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HönnunarMars 2015
Hönnunarmiðstöð Íslands stóð fyrir HönnunarMars í sjöunda 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 geysaði um landið laugardaginn 14. mars ekki hafa haft markverð áhrif á aðsókn. Mikil áhersla
var lögð á alþjóðlegan fyrirlestradag, DesignTalks, sem haldinn var í Hörpu og um 650 manns greiddu sig inn
á þann viðburð. Lokahóf HönnunarMars var haldið af Hönnunarsjóði Auroru og Kraumi tónlistarsjóði. Hófið
sem fór fram í Hafnarhúsinu var opið öllum og mæltist vel fyrir.
Aðalmarkmið hátíðarinnar er að kynna
íslenska hönnun hér á landi og erlendis.
Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar
byggst á víðtækri þátttöku íslenskra
hönnuða, sem standa fyrir sýningum,
innsetningum og viðburðum, einir sins liðs
eða í hópum. HönnunarMars er hátíð þar
sem almenningur hefur greiðan aðgang að
íslenskri hönnun, fjölmiðlar finna áhugavert
efni, hagsmunaaðilar sjá ástæðu til að
kynna sér málið nánar og hönnuðir svala
forvitni og fræðast.
Á HönnunarMars frumsýna hönnuðir ný
Overlap – viðburður Float, Sigga Eggertssonar og Eyglóar í Sundhöll Reykjavíkur verk, hann er uppskeruhátíð, þar sem
fram fara viðskiptastefnumót íslenskra
og erlendra fyrirtækja við fyrirtæki hönnuða, hann hvetur til samstarfs og nýrra stefnumóta, í honum felast
þróunar-, mennta- og nýsköpunartækifæri, auk tækifæra til mikillar verðmætasköpunar. Síðast en ekki síst
felast í honum gríðarleg tækifæri til kynningar á íslenskri hönnun á Íslandi og á alþjóðavettvangi.
Mikill árangur hefur náðst á Íslandi því HönnunarMars hefur fest sig í sessi sem ein af þrem stærstu hátíðum
borgarinnar samkvæmt þjóðarpúls Capacent 2014 var það staðfest að um 30 þúsund Íslendingar taka
þátt í HönnunarMars á ári hverju og 95% þjóðarinnar þekkja til hátíðarinnar. 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.
HönnunarMars er fjármagnaður sérstaklega og er markmiðið að verkefnið sé starfrækt alfarið á eigin
rekstrarfé og að fjárhagslegt framlag Hönnunarmiðstöðvar sé sem minnst. Hátíðin er í örum vexti og stendur
á tímamótum þar sem aukin umsvif hátíðarinnar og meðfylgjandi kostnaður hefur aukist hraðar en tekjur.
Hönnunarmiðstöð á í góðu samstarfi við fjölda samstarfs- og styrktaraðila vegna hátíðarinnar en ljóst er að
fjármögnun þarf að aukast.
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Dagskrá HönnunarMars 2015
DesignTalks I 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 mikilvægi leiks í hönnun og nýsköpun. Um
650 gestir sóttu daginn, en hann þótti takast vel og vera bæði fræðandi og veita innblástur.
Fyrirlesarar
Jessica Walsh, Make Your Own Rules
Anthony Dunne, Not Here Not Now
Walter Van Beirendonck,
Dream The World Awake
Julien De Smedt, Performative Architecture
Martí Guixé, Ex Designer
Listræn stjórn og dagskrá
Hlín Helga Guðlaugsdóttir, hönnuður,
listrænn stjórnandi og lektor við Konstfack
listaháskólann í Stokkhómi.
Aðrir sem fram komu á DesignTalks
Jessica Walsch, grafískur hönnuður, listrænn stjórnandi og meðeigandi
Illugi Gunnarsson, menntamálaráðherra
Sagmeister&Walsh í New York
Daniel Golling og Gustaf Kjellin hjá Summit
Guðmundur Oddur Magnússon prfeóssor í grafískri hönnun við LHÍ
Andie Nordgren, executive Producer hjá Eve Online, CCP Games
Nils Wiberg, Interaction Designer og listamaður hjá Gagarín
KRADS arkitektar
Robert Cushman Barber, sendiherra Bandaríkjanna á Íslandi
Umgjörð dagsins
Soffía Theódóra Tryggvadóttir, verkefnastjóri DesignTalks
Gagarín, samstarf um umgjörð og upplifun
Skema, innslag um Minecraft
Ólöf Rut Stefánsdóttir og Guðrún Harðardóttir, upplifunarhönnun á bát og á Eyri
Sirkús Íslands, sápukúlugjörningur
Nemar í vöruhönnun hjá LHÍ, aðstoð við upplifunarhönnun
Natalie Gunnarsdóttir, DJ
Sendiráð Bandaríkjanna á Íslandi, samstarf
Slysavarnarfélagið Landsbjörg, Bergsson, 66°Norður, Ölgerðin, Reykjavik Letterpress, Kaffitár
Pantone Violet U
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“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
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DesignMatch
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir kaupstefnunni DesignMatch í sjötta sinn á HönnunarMars.
Á DesignMatch gefst íslenskum hönnuðum tækifæri til að hitta erlenda kaupendur og framleiðendir í
þeim tilgangi að kynna fyrir þeim verk sín. Markmiðið er að skapa íslenskri hönnun brautargengi á nýjum
mörkuðum. Fyrri ár hefur aðal áhersla verið lögð á þátttöku kaupenda frá Norðurlöndunum og var dagurinn
nú sem fyrr haldinn í samstarfi við Norræna húsið. Að þessu sinni var tekin ákvörðun um að færa út kvíarnar
og bjóða einnig kaupendum frá Þýskalandi og Frakklandi og kom Þýsk-íslenska verslunarráðið einnig að
deginum.
Kaupendur 2015
Monoqi, Pop-Corn, Paper Collective, Muuto, HEM og Offecct
“The future is all about to develop the unexpected and in Iceland you can find really interesting clashes from
the different creative disciplines that mirroring the young generation”
									
Anders Englund / Offecct
“It’s a week of good times. We love the creative energy in Reykjavik and the good people involved in the
design week. We’ll definitely be back!”
								
Morten Kaaber / Paper Collective

Viðburðir á HönnunarMars
hafa aldrei verið fleiri en í ár, en yfir 130 viðburðir voru á dagskrá hátíðarinnar að þessu sinni. Dagskrá
HönnunarMars má sjá í bæklingi HönnunarMars 2015 og á heimasíðu hátíðarinnar honnunarmars.is. En hér er
getið nokkurra af viðburðum hátíðarinnar.
Íslensk hönnun í sinni litríkustu mynd sýning vöruhönnuða í Epal
Overlap viðburður Float, Sigga Eggertssonar og Eyglóar í Sundhöll Reykjavíkur
RFF Reykjavik Fashion Festival í Hörpu
Hæg breytileg átt vistvæn nálgun
á byggða- og húsnæðisþróun í
Hafnarhúsinu
FÍT grafísk hönnun á Íslandi
Tvist samsýning textílhönnuða
Sveitaball Farmers Market í Örfirisey
Lestrarhestar og Dalíur sýning Katrínar
Ólínu í glugga á Bergstaðastræti 7
1200 Tonn hönnuðir vinna úr úrgangi
af ströndum Íslands í Sjávarklasanum
Leiðsögn um Landsbankann
Götupartý lokahóf HönnunarMars
haldið af Kraumi Tónlistarsjóði og
Hönnunarsjóði Auroru
Flóra tískusýning Hildar Yeoman í
Vörðuskóla
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Gestur í Spark Design Space á HönnunarMars

HönnunarMars 2015 | honnunarmars.is

Trend Beacons heimildamynd um trend forcasting í Bíó Paradís
Sjónarhorn sýning íslenskra gullsmiða í Þjóðminjasafninu
Krusning ljós eftir Siggu Heimis í Ráðhúsinu
Einn á móti 18 sýning á dúkkuhúsum Auðar Aspar Guðmundsdóttur vöruhönnuðar í Spark Design Space
Strengjakvartettinn endalausi gagnvirt tónverk og grafískt viðmót eftir Sigurð Oddsson, Úlf og Halldór Eldjárn
Minecraft vinnustofa fyrir börn hjá Skemu
Opið heimili og vinnustofa Tinnu Gunnarsdóttur vöruhönnuðar

Alþjóðlegir viðburðir
Á HönnunarMars voru einnig alþjóðlegir viðburðir sem er í takt við aukin erlend tengsl og verkefni. Erlendu
verkefnin eru gjarnan í samstarfi við íslenska hönnuði eða fyrirtæki.
Petit Volcans íslensk-franska hönnunarteymið IIIF í Mengi
1+1+1 Hugdetta, Petra Lilja, Aalto+Aalto á Öldunni
In Grey Area David Taylor í Hafnarborg
Colour Stories Tekla Evelyn Severin í Mýrinni
Þóra Finnsdóttir Þóra Finnsdóttir í Mýrinni
Moving Castle Touring Design School í Norræna húsinu
Post-Luxurian Artefacts í JÖR
DØNSK í Hannesarholti
Paper Collective í Norr11
Inuk Design Delights of Greenland í Aurum
Morrísland Peter Jones hjá FÍT
Views on Clay Design Migration í Ráðhúsinu
Spring Superfolk
Sharing Wasatch Design Collective í Hörpu

Sýning Siggu Heimis í Ráðhúsi Reykjavíkur á
HönnunarMars
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Fjölmiðlaumfjöllun
Á Íslandi
Sjá skýrslu Creditinfo, þar mælast um 200 fréttir í mismunandi miðlum. 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.

Erlendis
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.
Blaðamenn komu frá eftirfarandi miðlum:
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.
Viðbrögð erlendra blaðamanna við HönnunarMars voru jákvæð og var almenn ánægja með hátíðina.
Umfjöllun um hátíðina hefur aldrei verið meiri, en yfir 100 fréttir höfðu birst um HönnunarMars í apríl í
sjónvarpi, á vef og í prentmiðlum. Auk hefðbundnari fréttaflutnings og umfjöllunar um hátíðina má merkja
stóra aukningu í umfjöllun á samfélagsmiðlum svo sem á Instagram og Twitter og má meta þá umfjöllun
mikils. Má þar nefna að t.a.m. bloggararnir Susanna Vento og Vosges Paris færðu fréttir af hátiðinni í gegnum
Instagram síður sínar sem ná til tuga þúsunda virkra fylgjenda.
“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 energy-packed festival is rightly growing fast.”
											
Domus
“DesignMarch is an annual celebration of design that takes place across the city of Reykjavik for 5 days (and
nights). The event presents a wealth of Icelandic creative talents, as well as showcasing the work of a number
of other nationalities. From architectural installations and book launches to interactive sessions and full-on
sensorial experiences, exhibitions take place everywhere and anywhere: galleries, museums, bars, cafes,
shops – even in a swimming pool (in Sundhöllin, the city’s oldest swimming hall). Ever since 2009, the festival
has been curated in such a manner that visitors can literally submerge themselves in the local design scene, in
an open invitation to gain insight into this immensely creative community.”
											
FRAME
Pantone Violet U

Take Reykjavik as an example. For the last seven years the city's DesignMarch festival has been run as a
joint effort between the design community and the local government. The role of such a festival is primarily
to empower the local creative scene, to strengthen the vitality of the city, and to learn from each other. By
encouraging designers to mingle and exhibit their work with each other, this type of self-help group propels
the design field forward. During the most recent edition, the president of Iceland invited design journalists and
members of the public into his own house to emphasise his support for the local design industry. How much
more moral support can you ask for as a creative in Reykjavik?
					
Lucas Verweij on the role of design weeks on Dezeen
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Kynningarefni
Við sköpun einkennis HönnunarMars 2015 var sóttur innblástur í staðsetningu og líflegt mannlíf viðburðarins.
Reykjavík í fullum skrúða HönnunarMars er túlkuð með einföldum teikningum af hinum ýmsu kennileitum
borgarinnar og iðar hún af lífi með fjölbreytilegri mannflóru.
Í einföldum myndheimi byggðum á grunnformum og óraunverulegum hlutföllum er leitast við að leggja
áherslu á að allt í umhverfi okkar er hannað, jafnt byggingar, klæðnaður, hlutir og gatnakerfi. Þannig tekur öll
þjóðin þátt í hátíð hönnuða á einn eða annan hátt. Höfundar einkennisins voru hönnunarstofa Erlu & Jónasar
ásamt Ármanni Agnarssyni, grafískum hönnuði.
Við kynningu á HönnunarMars er notast við fjölbreytta miðla. Hönnunarmiðstöð er sérlega sterk á
samfélagsmiðlum og hlaut viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur á þeim miðlum frá ÍMARK 2014. Í
aðdraganda HönnunarMars er einnig leitast við að nýta óhefðbundnar leiðir og voru tímabundin húðflúr og
stór umhverfisgrafík hluti af kynningarefninu 2015. Einnig var hátíðin kynnt í gegnum einblöðunga, plaköt,
merktar hátíðartöskur, prentauglýsingar, strætóskýli, video, vefborða, fréttabréf og heimasíðu.
Í aðdraganda HönnunarMars var aukinn kraftur settur í að kynna hátíðina erlendis og var það gert sérstaklega
í samhengi við verkefni sem Hönnunarmiðstöð tók beinan eða óbeinan þátt í erlendis svo sem á Nordic
Design Lunch í Helsinki, We Live Here á hönnunarvikunni í Stokkhólmi, sýningu Spark Design Space í
sendiráði Íslands í Berlín og á kynningu um Ísland á ITB ferðasýningunni í Berlín.
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3rd of February 2015

Issue 1

The Tuesday
Weekly

9th of February 2015

Issue 2

The Tuesday
Weekly

we’re back!

Book Now, Party Later

Greetings from Stockholm!

With a month to go to DesignMarch, it is
high time to book your ticket to Reykjavik.
You can either book flights (Icelandair flies
to Reykjavik from 31 destinations in Europe
and USA, just saying) and accommodation
yourself (Icelandair Hotel Reykjavik Natura
is our unofficial festival hotel).
But really, the only thing you need to do is
book yourself an Icelandair DesignMarch
package.
It includes flights, accommodation, tickets
to Reykjavik Fashion Festival and a VIP
program to all the best events and parties.
With the package, the only thing you need
to do is to schedule a reminder on your
phone and head to the airport in time
before your flight. Otherwise, everything is
taken care of.

This week, the Nordic design industry
gathers to Stockholm, Sweden for the
annual design week. Which is of course all
well and good, but we have this pretty
great festival here in Reykjavik, too.
Icelandic designers move in together with
Finnish designers in WE LIVE HERE project,
Thorunn Arnadottir exhibits with Summit at
the National Museum Design and Bryndis
Bolladottir exhibits at the fair. And naturally,
team DesignMarch is on location as well.
Stockholm is great, what with the
continental location, more inhabitants than
our entire island and the boulevards lined
with actual trees. But really, DesignMarch is
going to be even better.

To summarize, we suggest the following
steps:
1. Check your calendar to see how long
you can stay;
2. Go online and book your trip
3. Start counting days
4. Start packing your party dresses
5. Get some sleep
6. Eat your vitamins

And in less than two months, it is our turn.
You will see all the Icelandic designers,
Form Us With Love, Aalto+Aalto, HEM and
more here as well. And Jessica Walsh of
Sagmeister & Walsh - now you wont see
her in Sweden, now, will you?

#sunrainsnowallatonce #whocaresaboutaweek
whenyouhavethewholemonth #abbawho?
#bjorkisbetter<3 #potatoes?

#thedesignmarchteamisgoodlooking #getyour
flirtymoodon #d-j-a-m-m #nobutreally #justbuya
ticketonline

24th of February 2015

Issue 4

The Tuesday
Weekly

#areyoucoming? #bringcoolstuff #welikegifts
#theboat #dontdoitifyougetseasick #ithink
#personally #thehelicopter #yeah

3rd of March 2015

The Tuesday
Weekly

Hi there, happy Tuesday!
#nomorefoolingaround
#finallytogether
This
time, we wanted
to tell you#movingin
a little
#2015welivehere #stockholmdesignweek
more
about the overall schedule of
DesignMarch, so you can start
preparing, scheduling, take in fluids,
get your sleep and pre-exercise
Published by Iceland Design Centre. Illustrations by Rán Flygenring. All rights reserved.
carbohydrate intakes.

#areyoutheeccentrictype? #fishingisnice #friends
#icelanders #emotionallyunavailable #veryhard
#sohard

Issue 5

we’re back!

#teamdesignmatch #matchmadeinheaven
#designmarch #whentwobecomeoneorthree

we’re back!

#fromdesignproducttofood #whatdidyouhavefor
breakfasttoday? #wasitdesigned? #ihadoatmeal

we’re back!

Happy Tuesday!
One of the best things about travelling is
eating. To prepare your tastebuds for your
visit, we want to introduce a few delicacies
from Iceland that you should not miss —
you know, the boiled sheep head, the rotten
#meanwhileatwelivehere #easyontheboozethere
shark,
the rams’ testicles, and the like.
#joking #itsjusttea #forreal #threeteatower

The festival also features some sweet stuff:
The official DesignMarch candy DesignMarchipan, of course, the colours of which
Published by Iceland Design Centre. Illustrations by Rán Flygenring. All rights reserved.
are always a surprise until the last meters.
Omnom Chocolate partakes in the festival,
and we could not recommend them more.
The pop-up kiosk Kleinubarinn will serve
us traditional Icelandic donuts with a twist,
and on Saturday, there will be a street
festival complete with street food in the
Reykjavik Art Museum to celebrate the
project Slowly Changing Course.
In addition, several restaurants host
events in the festival program.

#cantgetenoughofthatweather #really
#startscheduling #seeyouinmarch

Wednesday
While DesignMarch officially opens on Thursday, some of us just cannot wait.
There are a few events on Wednesday evening already, such as the Museum of
Design and Applied Arts and Epal, that celebrates its 40th birthday this year.
(Til hamming = Congratulations in Icelandic)

We encourage you to try the local treats,
experience new things, enjoy and be
surprised. Find a few restaurant recommendations in our brochure, or ask one of
our team members.
Enjoy, verði ykkur að góðu!

Thursday
The good times keep rolling on Thursday, as we will get some playtime with
Jessica Walsh, Marti Quixe, Walter van Beirendonck and the rest of the
DesignTalkers. We cannot recommend this day enough. After the lectures, a little
sprint around in the refreshing (read icy cold) Icelandic afternoon weather before
regrouping at Harpa for the official opening of DesignMarch. The evening is
spent in too many other openings to list and count. There will be plenty of
parties, that’s all you need to know.
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@icelanddesigncentre

@designmarch

Friday
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Friday starts early
(almost too early,
you might argue),HönnunarMars
with meetings and activities
Tuesday
Weekly
er fréttabréf
aimed at design professionals. Be it DesignMatch, embassy reception or media
sem
sent
erlendum
síðustu
screenings,
thereer
is no
time to waste at gestum
DesignMarch. And
once you have gotten
through
it, there are more
openings
waiting for you in the evening.
6-7
vikurnar
fyrir
hátíðina.
Myndskreytingar:
Rán Flygenring
Saturday
DesignMarch was initially marked according to the Icelandic town fair - here,
each little town has its own celebrations, during which everyone dresses in the
national costume and comes out to meet, play and eat candy floss (or more
traditionally, meat soup). Don’t ask. In the evening, we put on our dancing shoes
and raise (one more) glass for Icelandic design.
Sunday
Sunday is the last day of DesignMarch, with all events and exhibitions still open,
should you have missed something. It is also great for excursions out of town, be
it diving between the tectonic plates or hikes on the glaciers. We think it is also
pretty awesome for sleeping until very, very late.
Now you know what lies ahead - get ready, get in shape, air your party dress, buy
those vitamins, because DesignMarch is almost here. Don’t worry - we are in it
together. See you soon!

#designmarch #brochure #intheprinting #check
#areyouexcited? #we’reexcited

#epaldesign #águstahera #designmarch #exhibition
#nature #inspiredbyiceland #harpa

Published by Iceland Design Centre. Illustrations by Rán Flygenring. All rights reserved.
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Stjórn og starfsfólk
Stjórn HönnunarMars
Greipur Gíslason, formaður stjórnar
Hörður Lárusson, grafískur hönnuður, fulltrúi stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar
Íva Rut Viðarsdóttir, Innanhússarkitekt, fulltrúi stjórnar
Hönnunarmiðstöðvar
Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður, framkvæmdastjóri

Starfsfólk HönnunarMars
Sara Jónsdóttir, verkefnastjóri
Sari Peltonen, erlend samskipti og fjölmiðlatengs
Ólöf Rut Stefánsdóttir,
umsjón með fréttaflutningi og vefsíðum
Hlín Helga Guðlaugsdóttir, dagskrárstjóri DesignTalks
Elín Hrund Þorgeirsdóttir,
ritstjóri bæklings og samskipti við fjölmiðla
Soffía Theodóra Tryggvadóttir, umsjón með DesignTalks
Edda Kristín Sigurjónsdóttir, umsjón með DesignMatch
Adriana Pacheco, grafískur hönnuður
Stjórn HönnunarMars Hörður Lárusson, Halla
Helgadóttir, Íva Rut viðarsdóttir, Greipur Gíslason
Birta Ólafsdóttir, aðstoð erlendra blaðamanna
og Sara Jónsdóttir, verkefnastjóri
Guðrún Harðardóttir, aðstoð við dagskrá
Axel Friðriksson, aðstoð við dagskrárskráningu á heimasíðu
Sunnefa Gunnarsdóttir, starfsnemi
Terra Swan, sjálfboðaliði
Hópur sjálfboðaliða, Seeds

Verktakar
Ármann Agnarsson, Jónas Valtýsson, Erla María Árnadóttir og Darri Úlfsson, grafísk hönnun.
Sebastian Ziegler og Rán Flygenring, gerð kvikmyndaðs heimildaefnis og myndskreytingar.
Eyþór Árnason, Heiða Helgadóttir, Alvaro Perez ljósmyndarar.
Bobbý Breiðholt, Helga Páley og Lóa Hjálmtýsdóttir myndskreytarar.

Verkefnastjórar félaganna
Félag íslenskra gullsmiða		
Edda Bergsteinsdóttir
Félag íslenskra teiknara			
Kristín Edda Gylfadóttir
Fatahönnunarfélag Íslands		
Tanja Huld Levi
Leirlistafélga Íslands			Guðný Hafsteinsdóttir
Textílfélagið				Ásta Guðmundsdóttir
Félag húsgagna og innahússarkitekta
Hulda Aðalsteinsdóttir
Félag íslenskra landslagsarkitekta
Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir
Félag vöru- og iðnhönnuða		
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir
Arkitektafélag Íslands			Hildur Steinþórsdóttir

Pantone Violet U
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Halla Helgadóttir, grafískur hönnuður

Stjórn HönnunarMars 2015
Greipur Gíslason, formaður
Hörður Lárusson, grafískur hönnuður
Íva Rut Viðarsdóttir, innanhússarkitekt
Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar

Verkefnastjóri / Project Manager
Ólöf Rut Stefánsdóttir, vöruhönnuður

HönnunarMars er haldinn með stuðningi frá Reykjavíkurborg

Grafískur hönnuður & ljósmyndari / Graph
Adriana Pacheco

Starfsnemar / Trainees
Birta Ólafsdóttir, BA í viðskipta- og frumkvöð
Guðrún Harðardóttir, vöruhönnuður
Axel F. Friðriksson, grafískur miðlari
Sunnefa Gunnarsdóttir, stúdent

Í tengslum við HönnunarMars standa Norræna húsið
og Hönnunarmiðstöð fyrir DesignMatch.
Norræna húsinu og starfsfólki þess eru
Kostun og fjármögnun
færðar bestu þakkir fyrir samstarfið.

Hönnunarsjóður
safnar svipmyndum
til heimildamyndagerðar
HönnunarMars Auroru
er fjármagnaður
sérstaklega.
Hönnunarmiðstöð leggur til hluta fjársins og vinnu.
Hönnunarmiðstöð
Íslands er í eigu
áSamstarfsHönnunarMars
og
styður
gerð
erlends
kynningarefnis.
og styrktaraðilar hafa festst í sessi þannig að nú vinnur góður
hópur að viðburðinum.
Arkitektafélags Íslands
Hinn góðiog
árangur
m.a. náðst með gríðarlega mikilvægum stuðningi
frá samstarfs- ogÍslands
styrktaFatahönnunarfélags
Útgefandi
ábyrgðhefur
/ Publisher
raðilum
sem
taldir
eru
hér
að
neðan.
Þeir
hafa
gert
Hönnunarmiðstöð
kleift
að
ná
eins
hröðum
og
Félags húsgagna- og innanhússarkitekta
Hönnunarmiðstöð Íslands, Vonarstræti 4b
Félags íslenskra gullsmiða
miklum árangri í uppbyggingu HönnunarMars og raun ber vitni.
Félags íslenskra landslagsarkitekta
Ritstjóri / Editor
Félag íslenskra teiknara
Elín
Hrund Þorgeirsdóttir
HönnunarMars
27.-30.
mars
2015
Uppgjör HönnunarMars 2015
Félags vöru- og iðnhönnuða
Leirlistafélags Íslands
Þýðendur / Translators
TEKJUR
ísk.
Textilfélagsins
Hanna Björk Valsdóttir, Ben Moody
Tekjur
7.000.000
Samstarfssamningar
5.000.000
Hönnunarmiðstöð Íslands
er rekin með sam
Prófarkalestur
Styrkir
frá
opinberum
aðilum
7.500.000
við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
Ásta Kristín Benediktsdóttir
Framlag Hönnunarmiðstöðvar
5.000.000
og mennta-og menningarmálaráðuneyti
Einkenni HönnunarMars / DesignMarch Identity 2015
Samtals
24.500.000
Bláa lónið er bakhjarl
Hönnunarmiðstöðvar
Hönnunarstofa
Erlu & Jónasar
Ármann Agnarsson
KOSTNAÐUR
ísk.
Hönnun
/ Design
Launakostnaður
10.000.000
Ármann
Agnarsson, grafískur hönnuður
Kynningarmál
8.000.000
Jónas
Valtýsson,
hönnuður
Erlendir
gestir og grafískur
blaðamenn
1.000.000
Darri
Úlfsson, grafískur hönnuður
DesignTalks
4.000.000
Annar kostnaður
1.500.000
Sérstakar þakkir / Thanks to
Anna Clausen, Daniel Golling, Gustaf Kjellin, Max Dager, Mikkel Harder,
Samtals Sigurðardótttir, SEEDS, Sendiráð Bandaríkjanna,
24.500.000
Steinunn
Sendiráð Finnlands, Sendiráð Svíþjóðar, Sendiráð Þýskalands.

Aðalsamstarfsaðilar
Aðalsamstarfsaðilar
/ Partners - skipti / fjármagn ekki í gegn um HM
STYRKTARSAMNINGAR

isk

Icelandair
Icelandair Hotels
Morgunblaðið
DesignMatch | Norræna húsið

700.000
1.200.000
1.950.000
400.000

Í samstarfi við / In collaboration with

Samtals

4.250.000

2

Heildarkostnaður við HönnunarMars 2015

28.750.000

Með stuðningi / With support from

með samningum
Fjölmiðlar í samstarfi / Media partners

Pantone Violet U

án samninga

Sweets
28.750.000Nammi í samstarfi / Collaborating24.500.000
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HönnunarMars 27.-30.
marsHönnunarmiðstöðvar		
2014
27.450.000
23.100.000
Stuðningsaðilar
og bakjarl
Aðalstuðningsaðili HönnunarMars
Pantone Violet U

HönnunarMars 27.-30. mars 2013
HönnunarMars 27.-30. mars 2012

HönnunarMars
ðstöð Íslands heldur
HönnunarMars 27.-30.
ch is an Iceland Design Centre project

HönnunarMars 23.000.000
DesignMarch
Reykjavík
19.300.000

17.900.000
13.000.000
CMYK 75 / 100 / 0 / 0

mars 2011

12.800.000
Verkefnastjóri / Festival Director
Sara Jónsdóttir
HönnunarMars 27.-30. mars 2010
14.150.000
aieff forsetafrú er verndari Hönnunarmiðstöðvar

dy, Dorrit Moussaieff, is the Iceland Design Centre’s Patron

Kynningarfulltrúi og erlend samskipti

Pantone Violet U
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8.020.000
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Hönnu
/ Desig
HönnunarMars
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11.450.000
5.320.000

Dorrit
/ The F
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HönnunarMars
Fréttaumfjöllun
HönnunarMars
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Fréttaumfjöllun
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Velta HönnunarMars
Byggt á mælingum frá
í milljónum króna Creditinfo
Velta í HönnunarMars í milljónum króna
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27% aukning á ári
Vitund Íslendinga
um HönnunarMars

Þátttaka Íslendinga
í HönnunarMars ár hvert

92% Íslendinga

10% Íslendinga
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10%
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77,5%
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Tölulegar upplýsingar um HönnunarMars

Framvinduskýrsla ársins 2014 | aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 2015 | honnunarmidstod.is
HönnunarMars 2015 | honnunarmars.is
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Svipmyndir frá HönnunarMars 2015

HönnunarMars 2015 | honnunarmars.is

HönnunarMars 2016
HönnunarMars er stórt og viðamikið verkefni. Hátíðin hefur vaxið á síðustu árum og er nú komin að
tímamótum í þroskaferlinu, þar sem vert er að staldra við, meta stöðuna og halda svo áfram með
endurmetna og skýra stefnu, þar sem gæði, vinsældir og tilgangur hátíðarinnar eru tryggð. Þar er
lykilatriði að halda skýrum fókus og sjá til þess að hjarta og sál hátíðarinnar fái að dafna.
HönnunarMars hefur átt ríkan þátt í vitundarvakningu
á íslenskri hönnun. Íslendingar eru í auknum mæli
áhugasamir um þá hönnun sem hér á sér stað, enda
eykst fagmennskan með hverju árinu. Á HönnunarMars
hefur sýningum farið fjölgandi og áhugi til þátttöku
hefur aukist. Með stækkandi hátíð hefur fagmennska
og gæði sýninga aukist en einnig má merkja aukningu í
veigaminni sýningum. Því er komið að þeim tímamótum
að meta má hvort skilja þurfi hismið frá kjarnanum.
Erlendir gestir hrífast af hjarta hátíðarinnar.
HönnunarMars sker sig frá hönnunarhátíðum erlendis
þar sem hún fer fram út um alla borg og er á margan
hátt persónulegri en víða annars staðar. Hátíðin er ekki
of bundin formfestu og grasrótarstemning hefur náð að
halda sér. Mikilvægt er að viðhalda og varðveita þessa
stemningu.
Hiti og þungi dagskrárinnar sjálfrar hvílir á herðum
mjög margra; félaganna, einstakra hönnuða, fyrirtækja
hönnuða og annarra fyrirtækja. Umfangið er mikið og
gríðarlegt starf, þar af mikil sjálfboðavinna, sem fer fram
fyrir HönnunarMars. Tryggja þarf aukið fjármagn með
stækkandi hátíð til að
viðhalda fagmennsku
og treysta skipulag og
innviði hátíðarinnar.
Unnið hefur verið að
stefnumótun með
stjórnum, hönnuðum,
fyrirtækjum og
áhrifafólki á sviðinu,
sem mun varða leiðina
næstu árin.

Stjórnun
Ráða dagskrárstjóra
Ráða PR manneskju

Undirbúningur
Hvetja fyrirtæki til framleiðslu vöru í
tengslum við HönnunarMars
Margir viðburðir á sama svæði
Sterkari hverfisskipting með sérstökum
styrktaraðilum
Nemar LHÍ hjálpi við uppsetningu og
undirbúning sýninga
Vinna að samstarfi við fasteignafélög varðandi
sýningarstaði
Bæta skráningarkerfi enn frekar

Dagskrá
Fleiri samsýningar
Sýningar á vegum allra félaga
Fleiri sýningar fatahönnuða
Dagskráin lagskipt

Erlendir gestir
Betri pakkar fyrir erlenda gesti
Vinnustofuheimsóknir fyrir erlenda gesti

Kaupstefna
Efla DesignMatch
Útvíkka og stækka hugmyndina
Búa til íslensk stefnumót

Markaðsmál & PR
Aukin áhersla á markaðssetningu erlendis
í samstarfi við styrktaraðila
Hafa milligöngu um ljósmyndara fyrir hönnuði
fyrir aukin gæði á presskit
Fleiri tískutengda blaðamenn til landsins
Betra aðgengi dagskrár á netinu
Auka kynningu á DesignMatch

Fjármál
Markaðssetja og fjármagna DesignTalks
Nýr samstarfsaðili fyrir DesignMatch
Samstarfsaðili um opnunarhóf
Samstarfsaðili um lokahóf
Sérstakir styrktaraðilar á svæði/hverfi
Pantone Violet U
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Á HönnunarMars 2016 verður lögð áhersla á þéttari
dagskrá sýninga og viðburða þar sem gæði og fagmennska eru höfð að leiðarljósi. Þá verður lögð
enn ríkari áhersla á DesignTalks og DesignMatch þróað í samstarfi við nýjan samstarfsaðila. Auka
þarf fjármagn sem hátíðin hefur til umráða.
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HönnunarMars verður næst 10.-13. mars 2016
– við hlökkum til að sjá þig!
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