áhuga kaupenda á því að koma hingað í mars 2011. Tíminn þar var nýttur til að mynda sambönd
við norræn hönnunarfyrirtæki og þau sambönd munu nýtast okkur áfram næsta ár.
Markmiðið er að mynda sterkari tengsl á milli íslensks hönnunarsamfélags og norrænna kaupenda hönnunar,
þannig að við verðum sjálfsagður hluti af norrænu hönnunarsamfélagi á alþjóðlegum vettvangi.
Verkefnið tókst mjög vel. Yfir 80 hugmyndir bárust frá 60 hönnuðum og hönnunarteymum. Fyrirtækin völdu
14 hönnuði til að funda með, og margir þeirra fóru á fundi með fleiru en einu fyrirtæki. Fundirnir gengu vel og
viðbrögð fyrirtækjana gáfu fyrirheit um samstarf milli þeirra og hönnuðanna.
Strax voru gefin vilyrði fyrir framleiðslu eða endursölu á nokkrum vörum og
Nýtt fyrir 2012
fyrirtækin sýndu áhuga á að fylgjast sérstaklega með nokkrum hönnuðum í
Kynna DesignMatch betur fyrir stjórnsýslu
framtíðinni með framtíðarsamvinnu í huga. Fulltrúar DesignTorget afboðaði
Útvíkka og stækka konseptið
komu sína á síðustu stundu en komu þess í stað í maí. Heimsókn þeirra tókst
Búa til íslenskt stefnumót
mjög vel. Hún gæti verið fyrsti vísir að því að DesignMatch geti líka átt sér
stað á öðrum tíma en á HönnunarMars, og þá með áherslu á vinnustofuheimsóknir. Heimsókn Stefans Nilsson sem kom hingað í umboði nokkrra sænskra
fyrirtækja getur opnað nýja möguleika í þessu verkefni. Stefan starfar sem fjölmiðlafulltrúi og blaðamaður,
ásamt því að vera eigandi gallerís og sýningastjóri. Þátttaka í samvinnuverkefnum, blaðaumfjöllun og
sýningahald erlendis er mjög mikilvægur liður í að koma íslenskum hönnuðum á framfæri og auka möguleika
þeirra á að koma sér og verkefnum sínum á framfæri.
Gestir
Frá Normann Copenhagen: Poul Madsen forstjóri fyrirtækisins og Peter Husted sölustjóri
Frá Trendgruppen, Designgalleriet Odengatan: Stefan Nilsson
Frá DesignTorget: Helena Gorne og Charlotte Holmberg
Pantone Violet U
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Markaðssetning og fjölmiðlaumfjöllun
Huga þarf að kynningu HönnunarMars um leið og þeim síðasta er lokið. Þá þarf að koma á framfæri á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar og á heimsíðum samstarfsaðila dagssetningu næsta
HönnunarMars. Huga þarf betur að innlendum samstarfsaðilum í kynningarstarfi s.s. Reykjavíkurborg og ferðamálayfirvöld, og tryggja að hátíðin sé kynnt í öllum dagskrám á vefjum og
prentuðum miðlum. Huga þarf í september að samstarfi við alla fjölmiðla. Einnig þarf að huga
snemma að samstarfi við erlenda aðila svo sem bloggsíður og tímarit sem við höfum verið í samstarfi við: Dezeen, DesignBoom, Stylus, Yatzer.com, FORM, Pilot(Nz), Zoot (portugal), Coolhunting, swipelife.com, Sight Unseen, Surface, DAMn°magazine og FRAME. Mikilvægt er að kalla eftir
fjölmiðlapakka (press-kit) frá hönnuðum í síðasta lagi þremur vikum fyrir hátíðina svo að nægilegt
myndefni og textar séu til staðar. Þannig má bregðast við fyrirspurnum fljótt og vel.

Grafísk hönnun
Grafískir hönnuðir eru ráðnir til samstarfs í september. Vinnustofa Atla Hilmarssonar sá um að hanna kynningarefni HönnunarMars 2011 í samstarfi við Sigga Eggertsson sem gerði myndskreytinguna. Bæklingurinn
var unninn á mjög svipuðum nótum og árið áður. Litróf sá um prentun en Kristján Eggertsson útvegaði pappír
á mjög hagstæðum kjörum.

Innlend fjölmiðlaumfjöllun
Í ár var farin sú leið að hefja útsendingar á fréttum og fréttatilkynningum um HönnunarMars tveimur vikum
fyrir hátíðina sjálfa. Áður en hátíðin hófst var heiðursgestur hátíðarinnar kynntur sem og frá hvaða blöðum
og tímaritum erlent fjölmiðlafólk væri. Viku- og mánaðarlegum tímaritum var gefið
tækifæri til þess að fjalla um hátíðina áður en hún formlega hófst. Mikilvægt er
Nýtt fyrir 2012
að skipuleggja ferlið fyrirfram og útdeila viðburðum og verkefnum á viðeigandi
Öll dagskráin þarf að vera til á ensku
Ráða PR manneskju fyrir útlönd
fjölmiðla.
Virkja íslenska bloggara
Presskit hönnuða á ísl. og ensku
Námskeið í markaðssetningu

Hér að neðan fer það helsta af innlendri umfjöllun sem birtist:

Kastljós: 3 góð innslög í aðdraganda hátíðarinnar og á meðan hátíðinni stóð.
KRADS, Skyrkonfekt og
Fatahönnunarfélagið.
RÚV sjónvarpsfréttir: Frá opnunarhátíð í Hafnarhúsi. RÚV sjónvarpsfréttir: Hönnun í gluggum verslana
miðbæjarins á HönnunarMars.
Víðsjá: Ítarleg umfjöllun um HönnunarMars – Umræður um arkitektúr og skipulag.
Morgunblaðið: Aukablað um HönnunarMars.
Morgunblaðið: Flugan/myndir frá opnunarhófi.
Viðskiptablaðið: Ítarleg grein um HönnunarMars og hönnun eftir Guðmund Odd Magnússon.
Fréttablaðið: Aukablað um Hús og heimili tileinkað HönnunarMars.
Fréttablaðið: Ýmsar styttri innskotsgreinar daglega í HönnunarMars.
Fréttablaðið: Helgarblaðið yfirfullt af umfjöllun og viðtölum við hönnuði.
Grapevine: Fylgiblað - dagskrá hátíðarinnar.
Grapevine: Grapevine vöruhönnunarverðlaunin, stofnuð og afhent í tilefni HönnunarMars
Pantone Violet U
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HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

Ísland í dag: Ítarleg umfjöllun um Hrafnhildi Arnardóttur v/sýningarinnar á Gráu svæði í Hönnunarsafninu,
tekið upp í NY og umfjöllun um Sruli Recht fatahönnuð.
Bylgjan: Viðtal við Siggu Heimis iðnhönnuð og Völu Matt.
Rás 2, Sirrý: Viðtal við Kolbrúnu Sigurðardóttur og Leir 7.
Rás 2, Hrafnhildur: Bein útsending og viðtöl frá Hönnunarsafni Íslands. Sjö viðmælendur úr flestum greinum
sem komu að HönnunarMars og einnig var talað við Greip Gíslason verkefnisstjóra HönnunarMars.
Rás 2, Bergson og Blöndal: Viðtal um hátíðina í heild sinni við Höllu Helgadóttur frá Hönnunarmiðstöð.
Vikan: Umfjöllun og myndir um nokkra hönnuði sem tóku þátt í HönnunarMars.
Séð og Heyrt: Svipmyndir og umfjöllun um hátíðina.
DV helgarblað: Umfjöllun um hátíðina og dagskrá HönnunarMars.
Pressan.is: Alls kyns umfjöllun um einstaka hönnuði sem þau sendu sjálf inn að minni beiðni. Þau sáu um að
senda myndir og texta sem síðan var birt á Pressunni.
Atlantica fjallaði um hátíðina í júníhefti sínu með texta og ljósmyndum af vettvangi.
Auk þessa fjölluðu íslenskar bloggsíður um hönnun heilmikið um hátíðina.

Blogg Hönnunarmiðstöðvar | blog.icelanddesign.is Hönnunarmiðstöð opnaði bloggsíðu stuttu fyrir
HönnunarMars og var með útsendara um allan bæ á meðan á hátíðinni stóð að blogga af vettvangi. Ómetanlegt var framlag Sari Peltonen ritstjóra bloggsins í samstarfi við Glamour.is. Umfjöllun þeirra var einkar
aðlaðandi og skemmtileg og mjög lifandi, því að bloggið birti upplifun frá einstökum viðburðum oft á dag.
HönnunarMars var lifandi í vefheimum.
Gerð heimildarmyndar og upptaka efnis
Hönnunarmiðstöð með styrk frá Hönnunarsjóði Auroru gerði samstarfssamning við fyrirtækið Glamour um
gerð heimildarefnis fyrir HönnunarMars. Gerð voru fjögur 2 mín. myndbönd sem nýtast sem heimild og verða
nýtt til kynningar fyrir næsta HönnunarMars http://www.honnunarmidstod.is/forsida_intro/2314. Einnig voru
fyrirlestrar sem haldnir voru á HönnunarMars teknir upp og þeir birtir á netinu

Erlend fjölmiðlaumfjöllun
Aðaláhersla á erlenda fjölmiðlaumfjöllun var í tengslum við þá erlendu blaðamenn sem boðið var að koma á
hátíðina. Auk þess voru send út fréttabréf á erlendan fjölmiðlalista Hönnunarmiðstöðvar og komu fyrirspurnir
eftir myndefni og nánari upplýsingum um einstök verkefni í kjölfarið. Heildarkynningin skilaði mikilli og góðri
umfjöllun í helstu miðlum hins alþjóðlega hönnunarvettvangs. Blaðamennirnir sem komu skiluðu miklu en auk
þess birtist umfjöllun í miðlum eins og t.d. FRAME sem er ómetanleg. (Sjá yfirlit yfir erlenda umfjöllun bls. 17).
Áhersla var lögð á vefmiðla og reyndust þeir vel. Tveir vefmiðlar buðu auglýsingabanner á síðu sinni í ár sem
skilaði töluverðri umferð inn á vefsíðu HönnunarMars.
Erlend blaðaumfjöllun
DAMn° 29/2011: Siggi Eggertsson eftir Veerle Devos (óútgefið 5. júní)
T for the NY Times: Mundi Vondi (viðtal) eftir iO Wright
Monitor Magazine: Umfjöllun birtist í blaðinu og verður aðgengileg á ipod um grafíska hönnun, Hörpu, Ingunni Fjólu
Ingþórsdóttur (unpublished, pdfs to follow) Enn á eftir að fá staðfestingu á öllu útgefnu prentefni.
Pantone Violet U
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Yatzer
http://www.yatzer.com/Let-it-Rain-Dear-DesignMarch
http://www.yatzer.com/When-Gravity-Fails-Sruli-Recht-Succeeds
http://www.yatzer.com/VOW-N-13-An-Icelandic-Fashion-SHAKE
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DesignMarch
24.–27.03.2011

Sight Unseen
http://www.sightunseen.com/2011/04/sruli-recht-fashion-designer/
http://www.sightunseen.com/2011/03/designmarch-2011-in-reykjavik/
Spotted by Normann Copenhagen
http://spottedbynormanncopenhagen.com/2011/03/30/size-doesnt-matter/

Hus&Hem
http://www.husohem.se/New-Bloggar/Redaktionsbloggar/Inredning/Trendbloggen/Inlagg/?BlogEntry=15352
http://www.husohem.se/New-Bloggar/Redaktionsbloggar/Inredning/Trendbloggen/Inlagg/?BlogEntry=15417
http://www.husohem.se/New-Bloggar/Redaktionsbloggar/Inredning/Trendbloggen/Inlagg/?BlogEntry=15441
http://www.husohem.se/New-Bloggar/Redaktionsbloggar/Inredning/Trendbloggen/Inlagg/?BlogEntry=15379
http://www.husohem.se/New-Bloggar/Redaktionsbloggar/Inredning/Trendbloggen/Inlagg/?BlogEntry=15321
Trendgruppen
http://blog.trendgruppen.se/?p=718
http://blog.trendgruppen.se/?p=630
http://blog.trendgruppen.se/?p=591
http://blog.trendgruppen.se/?p=506
Designboom
http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/13940/sruli-recht-studio-visit.html
http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/14017/siggi-eggertsson-at-designmarch-2011.html
http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/13856/umemi-at-designmarch-2011.html
http://www.designboom.com/weblog/cat/8/view/13877/krads-playtime-at-reykjavik-art-museum.html
http://www.designboom.com/weblog/cat/9/view/13836/henning-larsen-architects-harpa-concert-hall-and-conferencecentre-nears-completion.html
Coolhunting
http://www.coolhunting.com/food-drink/bjorg-i-bu.php
http://www.coolhunting.com/design/designmarch-2011.php
http://www.coolhunting.com/food-drink/rabarbia.php
http://www.coolhunting.com/design/opal.php
http://www.coolhunting.com/style/nature-inspired-icelandic-jewely.php
http://www.coolhunting.com/design/designmarch-iceland-kids.php
Dezeen
http://www.dezeen.com/2011/04/08/when-gravity-fails-by-sruli-recht/
FRAME
http://framemag.com/video/1971/Playtime-Workshop-by-KRADS.html
Oh Gizmo
http://www.ohgizmo.com/2011/04/07/not-only-are-orflogur-microchips-healthy-but-their-packaging-turns-into-a-chip-bowlfor-sharing/
Thisthisthisblog.blogspot.com
http://thisthisthisblog.blogspot.com/2011/04/iceland-siggi-eggertsson-at-designmarch.html
http://thisthisthisblog.blogspot.com/2011/04/iceland-designmarch-menagerie.html
The Coolist
http://www.thecoolist.com/sruli-recht-when-gravity-fails/
DIC
http://www.dic.lv/lang-en/zinas/842-no-24-ldz-27-martam-designmarch-reikjavik?ayear=2011
Pantone Violet U
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Fatahönnun

When Gravity
Fails

Hafnarhúsið

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

Hljómur úr hönnun
KRADS Playtime
When Gravity Fails

9

Listasafn Reykjavíkur, Hafnarhúsi, kynnir When Gravity
Fails, sýningu tileinkaða fyrstu
karlmannsfatalínu Sruli Recht.
Sýndar verða valdar flíkur úr
línunni, en hún er umfangsmesta
lína sinnar tegundar sem unnin
hefur verið í íslensku hönnunarstúdíói. When Gravity Fails er
afrakstur heils árs vinnu við villt
íslensk hráefnum á borð við
hreindýra-, hesta- og þorskleður og mokkaskinn. Línan
endurspeglar þær séríslensku
hindranir sem fylgja hönnun og
framleiðslu hér á landi.

23.03 18:00–20:00
24.–25.03 10:00–18:00
26.03 11:00–16:00
27.03 12:00–16:00

Arkitektúr

Fatahönnun

KRADS
Playtime

Hljómur
úr hönnun

9

9

Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17
26.03–27.03
Grafísk hönnun

Grafísk hönnun

Fatahönnunarfyrirtækin Ander-

sen & Lauth og Farmers Market
Þjóðfáni Íslands
Lausaleturs
munu, í samstarfi við kvikmyndagerðar- og tónlistarmenn,
partý! standa
að viðburði á HönnunarMarsi

18

17

Tjarnarbíó
Tjarnargata 4
24.–27.03

Crymogea
Barónsstígur 27
23.–27.03

Sýning á verkum sem grafíski
hönnuðurinn Siggi Eggertsson
vann fyrir umslag nýjustu plötu
hljómsveitarinnar Apparat
Organ Quartet, sem ber nafnið
Pólýfónía. Hugmyndin var að
gera skjaldarmerki sem væru
lýsandi fyrir hvern meðlim
hljómsveitarinnar, og að auki
skjaldarmerki fyrir hvert lag
plötunnar. Merkin voru loks
sameinuð í einn skjöld, sem
prýðir framhlið plötunnar. Verkin
voru unnin með því að skera
út og líma saman mörg lög af
vínyl-fólíu.

16
í porti Listasafns
Reykjavíkur,
Hafnarhúsi. Lindargata
Hugmyndin50
er (bakhús)
að búa til litla
ástarsögu14:00–18:00
úr
25.–26.03
Reykjavík og freista þess að
fá hjörtu gesta til að slá sem
eitt í takt við lifandi tónlist sem
spunnin verður út frá þema
sýningarinnar. Hið fágaða og
ævintýralega yfirbragð sem
einkennir Andersen & Lauth
verður fléttað saman við sveitarómantíkina sem svífur yfir
vötnum hjá Farmers Market
með það að markmiði að úr
verði lítið íslenskt ævintýri fyrir
augu og eyru.

Í porti Hafnarhússins verður
íslensk/danska arkitektastofan
KRADS með innsetningu þar
sem spilað verður með rými
portsins um leið og gestum
gefst kostur á að skyggnast inn
í heim farand-vinnustofunnar
PLAYTIME. Vinnustofuna þróaði
KRADS í samvinnu við danska
leikfangaframleiðandann LEGO,
en í henni er sköpunargleðinni
gefinn laus taumurinn í blöndu
af leik og krefjandi hindrunum.
VinnustofanÞjóðfáni
hefur verið
haldin
Íslands–Notkun,
með arkitektanemum
Íslandi er ný bók
virðing ogáumgengni
og í Danmörku
heldur
auk
semog
sýnir
á myndskreyttan
hátt
þess til fleiri allar
landa
á næstunni.
helstu
reglur og hefðir sem
snúa að þjóðfánanum.
14

Tónleikar

Apparat
á Sódómu
31

Sódóma Reykjavík
Tryggvagata 22
24.03 22:00
27.03 22:00
Fáar hljómsveitir feta jafn
ótroðnar slóðir og Apparat
Organ Quartet. Sveitin var
stofnuð árið 1999 og árið 2002
kom út samnefnd plata. Hún sló
umsvifalaust í gegn og tónleikar,
sem voru yfirleitt sjaldgæfir
og með löngu millibili, seldust
ávallt upp. Biðin eftir annari
plötu yrði þó enn lengri en
það var ekki fyrr en árið 2010
sem meistarastykkið Pólýfónía
leit dagsins ljós. Henni var
einstaklega vel tekið og var
meðal annars útnefnd Plata
ársins á Fréttablaðinu. Apparat
komu fram á Iceland Airwaves

Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17
25.03 20:30

Grafísk hönnun

Skjaldarmerki
Pólýfóníu

Við stöllurnar í Reykjavík
letterpress ætlum að detta í
lausaletrið!
Setjum saman orð og setningar
með aðstoð gesta og látum
litina mætast í regnbogadansi á
prentvélinni þar sem pappírinn
leikur aðalhlutverkið.

Apparat Organ Quartet skipa
Jóhann Jóhannsson, Úlfur

26

Eldjárn, Hörður Bragason,
Músíkvat og Arnar Geir
Ómarsson. Sveitinni hefur verið
líkt við ekki ómerkari nöfn en
Kraftwerk, Wagner, Goblin, Terry
Reilly, Steve Reich, Sigur Rós,
The Glitter Band, Stereolab og
Trans Am.
Miðasala hefst þann 1. mars
í 12 Tónum, Skólavörðustíg 15.
Nánar á www.sodoma.is

14
16
17

18
25
30

19
20

21
26
27

18
26

www.honnunarmidstod.is

Opnunarhóf verður haldið
25. mars frá klukkan 19.
Grafísk hönnun

Þí/ýða
1

KronKron
Laugavegur 63b
24.03–26.03 10:00–18:00

Fatahönnun

Mundi
Rabbit Hole
18

Nasa
Austurvöllur
25.03 22:00
Mundi sýnir fyrstu stuttmynd
sína Rabbit Hole í Tjarnarbíói
á HönnunarMars. Myndin
hefur nú þegar farið á nokkrar
kvikmyndahátíðir víða um heim
og fengið mjög góða dóma.
Fyrir sýningu myndarinnar
mun Mundi bjóða upp á léttar
veitingar í fordyri Tjarnarbíós
þar sem sýndar verða valdar
flíkur úr sumarlínunni 2011.

Þí/ýða er myndasafn teikninga
og ljósmynda eftir Elisu
Vendramin sem endurspegla
samband einstaklingsins við hið
síbreytilega landslag íslenskrar
náttúru. Verkið var skapað á
átta mánaða tímabili þegar
Vendramin bjó á Íslandi. Verkið
er meðal annars unnið út frá
textaverkum Guðmundar Odds
Magnússonar, prófessors við
Listaháskóla Íslands.

Íslenska fánanum er furðu lítið
flaggað af þjóð sinni. Án efa er
ein helsta ástæða þess hræðsla
fólks við að brjóta þær ströngu
reglur sem álitið er að gildi um
Letterpress er yfir fimmhundruð
notkun hans. Þetta eru reglur á
ára gömul prentaðferð fundin
borð við að snerti fáninn jörð sé
upp af Jóhannesi Gutenberg. Á
seinni hluta síðustu aldar fékk
hann ónýtur og beri þá að farga
Vendramin er ítalskur hönnuður
honum umsvifalaust. Tilgangur
aðferðin
að víkja fyrir offsetbúsett í London. Hún vinnur
2 Almennar
upplýsingar
bókarinnar er að kveða slíkar
með ólíka sjónræna þætti í
3 Göngumprentun
í takt þegar hraði og magn
tröllasögur í kútinn og sýna
urðu lykilorðin í útgáfuheiminum.
myndsköpun sinni, til dæmis
4 að
Efnisyfirlit
það er einfalt og skemmtilegt
að
ljósmyndun og teikningu. Þannig
5 Hlutverk
hönnuða á tímum breytinga
flagga á hverjum degi.
Að setja uppogsetningar
í í Tjarnarbíóitvinnar hún saman þrívíða
Fyrirlestradagskrá
umræður
lausaletri krefst mikillar
myndskúlptúra sem mynda
Bókin Þjóðfáni Íslands kemur
nákvæmni
og þolinmæði en
ólíkar áferðir og aðstæður. Í júní
6 Let’s March
Together
út í tveimur útgáfum. Auk þeirrar
hvað það er skemmtilegt!
2010 útskrifaðist Vendramin
Generalóinformation
útgáfu sem fáanleg verður
það er ómótstæðilegt að
með meistaragráðu í grafískri
7 í ProgramOg
highlights
bóka- og gjafavöruverslunum
sjá hvernig blýletrið skilur
hönnun frá Central Saint Martins
verður einnig til sölu sérstök
College of Art and Design
13 Dagskráeftir sig alls konar blæbrigði
viðhafnarútgáfa hjá útgefanda.
og eftir mikla notkun er A
og er hún sjálfstætt starfandi
ekki eins og næsta A, og
Vöruhönnun
Arkitektúr
Fata- oghönnuður.
textílhönnun
Haldið
útkoman
þegar letrið
hefur Fatahönnun og
Vöruhönnun,
skartgripa
Arkitektúr
og verður útgáfuhóf
og sýning hjá útgefanda hönnun þrýst
sér í mjúkan pappírinn er
Opnunarhóf fer fram
og keramik
innanhússhönnun
Textílhönnun
sannarlega áþreifanleg. Þessi
24. mars
16 10+ húsgagnasýning
14 Hljómurfimmtudaginn
úr hönnun
KRADS bókarinnar,
Playtime frá klukkan 20:30
fimmtudagskvöldið 24. 18
mars.
við When
og
frá klukkan
Íslenskirkaraktereinkenni
framleiðendur elskum15
Gravity
Fails 21.
FÉLAGIÐ
Sýningin
verður í húsnæði
viljum kynna fyrir gestum okkar
19 Spáð’í bolla
Ferlið sýning
arkitekta
Mundi–Rabbit Hole
Crymogeu
Giving á HönnunarMarsi.
Borgaraleg
hegðunút HönnunarMars
18 Sýning fatahönnunarog áfram næstu vikur á eftir.Teboð
Kaffibíllinn–Kaffihús
nema LHÍ
Mæjónes-safarí
Snortið Landslag
21 Hönnuður marsKaffibollar og mál
mánaðar
Fyrirlestrar í Félaginu
272011
21 Fiskur og fínheit
Lifandi lífsgæði
23 Smash & Grab
Kirsuber
Opnar vinnustofur
25 Rain Dear
22 Skyrkonfekt frá Erpsstöðum
101 Tækifæri
Dúkkaðu mig upp
Kjammi og kók
29 GuSt & kurlproject
23 Treflaverksmiðja
30 Kvon
Grafísk hönnun
24 Gibbagibb
ORÐ!
31 Nostrum/Hulda Fríða
Vættir
Sýniletur
Örtískukvikmynd
25 Inn og út um glerið
Mæna 2011
Skaparans
28 Bollar í blóma
STEiNUNN Experimental
Grafían
Drífa
Sunbird á hreyfingu
FÍT 2011
29 Black Magik
Auglýsingar beint í bílinn
34 Arctic Designs Textíll
Leikgleði
Skjaldarmerki Pólýfóníu
36 Mynsturmergð
SSS
Þjóðfáni Íslands
38 Á gráu svæði
30 Gling Gló skart
Lausaleturspartý
Spretta
Ræðubindi
Þí/ýða
31 Hönnuðir í Kiosk
32 Vöruhús á Laugavegi
Annað
35 Ljós í myrkri
Skólasýning
Landnám Attakatta
Apparat á Sódómu
36 Al 13–Hönnun og ál
Íslensk hönnun í Epal
37 Prologus hönnunarhús
Fall
Hugmyndir um LACK
CUT_FISH
HAF @ vörur í vinnslu
38 Gallery Jens
39 Bú kartöfluflögur
Illuminati Nordica
Varius
Gersemar
Pétur B. Lúthersson

Efnisyfirlit

við mikinn fögnuð og síðustu
tónleikar þeirra á Íslandi voru
útgáfutónleikar þeirra á NASA í
desember. Núna er loks komið
að Sódómu. Margir kunna að
fagna því að Apparat komi fram
þar, enda nándin sem skapast
á slíkum tónleikastað mun meiri
en á stærri stöðum og er því
óhætt að lofa einstakri upplifun.
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Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17
24.03–03.04
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Listasafn Reykjavíkur,
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17

15

Hlutverk hönnuða
á tímum breytinga
Fyrirlestradagskrá og
umræður í Tjarnarbíói
24. mars 2011
10:00–15:00

Við upphaf HönnunarMars í ár, fimmtudaginn 24. mars, efnir
Hönnunarmiðstöð til fyrirlestradagskrár og umræðna í Tjarnarbíói
sem hönnuðir og áhugafólk um skapandi samfélag mega ekki láta
fram hjá sér fara.
Mikil gróska er á sviði hönnunar og breytt umhverfi kallar á nýjan
hugsunarhátt. Hönnun gegnir veigamiklu hlutverki á tímum
mikilla breytinga, enda býr aðferðafræði hönnunar yfir einstökum
möguleikum til sköpunar og endursköpunar.

Tími breytinga
Guðmundur Oddur Magnússon, prófessor við Listaháskóla Íslands
stjórnar dagskránni og forseti Íslands setur hana. Hönnuðir sem
þekktir eru í hönnunarheiminum fyrir djarfa sýn og nýstárleg efnistök
munu stíga á svið og miðla reynslu sinni, hugmyndafræði
og framtíðarsýn.

Fram koma
Jerszy Seymour er vöru- og húsgagnahönnuður, þekktur fyrir
nýstárlega nálgun við notkun á efniðvið. Afslappaður húmor einkennir verkin hans, þau eru leikræn og litrík og tilvísanir virðast oft
vera til popplistarinnar og teiknimyndaheimsins. Jerszy veltir fyrir sér
hönnun í nútímanum, um hvað hún snýst og hvernig hún hefur áhrif.
Winy Maas arkitekt er einn af þremur stofnendum arkitektastofunnar
MVRDV, en stofan hefur verið leiðandi vitsmunalegt og ögrandi afl
innan arkitektúrs síðustu 20 árin. Winy Maas stýrir einnig The Why
Factory, rannsóknarstofu borga framtíðarinnar, sem hann stofnaði
árið 2008 í samvinnu við Delft School of Design.
Ilkka Suppanen er arkitekt og húsgagnahönnuður. Ilkka sækir í
skandinavíska arfleifð í hönnun sinni en nálgast hana á afslappaðan
og nýstárlegan hátt. Hönnun hans er nútímaleg og hagnýt en á sama
tíma höfðar hann til fagurfræðilegra sjónarmiða. Árið 1995 stofnaði
Ilkka Studio Suppanen sem hefur unnið ýmis hönnunarverkefni fyrir
mörg alþjóðleg fyrirtæki eins og Arted, Axis, Cappellini, Ferlea,
Leucos, Lucente, Nokia, Zanotta, Marimekko og Saap svo einhver
séu nefnd. Ilkka Suppanen hefur unnið til fjölda verðlauna fyrir
hönnun sína víðs vegar um heiminn.
Siggi Eggertsson er grafískur hönnuður fæddur á Akureyri árið 1984.
Siggi hefur verið sérstaklega afkastamikill í starfi og hefur verið lýst í
alþjóðlegum fagtímaritum sem upprennandi sjörnu myndskreytinga
með sinn einstaka stíl. Hann hefur starfað fyrir fjöldamörg innlend
sem alþjóðleg fyrirtæki svo sem 12 Tóna, Listahátíðina Sequences,
HönnunarMars, Coca Cola, H&M Divided, Nike, Wallpaper, Stussy,
Wired Magazine og fleiri auk þess sem að verk eftir Sigga hafa birst
í fjöldamörgum erlendum blöðum og tímaritum.

Í boði verða fallegar veitingar að hætti Mæjónes en dagskráin hefst
klukkan 10 og lýkur klukkan 15. Aðgangseyrir 2.500 krónur.

40 Kort
48 Colophone
4
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Það er blásið í lúðra
þriðja árið í röð við
upphaf HönnunarMars
sem fram fer í Reykjavík
24.–27.o3.
Íslenskir hönnuðir bjóða upp á hönnun í öllum stærðum
og gerðum í HönnunarMars, sýna, setja upp, búa til og fremja
það besta og nýjasta.
HönnunarMars boðar komu sumars, glaðlegur, bjartur
og varpar ljósi á ný tækifæri.

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

HönnunarMars verður formlega settur með móttöku í Listasafni
Reykjavíkur, Hafnarhúsi fimmtudaginn 24. mars klukkan 18:00.
Ný mynd Fatahönnunarfélags Íslands, SHAKE, verður
frumsýnd við sama tilefni.

Það væri okkur sönn ánægja ef þú sæir þér fært að mæta.
Hönnunarmiðstöð Íslands

Dagskrá HönnunarMars
er hægt að kynna
sér á heimasíðu
Hönnunarmiðstöðvar
www.honnunarmidstod.is

Pantone Violet U
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Kostun og fjármögnun
Fjármagna þarf HönnunarMars sérstaklega. Hönnunarmiðstöð leggur til hluta fjárins en leita þarf að
samstarfs- og styrktaraðilum í hvert sinn. Hingað til hefur náðst ágætis árangur og gríðarlega mikilvægur stuðningur fengist frá samstarfs- og styrktaraðilum sem taldir eru hér að neðan. Þeir hafa
gert Hönnunarmiðstöð kleift að ná eins hröðum og miklum árangri í uppbyggingu HönnunarMars
og raun ber vitni.
Mikilvægt er að gera samstarfssamning við Reykjavíkurborg um stuðning við verkefnið til lengri
tíma. Ekki er heppilegt að HönnunarMars sæki fé í sjóði Menningar- og ferðamálaráðs því að
þangað þurfa félögin níu að geta sótt sér styrki til að framkvæma verkefni sín, m.a. í HönnunarMars.
Mikil orka fer í fjármagna hátíðina í hvert sinn. Til að tryggja markvissari og faglegri vinnubrögð,
eðlilegan vöxt og eyða óvissu þarf að leggja áherslu á að gera styrktar- og samstarfssamninga til
lengri tíma og ganga tímanlega frá samningum.
Heildarfjármagn HönnunarMars 2010 var um 13.400.000 krónur. Þá er reiknað með launakostnaði
og samstarfssamningar eru enn fremur metnir til fjár.

Aðalsamstarfsaðilar 2011

Aðrir samstarfsaðilar 2011

Reykjavíkurborg

Samtök iðnaðarins
Íslandsstofa
Hönnunarsjóður Auroru
Iðnaðarráðuneyti
Utanríkisráðuneyti
66North

Fyrirtæki

Morgunblaðið
Icelandair

Uppgjör
HönnunarMars
2011mars
HönnunarMars
24.-27.

Nýtt fyrir 2012
Klára styrktarsamninga í ágúst
Finna nýja samstarfsfleti
Reyna að tryggja betra aðgengi
félaganna að fjármagni

2011
ísk.

TEKJUR
Framlag Hönnunarmiðstöðvar
Samstarfssamningar
Aðrir samstarfssamingar
Styrkir
Tekjur
Samtals

2.200.000
6.000.000
3.500.000
1.400.000
267.000
Pantone Violet U

13.367.000

19
KOSTNAÐUR
Verkefnastjóri og annar launakostnaður
Kynningarmál; hönnun, prentun, ljósmyndun, birtingar og dreifing
Erlendir gestir, kaupstefna, fyrirlesarar, blaðamenn, ferðir, hótel
Annað, opnunarhóf, námskeið, akstur, sími, sendingar ofl.

ísk.

Pantone Violet U

Samtals

2.586.000
5.340.000
3.704.000
1.737.000

Pantone Violet U

13.367.000
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Lokaorð
HönnunarMars er stórt og viðamikið verkefni. Hiti og þungi dagskrárinnar sjálfrar hvílir á herðum
mjög margra; félaganna, einstakra hönnuða, fyrirtækja hönnuða og annarra fyrirtækja. Umfangið er
mjög mikið og gríðarlegt starf, þar af mikil sjálfboðavinna fer fram.
Þó mjög vel hafi tekist upp 2011 þarf að leggja áherslu á sterka dagskrá og enn innihaldsríkari en
fyrr í HönnunarMars 2012.
Nýtt 2012

Treysta þarf skipulag og innviði hátíðarinnar og mikilvægt er að félög
hönnuða nái auknum styrk til að geta haldið utan um sína viðburði.
Dagskráin þarf að vera tilbúin fyrr en áður til að hægt sé að kynna
hana betur. Gott þema fyrir hátíðina er mikilvægt en þverfaglegt samstarf hefur verið nefnt þar með áherslu á samsýningar og verkefni
þvert á hönnunargreinar, milli einstaklinga úr ólíkum greinum
hönnunar og iðnaðar. Styrkja þarf starfsmannahóp HönnunarMars og
tryggja að hann geti hefja undirbúning fyrr og á sama tíma þarf að
reka styrkari stoðir undir fjármögnun verkefnisins.

Stjórnun
Ráða dagskrárstjóra
Velja ráðgjafa fyrirlestradags
Ráða stjórnanda fyrirlestradags
Ráða PR manneskju fyrir útlönd
Bæta eftirfylgni í fjölmiðlum

Undirbúningur
Nemaþema innan dagskrár
Styrkja og auka þátttöku framleiðenda
Hvetja fyrirtæki til framleiðslu vöru í
tengslum við HönnunarMars
Námskeið fyrir hönnuði
Skipuleggja marga viðburði á sama svæði

Fyrir HönnunarMars 2012 þarf að huga sérstaklega að tveimur nýjum
áherslum: annars vegar fyrirlestradegi á fimmtudeginum og hins
vegar samstarfi milli íslenskra og erlendra hönnuða. Samstarf um
WDCHelsinki 2012 er einnig í farvatninu.
Aðalatriði 2012
World Design Capital Helsinki 2012
Þema HönnunarMars 2012
Samstarfsaðilar, styrktaraðilar og fjármögnun
Dagskrá félaganna
Þátttaka hönnuða
Þátttaka safna og gallería
Þátttaka fyrirtækja
Kaupstefna
Fyrirlestradagur
Samstarfsverkefni milli íslenskra og erlendra hönnuða
Stúdentadagskrá
Tónleikahald
Dokumentasjón og samstarf við Hönnunarsjóð Auroru
Erlendir gestir
Markaðssetning á Íslandi
Markaðssetning erlendis
Samstarf við hönnunarteymi PR og fjölmiðlar

Dagskrá
Samsýningar íslenskra og erlendra hönnuða
Nemaþema innan dagskrár
Samkeppni um Opnunarhátíðina

Erlendir gestir
Icelandair-pakkar fyrir erlenda gesti
Hönnuðir gestgjafar erlendra gesta
Matur fyrir erlenda gesti
Vinnustofuheimsóknir fyrir erlenda pressu

Kaupstefna
Kynna DesignMatch betur fyrir stjórnsýslu
Útvíkka og stækka konseptið
Búa til íslenskt stefnumót

Markaðsmál & PR
Öll dagskráin þarf að vera til á ensku
Ráða PR manneskju fyrir útlönd
Virkja íslenska bloggara
Presskit hönnuða á íslensku og ensku
Námskeið í markaðssetningu

Fjármál
Pantone Violet U

Klára styrktarsamninga í ágúst
Finna nýja samstarfsfleti
Reyna að tryggja betra aðgengi
félaganna að fjármagni

Nokkur mikilvæg atriði
– Tryggja þarf sterkari fjármögnun HönnunarMars
– HönnunarMars er heilsársverkefni þó svo að þunginn séð að sjálfsögðu
mestur síðustu 2-3 mánuðina
– Virkja þátttakendur og hagsmunaðila mun fyrr
– Síðustu vikurnar þurfa amk 5-6 manns að starfa við HönnunarMars
– Tryggja þarf gæði dagskrárinnar og þróa hana þannig að hún höfði sterkt til ólíkra hópa: hönnuða,
almennings á Íslandi, fyrirtækja, fjölmiðla hérlendis sem og erlendis, erlendra gesta og ferðamanna
Pantone Violet U
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HönnunarMars verður næst haldinn 22.-25. mars 2011
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– við hlökkum til að sjá þig!

Sjá nánar
honnunarmidstod.is
honnunarmidstod.is/forsida_intro/2314
blog.icelanddesign.is/designmarch-2011/
honnunarmidstod.is/HonnunarMars
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