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Hönnun er auðlind
sem mikilvægt er að nýta nú þegar íslenskt atvinnulíf stendur á krossgötum nýrra leiða og tækifæra. Hönnun snertir
öll svið samfélagsins hvort sem um er að ræða þróun samfélagsins sjálfs, þróun efnhagslífsins, þróun hugmynda,
verkefna, vöru, þjónustu, ferla eða viðburða. Hönnun á erindi inn í fyrirtæki, stofnanir, heimili og ekki síður í stjórnsýslu og stjórnmál. Með því að virkja þekkingu og aðferðafræði hönnuða getum við haft afar jákvæð áhrif á það
hvernig þjóðfélagið þróast og hver lífsgæði okkar verða í framtíðinni.
Skapandi greinar eru sá vettvangur sem flestar þjóðir horfa á sem helsta vaxtarbrodd næsta áratugar. Umræddar
þjóðir leggja megináherslu á hönnun og telja góða hönnun eitt sterkasta vopnið í harðnandi samkeppni. Rannsóknir
staðfesta að hönnun er sá þáttur sem skilar mestri arðsemi enda er kostnaður við hana hlutfallslega lítill í samanburði við aðra framleiðsluþætti.
Á Íslandi starfa um 1500 vel menntaðir hönnuðir og arkitektar, sem hafa stundað nám bæði hér og erlendis. Það er
mjög mikilvægt fyrir íslenskt þjóðfélag að nýta þekkingu, menntun og hæfileika þessa fólks okkur til framdráttar.
Hönnun tengist allri atvinnustarfsemi, svo sem byggingariðnaði, framleiðsluiðnaði, sjávarútvegi, ferðamannaiðnaði,
matvælaiðnaði, þjónustu og þekkingariðnaði. Hönnun nýtist ekki aðeins innlendri framleiðslu heldur er einnig hægt
að flytja hana út í formi vöru og hugvits.

Hönnunarmiðstöð Íslands
er kynningar- og upplýsingamiðstöð fyrir íslenska hönnun á Íslandi og erlendis. Meginhlutverk Hönnunarmiðstöðvar
er að efla skilning þjóðarinnar á mikilvægi hönnunar fyrir samfélagið og íslenskt efnahagslíf og benda á þá miklu
verðmætasköpun sem getur falist í íslenskri hönnun fyrir þjóðfélagið allt. Hönnunarmiðstöð stuðlar að framgangi
íslenskra hönnuða erlendis, enda felast þar stór tækifæri fyrir íslenska hönnun og framleiðsluvörur.

Verkefni Hönnunarmiðstöðvar
Kynning

Kynningarmiðstöð hönnunar og arkitektúrs á Íslandi
Vekur athygli á framúrskarandi íslenskri hönnun erlendis
Rekur öflugan vef á íslensku og ensku um íslenska hönnun og arkitektúr
Stuðlar að faglegri umfjöllun um hönnun og arkitektúr
Greiðir fyrir markaðssetningu og útflutningi íslenskrar hönnunar

Ráðgjöf

Mótar hönnunarstefnu með stjórnvöldum
Veitir hönnuðum ráðgjöf um vöruþróun, framleiðslu, ímyndaruppbyggingu og útflutning
Styður sprota- og frumkvöðlafyrirtæki, með takmarkað fjármagn og þekkingu til að koma sér áfram
Veitir fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf um hönnunartengd verkefni.

Nýsköpun

Leiðir hönnuði og fyrirtæki saman í nýsköpunar- og vöruþróunarverkefnum
Vinnur að því að auka fjármagn til þróunar hönnunarfyrirtækja

Samstarf

Myndar tengsl á milli greina og hvetur til samstarfs og umræðu
Stuðlar að auknum mælingum og rannsóknarvinnu varðandi umfang og vöxt hönnunargeirans
Ýtir undir fræðslu í markaðsmálum, verkefnastjórnun og framleiðslu

Viðburðir

Stendur fyrir fyrirlestrum, sýningum, ráðstefnum og HönnunarMars
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Hönnunarmiðstöð Íslands 2010
Árið 2010 er þriðja starfsár Hönnnunarmiðstöðvar Ísland. Aðalverkefni Hönnunarmiðstöðvar er að kynna íslenska hönnun hér á landi og erlendis og þar með ýta undir vöxt
og mikilvægi hönnunargreinanna í íslensku samfélagi.
Árið 2010 var mjög líflegt og einkenndist af mikilli aukningu verkefna í miðstöðinni. Í
þessar skýrslu er farið yfir þau fjölmörgu verkefni sem Hönnunarmiðstöð kom að á árinu
og þeim verkefnum sem lögð verður áhersla á og eru fyrirliggjandi árið 2011. Stöðugt er
unnið að helstu áhersluatriðum stefnumótunar Hönnunarmiðstöðvar frá haustinu 2009 og þar hefur miklu
verið áorkað. Má þar helst nefna verkefnið mótun Hönnunarstefnu fyrir Ísland og uppbygging HönnunarMars,
alþjóðlegs viðburðar. Einnig má sérstaklega nefna samstarf milli hinna skapandi greina sem Hönnunarmiðstöð
hefur tekið virkan og leiðandi þátt í. Þar felast gríðarleg tækifæri til atvinnuuppbyggingar, þverfaglegs samstarfs og nýrra áherslna í íslensku atvinnulífi.
Verksvið Hönnunarmiðstöðvar er víðfemt og fjölbreytt og því afar mikilvægt að vinna markvisst og forgangsraða. Í Hönnunarmiðstöð er reynt að beina sjónum að málum þar sem sameiginlegir hagsmunir hönnuða
og arkitekta fara saman heildstætt. Þau verkefni lúta helst að því að fjölga möguleikum og bæta skilning á
störfum og mikilvægi þessara stétta, að bæta starfsumhverfi, menntun og aðgengi að fjármagni.
Hönnun er afar mikilvæg atvinnugrein sem byggir á sterkum grunni og gegnir veigamiklu hlutverki á Íslandi á
tímum mikilla breytinga. Aðferðafræði hönnunar býr yfir einstökum möguleikum til sköpunar og endursköpunar. Íslenskir hönnuðir eiga og reka Hönnunarmiðstöð en með tilkomu hennar hefur skapast einstakt tækifæri
fyrir hönnuði til að vinna að uppbyggingu hönnunar og arkitektúrs á eigin forsendum, örva samstarf, ýta undir
faglega umræðu og menntun auk þess sem þar er vettvangur til að vinna að kynningu hér á landi og erlendis.
Til Hönnunarmiðstöðvar berast fjölmörg erindi og tillögur um verkefni. Með auknum styrk og umfangi standa
vonir til að hægt verði að hefja fleiri verkefni á vegum miðstöðvarinnar og á forsendum og samkvæmt þörfum
þeirra greina sem hún þjónustar. Miklir möguleikar eru fyrir faghópana níu sem eiga Hönnunarmiðstöð að
nýta sér miðstöðina, sér og sínu fagi til framdráttar.
Helsti veikleiki í rekstri Hönnunarmiðstöðvar er lítið verkefnafé. Fjármagnið þarf að vera í samræmi við þau
verkefni sem samningur Hönnunarmiðstöðvar við ríkið kveður á um og möguleika hennar til atvinnuuppbyggingar, svo sem samstarfsverkefni, ráðgjöf, nýskapandi samstarfsverkefni milli hönnuða og fyrirtækja, erlent
samstarf, markaðssetningu hérlendis og erlendis, o.s.frv. Það er m.a. hægt að gera með því að stofnanir
ríksins feli Hönnunarmiðstöð verkefni sem eru á sérsviði hennar og nái þannig mun markvissari og faglegri
vinnubrögðum og betri nýtingu fjármagns. Tilhneigingin virðist vera sú að stofnanir keppast við að halda
verkefnunum innan sinna vébanda hvort sem þekkingin er til staðar eða ekki.
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Aukið fjármagn veitir Hönnunarmiðstöð raunhæfari samstarfsgrundvöll við stuðningsumhverfið. Innan ramma
Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekking og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum hönnuða og arkitekta. Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafahlutverki fyrir þessar greinar gagnvart stjórnsýslu og stuðningumhverfi
en um leið þarf hún að sækja fé til sömu aðila til að geta sinnt verkefnum sínum. Það eru hvorki fagleg né
markviss vinnubrögð.
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Árið hefur verið viðburðaríkt eins og sést glögglega í þessari skýrslu. Hönnunarmiðstöð hefur stofnað til þó
nokkurra tengsla á erlendri grundu og miklar væntingar eru bundnar við erlend samstarfsverkefni á næsta ári.
Áhugi á íslenskri hönnun hefur aukist áþreifanlega erlendis.
Hér eru talin upp nokkur dæmi um frábæran árangur íslenskra hönnuða og arkitekta á árinu 2010.
• HönnunarMars var haldinn í annað sinn og tókst sérstaklega vel. Ánægjulegt var að sjá samstarfsverkefni eins og
FÉLAGIÐ myndast sem var sameiginlegt verkefni Arkitektafélagsins, Félags húsgagna- og innanhússarkitekta og Félags
landslagsarkitekta. FÉLAGIÐ færði nýbyggingu við Höfðatorg jákvæðan anda með skemmtilegum sýningum í HönnunarMars. Fjöldi erlendra blaðamanna heimsóttu HönnunarMars og í kjölfarið mynduðust viðskiptasambönd og hönnuðum var
boðið að taka þátt í sýningum erlendis. Reykjavík Fashion Festival leit dagsins ljós í fyrsta sinn í HönnunarMars við miklar
undirtektir.
• Kaupstefnan DesignMatch var nýlunda í HönnunarMars. Hönnunarmiðstöð í samstarfi við Norræna húsið bauð norrænum kaupendum hönnunar, fyrirtækjunum Normann Copenhagen og Muuto til landsins til stefnumóts við hönnuði. Þrjú
viðskiptasambönd komust á og er nú íslensk hönnun seld undir merkjum þessara virtu fyrirtækja.
• Í grein sem birtist í New York Times undir yfirskriftinni The 41 places to go in 2011 var HönnunarMars nefndur sem ein af
3 ástæðum þess að Ísland var valið í fjórða sæti áhugaverðustu áfangastaða ársins.
• Hönnun þeirra Snæfríðar Þorsteins og Hildigunnar Gunnarsdóttur, Flora Islandica, hlaut fyrstu verðlaun í The Cup,
stærstu auglýsinga og hönnunarkeppni í heimi, í flokknum Best of Publication.
• Stefán Einarsson, grafískur hönnuður, hlaut fyrsta sæti í alþjóðlegri samkeppni Sameinuðu þjóðanna um bestu
blaðaauglýsinguna fyrir átak sem nefnist: Við getum bundið enda á fátækt árið 2015.
• Þórunn Árnadóttir vöruhönnuður hlaut verðlaun fyrir Best Product á NY International Gift Fair, fyrir klukkuna Sasa. Auk
þess hlaut hönnun Þórunnar Hitchhiker viðurkenningu í alþjóðlegu hugmyndasamkeppninni Man Made Reformulate sem
er hluti af fjórða Alþjóðlega Þríæringnum í Osló ásamt arkitektunum í KRADS, en þeir hlutu viðurkenningu fyrir verkefnið
Park-It. Verkefnin voru einnig gefin út í veglegum katalóg Þríæringsins ásamt öðrum verðlaunuðum tillögum.
• Í tengslum við Tvíæringinn í Arkitektúr í Feneyjum var gefin út bókin Worldwide Architecture - The next generation. Í
bókinni er fjallað um 45 ungar arkitektastofur hvaðanæva úr heiminum og var KRADS valin sem framlag Íslands og Danmerkur í bókina.
• Hönnunarsafn Íslands opnaði í nýjum og betri húsakynnum við Garðatorg í Garðabæ á árinu en auk þess opnaði nýtt
hönnunargallerí í miðbæ Reykjavíkur, Spark Design Space í fallegum húsakynnum á Klapparstíg.
• Sjö hönnunarsamkeppnir voru haldnar á árinu í samstarfi við Hönnunarmiðstöð og má það teljast merki um aukna vitund
um mikilvægi hönnunar þegar kemur að vöruþróun. Samkeppnirnar voru af ýmsum toga og birtust þar skartgripir, minjagripir, húsgögn o.fl.
• Undirbúningsvinna vegna mótunar hönnunarstefnu stjórnvalda hófst á árinu en Iðnaðarráðuneytið leitaði til Hönnunarmiðstöðvar um að miðstöðin legði fram tillögur um hvernig standa mætti að verkefninu. Undirbúningskýrsla vegna
verkefnisins var kynnt í Iðnaðarráðuneytinu í september og í kjölfarið var lögð fram framkvæmdaáætlun fyrir verkefnið.
• Kortlagning hagrænna áhrifa skapandi greina var kynnt á árinu og leiddi í ljós að skapandi greinar eru einn af
undirstöðuatvinnuvegum íslensku þjóðarinnar.
Halla Helgadóttir
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Rekstur Hönnunarmiðstöðvar
Starfsemi Hönnunarmiðstöðvar hefur farið vaxandi með ári hverju en 2010 er þriðja starfsár miðstöðvarinnar. Starfsemin er orðin stöðugri hvað varðar ákveðin verkefni og verkferlar farnir að mótast. Enn sem fyrr er
hlutverkið stórt og verkefnin ærin. Mikill metnaður hefur einkennt stafið og geta miðstöðvarinnar þanin til hins
ýtrasta, hvað varðar getu starfsmanna jafnt sem nýtingu fjármagns. Til að hægt sé að sinna verkefnum vel
og að Hönnunarmiðstöð nái að sinna betur þörfum hönnuða og arkitekta þarf að auka verulega rekstrar- og
verkefnafé miðstöðvarinnar. Einnig þarf að fjölga verkefnisstjórum.
Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá
aðalfundi 1. júní 2010
1. Arkitektafélag Íslands, Borghildur Sölvey Sturludóttir
2. Fatahönnunarfélag Íslands, Steinunn Sigurðardóttir
3. Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, Hallgrímur Friðgeirsson
4. Félag íslenskra gullsmiða, Reynir Már Ásgeirsson
5. Félag íslenskra landslagsarkitekta, Dagný Bjarnadóttir
6. Félag íslenskra teiknara, Haukur Már Hauksson
7. Félag vöru- og iðnhönnuða, Egill Egilsson
8. Leirlistafélag Íslands, Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir
9. Textílfélagið, Björg Pjetursdóttir
Stjórn
Hönnunarmiðstöð Íslands er stjórnað af fulltrúum hönnunarfélaganna níu, engar stjórnunarlegar breytingar
voru gerðar á aðalfundinum 1. júní. Á þeim fundi urðu hins vegar skipti á stjórnarmönnum, en þá hættu Dennis
Davíð Jóhannesson (AÍ), Rósa Helgadóttir (Textílfélagið) og Gunnar Hilmarsson (FÍ) í stjórninni og eiga þau
öll miklar þakkir skildar fyrir óeigingjörn störf sín í þágu miðstöðvarinnar. Stjórnarformaður er nú Hallgrímur
Friðgeirsson (FHÍ) og varaformaður er Dagný Bjarnadóttir (FÍLA).
Samstarfsaðilar Hönnunarmiðstöðvar
• Félög og fyrirtæki hönnuða
Stjórnsýsla og stofnanir
• Iðnaðarráðuneytið
• Menntamálaráðuneytið
• Utanríkisráðuneytið
• Íslandsstofa
• Samtök iðnaðarins
• Nýsköpunarmiðstöð Íslands
• Reykjavíkurborg | Höfuðborgarstofa
• Hönnunarsafn Íslands
• Norræna húsið
• Listasafn Reykjavíkur
• Listasafn Íslands
• Þjóðminjasafnið
• Harpa
• Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn
• Sendiráð Íslands í Peking
• Sendiráð Íslands í Stokkhólmi
• Sendiráð Íslands í Berlín
Ýmis félagasamtök og verkefni
• Hönnunarsjóður Auroru
• Spark Design Space
• Kraumur tónlistarsjóður

• Útflutningsskrifstofa
íslenskrar tónlistar | ÚTÓN
• Kvikmyndamiðstöð Íslands
• Leiklistarsambandi Íslands
• Kynningarmiðstöð íslenskrar
myndlistar
• Icelandic Gaming Industry
• Íslensk tónverkamiðstöð
• Bókmenntasjóður
• SÍM | Samband ísl. myndlistarmanna
• Handverk og hönnun
• Listahátíð í Reykjavík
• Myndstef
• Félag viðskipta- og hagfræðinga
Menntastofnanir og nýsköpun
• Listaháskóli Íslands
• Myndlistaskólinn í Reykjavík
• Rannsóknarmiðstöð skapandi
greina | HÍ
• Háskólinn á Bifröst
• Klak | Háskólinn í Reykjavík
• Innovit | nýsköpunar- og
frumkvöðlasetur
• Hugmyndahús háskólanna

• Þorpið
- skapandi samfélag á Austurlandi
Fyrirtæki
• Icelandair
• Morgunblaðið
• 66North
• Krabbameinsfélagið
Erlendir samstarfsaðilar
• Dansk Design Center
• Svensk Form
• Trendgruppen
• Helsinki Design Week
• Atypi
• Scandinavian house
• Cooper Hewitt NY
• Designboost
• KDU
• Norrman Copenhagen
• Muuto
• Gallery Pascal – Stockholm
• Stockholmsmässan
• Stockholm Furniture Fair
• InPolis
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Starfsmannamál
Tveir starfsmenn ná alls ekki að anna þeirri grunnþjónustu sem skilgreind er í samstarfssamningi Hönnunarmiðstöðvar. Á síðasta ári setti miðstöðin sér það markmið að fjölga verkefnisstjórum til að tryggja nauðsynlegan vöxt, árangur og gæði einstakra verkefna. Þessi leið hefur gefist vel og ljóst að hægt er að gera mun
meira af þessu. Með þessu móti safnast upp verðmæt þekking og reynsla innan hönnunargeirans sem nýtist
hvoru tveggja innan hans og ekki síður utan. Á sama tíma er hægt að auka umsvif Hönnunarmiðstöðvar án
þess að hækka rekstrarkostnað.
Einnig mætti hugsa sér að ýmsir samstarfsaðilar, sérstaklega stjórnsýsla
og stofnanir ríkis og Reykjavíkurborgar feli Hönnunarmiðstöð verkefni
sem eru á sérsviði hennar [mörg hver talin upp í samningi hennar við ríkið]
og nái þannig fram mun markvissari og faglegri vinnubrögðum auk betri
nýtingu fjármagns. Tilhneigingin virðist vera sú að stofnanir keppist við að
halda verkefnunum innan sinna vébanda hvort sem þekkingin er til staðar
eða ekki.
Halla Helgadóttir grafískur hönnuður, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, ráðin í apríl 2008.
Kristín Gunnarsdóttir fatahönnuður, verkefnastjóri og vef- og kynningarstjóri, ráðin í maí 2008.
Greipur Gíslason verkefnastjóri HönnunarMars 2009 (3 mán).
Ráðinn verkefnastjóri HönnunarMars 2010 í frá nóv-apríl (5 mán).
Ráðinn verkefnastjóri HönnunarMars 2011, 25% starf sept-des 2010.
Gréta Hlöðversdóttir viðskiptafræðingur, verkefnastjóri ferðar sýningarinnar Íslensk samtímahönnun til
Kaupmannahafnar í febrúar 2010, nóv-mars (5 mán).
Garðar Eyjólfsson nemi í Conceptual Design, sumarstarfsmaður (Iðnaðarráðuneytið, átak fyrir námsmenn og
atvinnuleitendur). Vann rannsóknarskýrslu vegna verkefnisins Mótun hönnunarstefnu, júlí-ágúst 2010.
Hallur Helgason nemi í tölvunarfræði, sumarstarfsmaður (Iðnaðarráðuneytið, átak fyrir námsmenn og
atvinnuleitendur). Vann við vefmál og
sumarafleysingar, júlí-ágúst 2010.
Edda Kristín Sigurjónsdóttir Interaction Designer,
verkefnastjóri ferðar sýningarinnar Íslensk
samtímahönnun til Stokkhólms í febrúar 2011,
ágúst-mars (7 mán).
Ágústa Hera Harðardóttir, fatahönnuður og
nemi í nýsköpunarfræðum við Viðskiptahákólann
í Kaupmannahöfn var starfsnemi í
Hönnunarmiðstöð frá ágúst-des 2010.

Húsnæðismál
Ekkert breyttist varðandi húsnæðismál Hönnunarmiðstöðvar árið 2010. Hönnunarmiðstöð hefur til
umráða bakhús að Vonarstræti 4b sem er í eigu
Íslandsbanka. Húsnæðið leigir hún af Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Kjallarinn er leigður Hönnunarsjóði Auroru og Kraumi tónlistarsjóði og nýtist
það sambýli íbúum hússins vel. Húsnæðið hentar
ágætlega sem byrjunarreitur Hönnunarmiðstöðvar;
þar er gott fundarherbergi og ágætis aðstaða, það
er nýtt af félögum hönnuða til funda og nokkur
þeirra eiga lögheimili í miðstöðinni.
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Teiti Hönnunarmiðstöðvar nóvember 2010

Framvinduskýrsla ársins 2010 | honnunarmidstod.is

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Varanleg lausn í húsnæðismálum
Húsnæðið að Vonarstræti 4b dugar ágætlega í bili, það er afar hagkvæmt og ágætlega staðsett. En mikilvægt
er að huga að framtíðarhúsnæði fyrir miðstöðina í miðborg Reykjavíkur, mögulega í samstarfi við Reykjavíkurborg. Samstarfið við félög hönnuða er einnig mjög áhugavert og mikilvægt; einnig eru uppi hugmyndir um
samstarf við samtök skapandi greina og aðrar kynningarmiðstöðvar listgreinanna.

Föst verkefni Hönnunarmiðstöðvar
Föst verkefni Hönnunarmiðstöðvar eru verkefni sem eru stöðugt í gangi allt árið og breytast ekki mikið milli
ára, þó svo að umfang þeirra aukist.
Föst verkefni eru:
• Margvíslegt kynningarstarf
• Fyrirspurnir frá og samvinna við hönnuði
• Fyrirspurnir frá og samvinna við fyrirtæki og stofnanir
• Móttaka erlendra blaðamanna
• Rekstur vefsíðu á íslensku og ensku
• Póstlistar og fréttabréf
• Söfnun myndefnis frá hönnuðum
• Korpúlfsstaðir
• Myndstef
• Mælingar á umfangi hönnunar og arkitektúrs
• Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur
• Hagnýtt hádegi
• Hönnun til útflutnings
• Hönnununarsjóður Auroru
Margvíslegt kynningarstarf
Á árinu hefur orðið áberandi aukning í umfjöllun um íslenska hönnun.
Það sýnir vaxandi áhuga íslenskra fjölmiðla á greininni, sem að hluta
má rekja til starfs Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Einnig hefur vitund um
hönnun og mikilvægi hönnunar aukist ekki síst hjá fjölmiðlum sem nú
eru mun opnari fyrir þessum málum. Starfsfólk Hönnunarmiðstövar
á regluleg samskipti við alla helstu fjölmiðla á Íslandi varðandi ýmis
verkefni miðstöðvarinnar. Einnig hafa starfsmenn farið í mörg viðtöl við
innlenda og erlenda fjölmiðla og þannig vakið athygli á starfseminni.
Samkvæmt upplýsingum frá fjölmiðlavöktun Credit Info þá birtust 203
fréttir um hönnun í októbermánuði 2010.
Fréttir í október skiptust með eftirfarandi hætti:
• 157 fréttir í prentmiðlum
• 13 fréttir í ljósvakamiðlum
• 33 fréttir í helstu ritstýrðu netmiðlum
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Haldnar hafa verið kynningar um íslenska hönnun, arkitektúr og Hönnunarmiðstöðina sjálfa fyrir ýmsa hópa.
Meðal annars hefur verið tekið á móti námsmönnum, fræðimönnum, fólki úr stjórnsýslu, frá fyrirtækjum o.s.frv.
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Fyrirspurnir frá og samvinna við hönnuði
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar hafa fundið fyrir stöðugri aukningu á fyrirspurnum frá hönnuðum um ýmis
hagsmunamál, útflutning, framleiðslu, markaðssetningu, erlendar sýningar, samstarfsaðila, styrki og fleira.
Tekið er við einum eða fleiri einstaklingum og hópum í ráðgjöf í hverri viku. Þessu verkefni er sinnt eins og
kostur er en augljóst er að efla þarf mun betur stuðning við grasrótarstarf hönnuða.
Fyrirspurnir frá og samvinna við fyrirtæki og stofnanir
Hönnunarmiðstöð fær margar fyrirspurnir frá ýmsum fyrirtækjum og stofnunum sem vinna með eða hafa áhuga
á samstarfi við hönnuði. Miðstöðin hefur milligöngu og veitir ráðgjöf um samstarf við hönnuði á ýmsum sviðum.
Móttaka erlendra blaðamanna
Erlendir blaðamenn leita mikið til Hönnunarmiðstöðvar. Margir þeirra koma í tengslum við HönnunarMars,
aðrir hafa samband beint og einhverjir koma fyrir milligöngu Ferðamálastofu eða Höfuðborgarstofu. Áætla má
að um 50 blaðamenn hafi verið í samskiptum við miðstöðina á árinu 2010 og þeir kynntir fyrir íslenskri hönnun
og arkitektúr. Þeir voru meðal annars frá danska hönnunartímaritinu RUM, Forum, Core 77, Dazeddigital,
Artsthread, Coolhunting, Damn Magazine, Guardian, Design Week, Dezeen.com, Scandinavian Style, Surface
og Time Magazine.
Rekstur vefsíðu á íslensku og ensku | honnunarmidstod.is | icelanddesign.is
Vefsíða Hönnunarmiðstöðvar á íslensku er mjög lifandi og nýjar fréttir eru settar inn daglega. Ensk vefsíða
Hönnunarmiðstöðvar er ekki eins virk en er haldið
www.honnunarmidstod.is
Jan 1, 2010 - Dec 31, 2010
Dashboard
Comparing to: Site
úti með lágmarksfréttum af því sem er að gerast á
íslenskum hönnunarvettvangi. Þarna liggur vannýtt
tækifæri til kynningar á íslenskri hönnun erlendis.
Visits

2,000

2,000

1,000

1,000

0

0

Jan 4

Upplýsingar frá google.com_analytics sýnir að
heimsóknum á síðuna hefur fjölgað.
Vegna flutnings á vefnum milli vefkerfa í febrúar
2009 eru samanburðarhæfar tölur fyrir árið 2009
ekki fyrirliggjandi.
• Meðaltal á mánuði árið 2008: gestir 1889 og
heimsóknir 3186
• Meðaltal á mánuði árið 2010: gestir 2153 og
heimsóknir 4491
• Þetta er um 15% aukning gesta á mánuði og 30%
aukning heimsókna á mánuði ef miðað er við árið
2008.
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Site Usage

53,903 Visits

47.60% Bounce Rate

197,553 Pageviews

00:03:15 Avg. Time on Site

3.66 Pages/Visit

44.86% % New Visits

Traffic Sources Overview

Top Content
Pageviews

% visits

24,487.00 (45.43%)

Page
/Forsida/

33,778

17.10%

16,300.00 (30.24%)

/Islenskhonnun/

31,138

15.76%

13,116.00 (24.33%)

/HonnunarMars/Dagskra/

9,255

4.68%

/Islenskhonnun/Islenskirhonnud

8,196

4.15%

/Islenskhonnun/honnunarthjonu

6,972

3.53%

Search Engines
Referring Sites
Direct Traffic

Visitors Overview
Visitors
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Mar 11 Apr 13

May 16 Jun 18

Jul 21

Aug 23 Sep 25 Oct 28

Nov 30

Visitors

25,837

Póstlistar og fréttabréf
Hönnunarmiðstöð heldur úti mjög virkum póstlista
sem telur um 2500 manns sem fá reglulega sendar upplýsingar um hina ýmsu viðburði og fréttir. Auk þess
á Hönnunarmiðstöð um 3000 vini á Facebook. Fréttabréf eru send út einu sinni í mánuði, en auk þess
eru sendar út fréttatilkynningar um ýmsa viðburði og málefni þegar við á. Árið 2010 voru sendar út um 60
1
Google Analytics
fréttasendingar. Sjá fréttabréf ársins í fylgiskjali 1, bls. 36-38.
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Myndefni frá hönnuðum
Markvisst hefur verið unnið að því að safna saman myndefni frá íslenskum hönnuðum til að nota í
kynningarstarfi hérlendis og erlendis. Þess er gætt að alltaf séu í gagnagrunninum nýjustu verk íslenskra
hönnuða. Í grunninum eru nú rúmlega 1000 myndir.
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Korpúlfsstaðir
Hönnunarmiðstöð á tvo af fimm fulltrúum í stjórn Korpúlfsstaða. Samið var við SÍM um umsjón með rekstri
Korpúlfsstaða. Afar nauðsynlegt er að auka rekstrarfé Korpúlfsstaða þannig að hægt sé að ráða starfsmann sem
yrði staðsettur á þar. Þannig er hægt að tryggja góðan rekstur og líflega starfsemi í húsinu.

Myndstef
Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn og fulltrúa í úthlutunarnefnd styrkja. Aðild að
Myndstefi veitir öllum félögum aðildarfélaganna níu aðgang að þjónustu og höfundarréttarvernd Myndstefs.
Þjónusta Myndstefs er afar mikilvæg fyrir stóran hóp hönnuða þar sem fremur lítil þekking er á rétti hönnuða
innan hópsins jafnt sem hjá þeim sem eiga viðskipti við hönnuði. Sífellt meira reynir á þennan rétt.
Mælingar
Hluti fastrar starfsemi Hönnunarmiðstöðvar á að vera að koma á og halda við mælingum á
umfangi hönnunar- og arkitektageirans. Þannig geta hönnunargeirinn og stjórnvöld fengið
skýra mynd af umfangi og vexti greinarinnar. Hönnunarmiðstöð tók þátt í mælingum á umfangi
skapandi greina á árinu og kynnt var skýrsla í desember 2010. Í kjölfarið verður vonandi gerð
úttekt á hönnunargeiranum.
Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur
Hönnunarmiðstöð hefur staðið fyrir fyrirlestrum í Listasafni Reykjavíkur einu sinni í mánuði í samstarfi við
Listasafni Reykjavíkur og Listaháskóla Íslands. Fyrirlestrarnir eru haldnir þriðja fimmtudag í mánuði. Þeir
hafa mælst mjög vel fyrir hjá hönnuðum og áhugafólki um hönnun. Fyrirlesararnir hafa verið ýmsir innlendir
og erlendir hönnuðir og fræðimenn. Að meðaltali mæta um 80 manns á fyrirlestrana. Fyrirlesarar árið 2010
voru Rúnar Ómarsson
framkvæmdastjóri
Nikita, Sigurður
Björnsson frá Rannís,
Róshildur Jónsdóttir
vöruhönnuður, Aðalsteinn
Snorrason arkitekt,
Arkitektafyrirtækið
Skyggni frábært,
Ostwald Helgason,
Unity technology, Vík
Prjónsdóttir, hönnunarfyrirtækið Apokalyps Labotek ALT og Páll Hjaltason arkitekt.
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Hagnýtt hádegi
Fyrirlestraröðin Hagnýtt hádegi var starfrækt mánaðarlega í Þjóðminjasafni Íslands. Efni fyrirlestranna var af
hagnýtum toga, svo sem virðisauki, höfundarréttur og vefmál. Þeir voru haldnir í samvinnu við Hönnunarsjóð
Auroru og var efni þeirra tekið upp og sett inn á vefi Hönnunarmiðstöðvar og Hönnunarsjóðsins.
http://honnunarmidstod.is/Fyrirlestrar/Hagnytthadegi/.
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Hönnun til útflutnings
Vegna vinnu við undirbúning stofnunar Íslandsstofu tókst ekki að koma í gang verkefni með Útflutningsráði/
Íslandsstofu árið 2010. En stefnt er að því að verkefnið fari aftur í gang með örlítið breyttu sniði árið 2011 og þá í
samstarfi við Íslandsstofu, Samtök iðnaðarins og Nýsköpunarmiðstöð íslands.
Hönnunarsjóður Auroru
Hönnunarsjóður Auroru hefur átt í góðu samstarfi við Hönnunarmiðstöð
Íslands allt frá upphafi. Má þar nefna fyrirlestraröðina Hagnýtt Hádegi,
þar sem fjallað var um hagnýt mál sem mörg hver brenna á hönnuðum,
s.s. höfundarrétt, virðisaukaskatt og útﬂutning. Fyrirlestrarnir voru ﬂestir teknir upp og upptökurnar, ásamt efni
þeirra, gerðar aðgengilegar á veraldarvefnum. Þetta verkefni spratt upp úr greinilegri þörf hönnuða á ráðgjöf.
Framkvæmdastjóri Hönnunarsjóðsins hefur einnig ítrekað komið að ráðgjöf og hugmyndavinnu í kringum
HönnunarMars Hönnunarmiðstöðvar. Bein fjárhagsleg aðkoma Hönnunarsjóðsins að HönnunarMars hefur
lotið að kynningarmálun erlendis og heimildaöflun, en Hönnunarsjóðurinn hefur veitt beinan fjárstuðning til
hátíðarinnar vegna komu erlendra blaðamanna til landsins sem og staðið að móttöku þeirra. Hönnunarsjóðurinn
kostaði einnig upptöku efnis til gerðar heimildar- og kynningarmyndbands um HönnunarMars 2010.
Hönnunarsjóðurinn heldur áfram að skapa sér sess í faginu með starfsemi sinni og er mikilvægur fyrir hönnuði,
enda er hann eini sjóðurinn sem styrkir verkefni hönnuða á þeirra eigin forsendum.
Annað starfsár Hönnunarsjóðs Auroru einkenndist af frekari stefnumótun og úthlutanir ársins endurspegluðu
það markmið sjóðsins að styðja vel við valin verkefni með endurteknum styrkveitingum. Mest áhersla hjá
Hönnunarsjóði Auroru lá sem fyrr í beinum styrkveitingum til einstaklinga, enda fjölgar umsóknum í sjóðinn jafnt
og þétt auk þess sem gæði þeirra aukast.
Árangursmat var framkvæmt á starfsemi Hönnunarsjóðsins frá upphafi starfseminnar og er það skoðun
framkvæmdastjóra hans að slíkt mat sé „afar mikilvægt til mótunar stefnu sjóðsins þegar kemur að
styrkveitingum og almennri starfsemi. Framkvæmd matsins
sýnir einnig metnað þeirra sem að sjóðunum standa til
faglegra vinnubragða auk þess að vera til þess fallið að vekja
upp umræður um stuðningsumhverfi hönnuða almennt, m.a.
með tilliti til aðgengis að sjóðum.“ Matið sé einnig mikilvægt
innlegg í annars kraftmikla umræðu um skapandi greinar á
Íslandi síðustu misseri og mótun hönnunarstefnu Íslands sem
nú stendur fyrir dyrum.
Á árinu 2010 veitti Hönnunarsjóður Auroru tæpum 18
milljónum til eftirfarandi aðila:
Andrea Maack / ANDREA MAACK PARFUMS | Bóas Kristjánsson /
8045 | Dagný Bjarnadóttir / FurniBloom | Guðmundur Hallgrímsson
/ MUNDI | Hafsteinn Júlíusson / HAF | Hreinn Bernharðsson /
starfsnámsstyrkur hjá Hrafnkeli Birgissyni | Hugrún Dögg Árnadóttir
& Magni Þorsteinsson / Kron by KronKron | Hörður Lárusson / Fáninn
2 | Katrín Ólína | Kristrún Thors / starfsnámsstyrkur hjá Guðrúnu Lilju
Gunnlaugsdóttur | Laufey Jónsdóttir / starfsnámsstyrkur hjá Glófa
| LungA, Listahátíð ungs fólks á Austurlandi / ráðgjöf til hönnuða |
Sigríður Sigurjónsdóttir / SPARK design space | Skyggni Frábært/
Ylhús fyrir alla | Vík Prjónsdóttir / Vík Prjónsdóttir | Una Hlín
Úthlutun Hönnunarsjóðs Auroru í Listasafni Íslands í febrúar
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Kristjánsdóttir / Royal Extreme / viðskiptaráðgjöf
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Verkefni ársins 2010
Hér verður farið yfir þau verkefni ársins 2010 sem heyra ekki undir föst verkefni eða rekstur
Hönnunarmiðstöðvar.
Verkefni 2010
• Endurgerð samnings um áframhaldandi starfsemi Hönnunarmiðstöðvar Íslands
• Gerð samnings við ráðuneyti um gerð kynningarefnis um hönnun og arkitektúr á ensku
• You Are in Control
• Samráðsvettvangur skapandi greina
• Kortlagning á hagrænum mælingum skapandi greina
• Áhersla á hönnun í þingsályktunartillögu um eflingu græna hagkerfisins
• Samstarf við Íslandsstofu, stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
• Verkefni með húsgagnafyrirtækjum, Nýsköpunarmiðstöð og Samtökum iðnaðarins
• Reykjavík hönnunarborg 2010
• InPolis í Berlín
• Atypi, alþjóðleg leturráðstefna á Íslandi 2011
• Heimsókn til Svíþjóðar á Stockholm Furniture Fair 2010
• Heimsókn Christian Scherfig framkævmdastjóra Dansk Design Center til Íslands í mars 2010
• Undirbúningsvinna vegna mótunar hönnunarstefnu stjórnvalda
• Þátttaka í norrænum panel um Hönnunarstefnur í New York
• Skartgripasamkeppni Hendrikku Waage
• Hönnunarsamkeppni byggð á verkum Ásmundar Sveinssonar
• Hönnunarsamkeppni um minjagrip fyrir Reykjavíkurborg
• Samkeppni um hönnun barmmerkis fyrir Skottur, félag um 24. október
• Samkeppni um hönnun bleiku slaufunnar
• Samkeppni um hönnun minjagrips til minningar um Jón Sigurðsson
• Hönnunarsamkeppni um húsgögn í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhúsið í Reykjavík
• Opið hús á Menningarnótt
• Sýningin Náttúran í hönnun
• Útgáfa bókar um Hönnunarsýninguna Íslensk samtímahönnun á ensku
• Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Dansk Design Center febrúar 2010
• Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Nordic Lighthouse í Shanghai í september 2010
• Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Design District í Peking í nóvember 2010
• Heimsókn til Svíþjóðar vegna hönnunarsýningarinnar Íslensk samtímahönnun á SFF 2011
• HönnunarMars
Endurgerð samnings um áframhaldandi starfsemi Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Í júní 2010 hófust viðræður við
iðnaðarráðuneytið og mennta- og
menningamálaráðuneytið um endurnýjun
samnings um rekstur Hönnunarmiðstöðvar en
þriggja ára samstarfssamningur miðstöðvarinnar
við ráðuneytin rann út um áramótin 2010-11.
Um leið var útbúin kynning fyrir stjórnvöld þar
sem sýnt var fram á hversu litlu fé er varið á vegum ríkisins til verkefna á sviði hönnunar og arkitektúrs miðað
við umfang þessara greina. Samningaviðræður stóðu fram á haust og að lokum var fallist á að framlengja
samninginn til eins árs að því gefnu að óbreyttu framlagi ráðuneytanna héldist óbreytt. Því liggur fyrir að gera
verður samning aftur árið 2011 og þá til a.m.k. þriggja ára.
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Gerð samnings við ráðuneyti um gerð kynningarefnis um hönnun og arkitektúr á ensku
Samkomulag um sóknarverkefni utanríkisþjónustunnar
á sviði menningarkynningar erlendis var undirritað í
utanríkisráðuneytinu 30. júní 2010. Menningarkynning og
stuðningur við markaðssókn menningar er mikilvægur
og vaxandi liður í starfsemi sendiráðanna og liður í
orðsporsvinnu þeirra. Sóknarverkefnin þrjú hafa að
markmiði að efla samstarf og samstilla krafta sendiráða
Íslands og Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Bókmenntasjóðs
og Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar.
Sóknarverkefnin þrjú fela í sér að utanríkisráðuneytið og mennta- og menningarmálaráðuneytið leggja
til 1 milljón kr. til hvers verkefnis á móti framlagi miðstöðvanna og samstarfsaðila þeirra. Átaksverkefni á
sviði hönnunar og arkitektúrs miðar að því að gera utanríkisþjónustuna vel í stakk búna til að kynna og
styðja við útflutning á íslenskri hönnun og arkitektúr. Verkefnið tengist m.a. hönnunarsýningunni Icelandic
Contemporary Design sem nú fer um heiminn, og ljósmyndasýningu sem sett verður upp í sendiráðum og
sendiráðsbústöðum. Hönnunarmiðstöð annast framkvæmd verkefnisins sem felur í sér gerð kynningarefnis,
prentuðu og rafrænu, faglegri ráðgjöf til sendiráðanna, og aðstoð við eflingu tengslanets á sviði hönnunar
erlendis.
You Are in Control
Alþjóðleg ráðstefna, You Are in Control, var haldin í fjórða sinn í Reykjavík dagana 1.-2.
október 2010. Rýnt var í þróun og tækifæri í stafrænum viðskiptamódelum ásamt því
að skoða samlegðaráhrif mismunandi listforma. Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar,
Hönnunarmiðstöð Íslands, Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar, Kvikmyndamiðstöð
Íslands og IGI stóðu að ráðstefnunni. You Are in Control sameinar þá sem starfa í
skapandi greinum, markaðsfólk og útgáfufyrirtæki og auðveldar því þátttakendum að
læra af öllum skapandi greinum. Miklar breytingar eiga sér nú stað í menningarmiðlun
um heim
allan. Tala þeirra sem neyta og njóta alls kyns menningarafurða eykst dag frá degi, í réttu hlutfalli
Samanburður
á niðurstöðum
við
minnkandi
sölutölur
úr viðhorfskönnunum
um á áþreifanlegum afurðum. Stafræn dreifing, höfundaréttur og fjárfestingar kalla á
nýjanAre
hugsunarhátt,
nýja viðskiptahætti og nýjar leiðir í útgáfu, dreifingu og markaðssetningu. Um leið eru að
You
In Control
mótast2009
ný viðskiptamódel
þar sem tölvuleikir koma sífellt meira við sögu í markaðssetningu og dreifingu á
og 2010
fatnaði, tónlist og jafnvel kvikmyndum.
Samráðsvettvangur skapandi greina
Í kjölfar stefnumótunarvinnu sem haldin var með aðstoð frá Samtökum iðnaðarins í desember 2009 var
samráðsvettvangur skapandi greina stofnaður af Hönnunarmiðstöð Íslands, Úttón, Kvikmyndamiðstöð Íslands,
Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar, Bókmenntakynningarsjóður og IGI (Icelandic Gaming Industry).
Helstu áherslupunktar stefnumótunarinnar:
Helstu
Kortlagning
Hagskýrslur og rannsóknir á greininni
tölulegar
hagrænna áhrifa
Stofnun Samtaka skapandi greina
niðurstöður
skapandi greina
Kynningarmiðstöð skapandi greina
Ráðuneyti skapandi greina
Sprotasjóður fyrir unga skapandi aðila
Útflungsjóður skapandi greina
Innflutningur fjölmiðlafólks og kaupendur
Skapandi greinar í grunn- og framhaldsskólum
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Samráðsvettvangurinn hittst oft á árinu og hefur unnið að nokkrum verkefnum. Má þar helst nefna að strax
var farið í að semja við aðila um verkefnið Kortlagning á hagrænum mælingum skapandi greina. Anna Hildur
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Hildibrandsdóttir hjá Úttón fór fyrir því verkefni og á mikinn heiður skilinn fyrir mikið og óeigingjarnt starf í
þágu allra skapandi greina. Einnig er You Are in Control samstarfsverkefni hópsins sem situr líka saman í
fagráði hjá Íslandsstofu. Þessi þróun er ekki komin mjög langt á veg en er engu að síður afar spennandi og
getur haft verulega áhrif á vöxt allra greinanna.
Kortlagning á hagrænum mælingum skapandi greina
Að frumkvæði Samráðsvettvangs skapandi greina ákváðu fimm ráðuneyti og Íslandsstofa að
fjármagna kortlagningu á hagrænum umsvifum skapandi greina í íslensku atvinnulífi. Meginniðurstöður
kortlagningarinnar leiddu í ljós að skapandi greinar eru einn
af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar. Þetta er í fyrsta
sinn sem hagræn áhrif skapandi greina á Íslandi eru greind
og metin á heildstæðan hátt. Niðurstöður rannsóknarinnar
munu verða mikilvægt tæki fyrir opinbera aðila þegar
kemur að stefnumótun og ákvörðunartöku varðandi
atvinnuuppbyggingu. Fimm ráðuneyti og Íslandsstofa
fjármögnuðu rannsóknina sem unnin er að frumkvæði
samráðsvettvangs skapandi greina. Rannsóknina unnu þau
Colin Mercer sérfræðingur, Tómas Young rannsakandi og Dr.
Margrét Sigrún Sigurðardóttir lektor við viðskiptafræðideild
Háskóla Íslands og forstöðumaður Rannsóknarmiðstöðvar skapandi greina. Rannsóknin nær til áranna
2005-2009. Vinna við hana hófst í mars 2010 og er tölulegum þætti rannsóknarinnar lokið. Liður í verkefninu
var að hreinsa gögn sem til voru hjá Hagstofu Íslands og skoða flokkunina en Samtök iðnaðarins komu að
þeim hluta verkefnisins. Í framhaldinu verður skrifuð skýrsla um niðurstöðurnar þar sem einnig verður fjallað
ítarlega um rannsóknaraðferðir og samanburð við aðrar þjóðir. Lokaskýrslan mun liggja fyrir í mars 2011.
Bakhjarlar rannsóknarinnar
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar (ÚTÓN) hefur haldið utan um framkvæmd rannsóknarinnar fyrir hönd
samráðsvettvangs skapandi greina sem auk ÚTÓN skipa Hönnunarmiðstöð Íslands, Kvikmyndamiðstöð Íslands,
Leiklistarsamband Íslands, Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar, Icelandic Gaming Industry, Íslensk tónverkamiðstöð
og Bókmenntasjóður. Mennta- og menningarmálaráðuneytið er í forsvari fyrir ráðuneytin sem auk þess eru efnahags- og
viðskiptaráðuneytið, fjármálaráðuneytið, iðnaðarráðuneytið og utanríkisráðuneytið.

Starfshópur á vegum ríkisstjórnarinnar sem meta skal hvernig bæta megi starfsumhverfi skapandi
greina og nýta þau tækifæri sem til staðar eru, efla rannsóknir, menntun og stefnumótun og styðja við
útflutningsstarfsemi, mun hefja störf við fyrsta tækifæri. Verður hann skipaður fulltrúum frá mennta- og
menningarmálaráðuneytinu, iðnaðarráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu, utanríkisráðuneytinu, efnahagsog viðskiptaráðuneytinu, Íslandsstofu og samstarfsvettvangi skapandi greina. Er hópnum ætlað að skila
stjórnvöldum tillögum um aðgerðir og úrbætur eftir því sem starfi hans vindur fram en lokaskýrsla með
aðgerðaáætlun skal liggja fyrir eigi síðar en 1. mars 2011.
Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra hefur ákveðið að ráðuneyti hennar muni leggja fjórar milljónir króna
til rannsóknar á því hvernig stoðkerfi atvinnulífsins getur betur mætt þörfum skapandi greina og stutt
þær til enn frekari verðmætasköpunar og útflutnings. Rannsóknin verður samstarf iðnaðarráðuneytisins,
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands, Samtarfsvettvangs skapandi greina og háskólanna auk þess sem samráð
verður haft við fagráð skapandi greina hjá Íslandsstofu.
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Áhersla á hönnun í þingsályktunartillögu um eflingu græna hagkerfisins
Eftirfarandi er texti sem unnin var af Hönnunarmiðstöð vegna þingsályktunartillögu um eflingu græna
hagkerfisins:
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Horfa verður á hönnun frá tveimur hliðum. Annars vegar sem aðferðafræði eða þjónustu og sem slík á hún
erindi inn í allar aðrar greinar. Hönnuðir starfa við að fá hugmyndir og leysa verkefni. Þeir eru almennt mjög
vel að sér um grænt hagkerfi og leggja áherslu á sjálfbærni í sínum hugmyndum og vinnubögðum. Hönnun
getur aukið verulega verðmætasköpun og gæði afurða allra atvinnugreina. Það þarf því að kynna það enn
frekar fyrir fyrirtækjum og stofnunum að með því að nýta þekkingu hönnuða aukast líkurnar verulega á því
að ná samkeppnisforskoti hér á Íslandi og á alþjóðlegum mörkuðum eins og fjölmörg dæmi sanna. Þetta er
sérstaklega mikilvægt hér þar sem heimamarkaður er mjög lítill. Þetta á við um allar atvinnugreinar sem taldar
eru upp í þessari skýrslu allt frá orkuframleiðslu, grænum iðnaði, landbúnaði, sjávarútvegi, ferðaþjónustu,
skógrækt og yfir í hvers kyns skapandi greinar.
Hins vegar er íslensk hönnun sem framleiðsla afurða mjög svo vaxandi atvinnugrein á Íslandi. Hér starfar fjöldi
hönnuða og mörg ný fyrirtæki hafa litið dagsins ljós undanfarin ár á ólíkum sviðum, sum hver á nýjum sviðum
eins og fatahönnun, vöruhönnun og upplifunarhönnun. Önnur hafa verið lengur til, og má þar nefna grafíska
hönnun og arkitektúr. Mörg þessara fyrirtækja hafa sjálfbærni að leiðarljósi oft við erfiðar aðstæður þannig
að hvatning í þá átt hefði mjög jákvæð áhrif. Mörg hver eru að ná árangri erlendis þó svo að starfsumhverfið
sé um margt erfitt eins og almennt á fyrirtækjamarkaði. Stuðningsumhverfið er fyrir hendi en aðlaga þarf það
miklu betur að þörfum þessa greina. Framleiðsla getur að mestu farið fram hér heima ef við einbeitum okkur á
hágæðavöru sem ekki er framleidd í mjög miklu magni. Í samanburði við margar aðrar greinar þarf ekki mjög
stórar upphæðir til að hafa mikil áhrif á þennan geira.
Samstarf við Íslandsstofu, stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
Hönnunarmiðstöð á mikið samstarf við Íslandsstofu um margvísleg mál.
Miðstöðin var ráðgefandi um varðandi útfærslu hönnunarsamkeppni um nýtt
merki Íslandsstofu og framkvæmdastjóri sat í dómnefnd (sem fulltrúi tilnefndur af
FÍT). Íslandsstofa, áður Útflutningsráð hefur unnið að ýmsum verkefnum á sviði
hönnuða mörg undanfarin ár. Starfsmenn leita iðulega til Hönnunarmiðstöðvar
um ráðgjöf varðandi mörg þessara mála sem er mjög ánægjulegt og mikilvæg viðurkenning á starfi
Hönnunarmiðstöðvar. Miðstöðin telur sig geta veitt Íslandsstofu ýmsa þjónustu, m.a vegna vefmála gáttarinnar
Iceland.is og ráðgjafar á sviði hönnunar og arkitektúrs. Íslandsstofa hefur komið að mörgum verkefnum með
Hönnunarmiðstöð svo sem ferð hönnunarsýsningarinnar Íslensk samtímahönnun o.fl. Fagráð skapandi greina
var stofnað hjá Íslandsstofu haustið 2010 en Hönnunarmiðstöð Íslands á sinn fulltrúa þar.
Hönnunarmiðstöð er einnig í nánu samstarfi við iðnaðarráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið og
utanríksráðuneytið og notið stuðnings frá þessum ráðuneytum. Hönnunarmiðstöð hefur verið í samstarfi við
og notið stuðnings frá Samtökum iðnaðarins. Þó nokkuð samstarf er við íslensk sendiráð erlendis. Nokkurt
samstarf er við Nýsköpunarmiðstöð en það mæti auka verulega.
Með auknu fjármagni mun Hönnunarmiðstöð öðlast mun raunhæfari samstarfsgrundvöll við
stuðningsumhverfið. Innan ramma Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekking og sérþekking á tækifærum,
áherslum og aðferðum hönnuða og arkitekta. Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafarhlutverki fyrir þessar greinar
hvað varðar stjórnsýslu og stuðningumhverfi en um leið og þarf hún að sækja fé til sama stuðningumhverfis
til að geta sinnt verkefnum sínum. Það eru hvorki fagleg né markviss vinnubrögð og á stundum eru það sömu
starfsmenn sem þiggja ráðgjöf miðstöðvarinnar og veita til hennar fjármagni.
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Verkefni með húsgagnaframleiðendum, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Samtökum iðnaðarins
Haustið 2009 var lagt af stað í verkefni um samstarfsverkefni milli hönnuða og húsgagnafyrirtækja. NMI
(Karl Friðriksson), SI (Árni Jóhannsson), Húsgagnaframleiðendur (Grétar Árnason), Félag húsgagna- og
innanhússarkitekta (Guðrún Margrét Ólafsdóttir), og Hönnunarmiðstöð Íslands (Halla Helgadóttir) tóku þátt í
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verkefninu. Lögð var 1 milljón króna í verkefnið frá NMI og SI og ákveðið að fá fyrirtækið Netspor (Kristján M.
Ólafsson) til að stýra verkefninu. Þetta var gert án samráðs við fulltrúa FHI og Hönnunarmiðstöðvar. Nokkur
aðalmál voru á dagskrá hópsins sem hittist þó nokkuð oft:
• Hagfræðiúttekt á gögnum um innflutning og framleiðslu á húsgögnum.
• Ráðstefna sem átti að vera um haustið – Umsnúningur á okkar hag, nýsköpun í húsgagnagreininni.
• Hönnunarsamkeppni í tengslum við HönnunarMars vorið 2011
• Háskólasjúkrahús – áherslur á innlenda framleiðslu og kaup á íslenskum vörum.
Skemmst er frá því að segja að verkefnið lognaðist út af, fulltrúum FHI og Hönnunarmiðstöðvar til mikilla
vonbrigða, enda töldu þær að verkefnið hefði gengið mun betur ef Hönnunarmiðstöð hefði verið falin
verkefnisstjórn þess.
Reykjavík hönnunarborg 2010
Í janúar 2010 bað borgarstjórn Reykjavíkur um tilnefningu fulltrúa Hönnunarmiðstöðvar í stýrihóp varðandi
verkefnið Reykjavík Hönnunarborg Íslands 2010. Ekkert heyrðist meira af þessu verkefni, enda mjög
mikilvægt að ákvarðanir um metnaðarfull verkefni á borð við Reykjavík hönnunarborg, sem geta falið í sér
mikil tækifæri fyrir greinar hönnuða og arkitekta, séu teknar á faglegum grundvelli, að vel yfirveguðu máli og í
samráði við fulltrúa þeirra.
InPolis í Berlín
Sendiráð Íslands í Berlín og Hönnunarmiðstöð áttu samstarf við InPolis í Berlín
um þátttöku íslenskra vöru- og fatahönnuða í samsýningum norrænna hönnuða
á DMY International Design Festival 2010. Vöruhönnuðirnir Brynhildur Pálsdóttir
og Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir áttu verk á sýningunni: BerliNordik Bright Green
Design Exhibition en á sýningunni var lögð áhersla á sjálfbæra hönnun. Því miður
tókst hvorki að fá fjármagn né styrki til að aðstoða hönnuðina við að komast til
Berlínar til að taka þátt í opnun og pallborðsumræðum.

Invitation for the opening of the
BerliNordik bright green design exhibition
CREATE BERLIN, the INTERNATIONAL DESIGN CENTER BERLIN and INPOLIS UCE GmbH welcome all guests to the
international product design exhibition as part of DMY International Design Festival - with sustainable products from
Denmark, Finland, Iceland, Norway, Sweden and Berlin

June 8, 2O1O, International Design Center Berlin (IDZ)
7 pm - opening and panel discussion
with jury members & international designers
IDZ - International Design Center, Reinhardtstraße 52, 10117 Berlin

Project partners:

We would like to thank:

Atypi, alþjóðleg leturráðstefna á Íslandi 2011
Í mars 2010 leitaði grafíski hönnuðurinn Gunnar Vilhjálmsson til
Hönnunarmiðstöðvar með áhugavert verkefni. ATypI (Association Typographique
Internationale) eru helstu samtök leturhönnuða í heiminum stofunuð 1957. Þau eru aðalvettvangur hins
alþjóðlega samfélags leturhönnuða og þar fer fram framsækin umræða um þróun, rannsóknir og nýsköpun á
sviði leturs og leturhönnunar. ATypI ráðstefnan, ein fremsta leturráðstefna heims, hefur verið haldin á hverju
ári undanfarin 50 ár. Ráðstefnan er haldin á nýjum stað í hvert sinn og hefur þannig ferðast um mestallan
heimin á þessu tímabili. Gera má ráð fyrir að um 350 erlendir gestir sæki ráðstefnuna. Hönnunarmiðstöð
leitaði til Íslandsstofu um stuðning við ferð formanns FÍT, Harðar Lárussonar til Dublin haustið 2010 til að
kynna sér Atypi ráðstefnuna þar og á sama tíma kynna að hún yrði haldin á Íslandi 2011. Haustið 2011 verður
Atypi ráðstefnan haldin í Hörpunni. Þema ráðstefnunnar í ár er ð eða eth (alþjóðleg stafsetning ð). Og
sérstök áhersla verður á fyrirlestra um einstaka stafi eins og hann, sem ekki eru notaðir víða um heiminn en
leturhönnuðir þurfa að kunna
að hanna. Nú liggur fyrir að
aðalræðumaður hátíðarinnar
verður Gunnlaugur Briem, sá
Íslendingur sem þekktastur
er á sviði alþjóðlegrar leturhönnunar. Hægt er að lesa meira um ATypI félagið og ráðstefnuna í Reykjavík á
enskri heimasíðu okkar. www.atypi.org/2011-reykjavik. Samstarfsaðilar í þessu verkefni eru: Atypi, FÍT | Félag
íslenskra teiknara, LHÍ | Listaháskóli Íslands og Hönnunarmiðstöð Íslands.
Media partner:

Dänische Botschaft

Kindly supported by:

This invitation admits two persons
Please RSVP until June 2, 2010 at http://tiny.cc/BerliNordik_2010_June
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Heimsókn til Svíþjóðar á Stockholm Furniture Fair 2010
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar sótti heim sýninguna
Stockholm Furniture Fair sem þykir ein af þeim bestu á sviði
hönnunar. Haldið var boð á vegum íslenska sendiherrans í
sendiherrabústaðnum þar sem íslenskum hönnuðum og fólki úr
hönnunargeiranum í Svíþjóð var boðið. Einnig voru sóttar ýmsar
sýningar og fundir þar sem mynduð voru tengsl sem nýst hafa vel í
starfi Hönnunarmiðstöðvar. Í samstarfi við Svensk form hélt Sigríður
Sigurjónsdóttir prófessor í vöruhönnun fyrirlestur á Pecha Kucha
kvöldi. Vík Prjónsdóttir hélt sýningu og tók þátt í viðburðum á meðan
á hönnunarvikunni stóð.
Heimsókn Christian Scherfig framkvæmdastjóra Dansk Design Center til Íslands í mars 2010
Í kjölfar opnunar sýningarinnar Icelandic Contemporary Design kom Christian Scherfig, forstjóri Dansk Design
Center, hingað til lands á HönnunarMars og átti fund með Katrínu Júlíusdóttur iðnaðarráðherra og Höllu
Helgadóttur framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar. Katrín og Scherfig höfðu hist á opnun sýningarinnar.
Fundurinn í Reykjavík fjallaði um mikilvægi hönnunarstefnu stjórnvalda og kynnti Scherfig starfsaðferðir og
áherslur Dansk Design Center. Þessi fundur jók verulega áhuga ráðherra á verkefninu Mótun hönnunrstefnu
fyrir Ísland.
Undirbúningsvinna vegna mótunar hönnunarstefnu stjórnvalda
Í kjölfar heimsóknar Christians Scherfig framkvæmdastjóra Dansk Design
Center til Íslands leitaði Iðnaðarráðuneytið til Hönnunarmiðstöðvar um
að miðstöðin legði fram tillögur um hvernig standa mætti að verkefninu
Mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland. Í júní 2010 réð Hönnunarmiðstöð, í
samstarfi við iðnaðarráðuneytið, Garðar Eyjólfsson nema í Conceptual
Design við Design Academie Eindhoven sem sumarstarfsmann í
Hönnunarmiðstöð. Hann var ráðinn í gegnum átak ríkisstjórnarinnar fyrir
námsmenn og atvinnuleitendur. Garðar vann rannsóknarskýrslu vegna verkefnisins Mótun hönnunarstefnu
með aðstoð starfsmanna Hönnunarmiðstöðvar. Skýrslan og vinnan við hana var kynnt í iðnaðarráðuneytinu
í september. Í kjölfarið hitti varaformaður stjórnar Hönnunarmiðstöðvar og framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar iðnaðarráðherra til frekari ráðagerða. Lögð var fram verk- og kostnaðaráætlun frá
Hönnunarmiðstöð um verkefnið. Sú áætlun var tekin til frekari skoðunar innan ráðuneytisins og umræður um
verkefnið héldu áfram á milli aðila fram yfir áramótin 2010-11.
Nordic Design Now
Ráðstefnan Nordic Design Now fór fram í tengslum við sýninguna Nordic
models + common ground sem opnaði í Scandinavian House og National
Design Triennial: Why Design Now? sýninguna í Cooper-Hewitt, National
Design Museum í NY í nóvember Þar voru til umræðu tvö þemu, annars
vegar samfélagsleg vitund og sjálfbærni og hins vegar Hönnunarstefna
- hvað höfum við lært? Sjö íslenskir hönnuðir voru þátttakendur í
sýningunni Nordic models + common ground sem stýrt var af norska
arkitektafyrirtækinu Snöhetta. Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar
var boðið að taka þátt í panelumræðunum tveim.
Umræða um sjálfbæra hönnun í Cooper-Hewitt, stýrt af Matilda McQuaid
frá Cooper-Hewitt, National Design Museum. Aðrir þátttakendur
voru Nille Juul-Sørensen, framkvæmdastjóri Arup, Ville Kokkonen,

Nordic Models+
Common Ground
The First in a Series of ASF Centennial Exhibitions
October 29, 2010 – March 9, 2011
Public opening: Thursday, October 28, 8:30-10pm
Scandinavia House: The Nordic Center in America
58 Park Avenue, NYC
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3rd Floor Gallery: Tuesday – Saturday, 12 – 6 pm; FREE admission.
Nordic Models + Common Ground, curated by the internationally-renowned architectural firm Snøhetta,
offers a fresh look at art and design in the Nordic countries.
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hönnunarstjóri Artek Oy, Lavrans Løvlie, einn af stofnendum hönnunarþjónustuskrifstofunnar liveıwork í
London, Stefan Magnusson, einn af stofnendum og aðalhönnuður hjá No Picnic A.
Umræðu um hönnunarstefnur stjórnvalda í Scandinavian house stýrði Bradford McKee ritstjóri Landscape
Architecture Magazine. Aðrir þátttakendur voru Christian Scherfig, framkvæmdastjóri Dansk Design Centre,
Sanna-Mari Jäntti, þróunarstjóri World Design Capital Helsinki 2012 og Robin Edman frá SVID, The Swedish
Industrial Design Foundation í Svíþjóð, Lavrans Løvlie, einn af stofnendum hönnunarþjónustuskrifstofunnar
liveıwork í London.
Skartgripasamkeppni Hendrikku Waage
Skartgripahönnuðurinn Hendrikka Waage stóð fyrir keppni um hönnun á
skartgripalínu í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands. Keppnin gekk út á
að hanna skartgripasett, hálsmen, armband, eyrnalokka og hring úr silfri,
gulli og eðalsteinum. Verðlaunin í keppninni voru 500.000 kr. og auk þess
eru vinningsskartgripirnir markaðssettir undir merki Hendrikku Waage og
vinningshafans. Um 120 tillögur bárust í samkeppnina, en niðurstöður voru
kynntar í Turninum í Kópavogi föstudaginn 29. janúar 2010. María Kristín
Jónsdóttir vöruhönnuður átti verðlaunatillöguna í samkeppninni, en auk hennar
hlutu þau Anna Leoniak, Sigríður Anna Eggertsdóttir og Erik Rönning Andersen,
Guðlaug Halldórsdóttir og Árni Jón Sigfússon viðurkenningu.
Dómnefnd skipuðu: Geoffroy Medinger, forstjóri Van Cleef & Arpels í London,
Louise Sherman frá D´Argent í London, Sævar Jónsson frá Leonard, Steinunn
Sigurðardóttir fatahönnuður og Halla Bogadóttir í Kraum. Keppnisritari: Haukur
Már Hauksson.
Hönnunarsamkeppni byggð á verkum Ásmundar Sveinssonar
Verslunin Kraum, Listasafn Reykjavíkur og Hönnunarmiðstöð Íslands
stóðu í annað sinn fyrir hönnunarsamkeppni þar sem sjónum var beint að
myndhöggvaranum Ásmundi Sveinssyni. Hönnunarsamkeppnin fólst í því
að hanna vöru sem endurspeglar hugarheim og verk hans. Sigurvegari
hlaut verðlaun að verðmæti 500.000 kr. sem Kraum, Listasafn Reykjavíkur,
Samtök iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins lögðu til.
Fyrstu verðlaun hlaut: Minn Ásmundur frá hönnunarstofunni Björg í Bú,
sem hönnuðirnir Edda Gylfadóttir, Guðrún Hjörleifsdóttir og Helga Björg Jónasardóttir skipa. Í öðru sæti varð
tillagan Tif eftir Örn Smára Gíslason. Í þriðja sæti var Bergþóra eftir Jóhönnu Erlu og Elísabetu Jónsdóttir. Alls
bárust 68 tillögur í hönnunarsamkeppnina.
Dómnefnd skipuðu: Halla Bogadóttir frá Kraum, formaður, Soffía Karlsdóttir frá Listasafns Reykjavíkur, Halla
Helgadóttir frá Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Pétur H. Ármannsson arkitekt, Óðinn Bolli Björgvinsson,
vöruhönnuður og Ingirafn Steinarsson frá SÍM.
Hönnunarsamkeppni um minjagrip fyrir Reykjavíkurborg
Á HönnunarMars, föstudaginn 19. mars 2010, voru veitt verðlaun
í hönnunarsamkeppni um minjagrip fyrir Reykjavíkurborg. Þau
hlutu vöruhönnuðirnir Friðgerður Guðmundsdóttir og Kristín
Birna Bjarnadóttir og fengu 600.000 kr. í verðlaun. Í upphafi
var lagt upp með að minjagripurinn skyldi vísa til þeirrar hreinu
orku sem Reykjavík býr yfir í fleiri en einni merkingu: í náttúrunni,
vatninu, menningunni og sköpunarkraftinum. Verðlaunahönnun
þeirra Friðgerðar og Kristínar er handklæði og sápa sem þær
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kalla Pure Reykjavík towel/soap og vísar í sundlaugamenningu borgarbúa. Formin minna á heitu pottana
í Laugardalslaug. Dómnefnd skipuðu: Áslaug Friðriksdóttir formaður Menningar- og ferðamálaráðs, Sif
Gunnarsdóttir forstöðumaður Höfuðborgarstofu, Guðrún Erla Geirsdóttir Menningar- og ferðamálaráði,
Kristján Örn Kjartansson arkitekt FAÍ, Tinna Gunnarsdóttir iðnhönnuður, Hörður Lárusson grafískur hönnuður
FÍT og Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Keppnisritari: Haukur Már
Hauksson.
Samkeppni um hönnun barmmerkis fyrir Skottur, félag um 24. október
Skottur félag um 24. október og Hönnunarmiðstöð stóðu fyrir
samkeppni um hönnun barmmerkis til styrktar baráttunni gegn
Skottur félag um 24. október mansali og kynbundnu ofbeldi. Vinningstillöguna Kynjagleraugu
og Hönnunarmiðstöð Íslands hönnuðu arkitektarnir Hrafnhildur Jónsdóttir og Tinna Brá
Baldvinsdóttir, en niðurstaða úr samkeppninni var kynnt í Ráðhúsi
standa fyrir keppni um
Reykjavíkur 19. júní 2010.
hönnun barmmerkis
Dómnefnd skipuðu: Guðrún Jónsdóttir Stígamótum, Margrét Rögnvaldsdóttir Soroptimisti, Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Helga Björg Jónasardóttir vöruhönnuður og Oscar Bjarnason
grafískur hönnuður. Keppnisritari: Haukur Már Hauksson.
Samkeppni um hönnun bleiku slaufunnar
Krabbameinsfélag Íslands og Hönnunarmiðstöð Íslands efndu til
samkeppni um hönnun á bleiku slaufunni, tákni Krabbameinsfélagsins
í baráttunni gegn krabbameini kvenna. Á undanförnum árum hefur
slaufan þróast frá því að vera einfaldur, bleikur borði yfir í fallegan og
eigulegan skartgrip og var því ákveðið að efna til samkeppni um hönnun
slaufunnar árið 2010. Það var einróma niðurstaða dómnefndar að
hönnun Ragnheiðar I. Margeirsdóttur bæri af. Dómnefnd skipuðu: Gústaf
Gústafsson markaðs- og fjáröflunarstjóri Krabbameinsfelags Íslands, Halla
Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Hendrikka
Waage, Sif Jakobs skartgripahönnuður, Kristín Birna Bjarnadóttir
vöruhönnuður.
Samkeppni um hönnun minjagrips til minningar um Jón Sigurðsson
Forsætisráðuneytið (nefnd til undirbúnings 200 ára fæðingarafmælis Jóns Sigurðssonar) í samstarfi
við Handverk og hönnun, Hönnunarmiðstöð Íslands, Listaháskóla Íslands og Þjóðminjasafn Íslands,
efndu til samkeppni um hönnun á minjagrip sem sækir innblástur í sögu og menningararf og tengist lífi
og starfi Jóns Sigurðssonar. Verðlaunafé var ein milljón. Einungis bárust um 20 tillögur í keppnina og
niðurstaða dómnefndar varð sú að engin tillaga hlyti verðlaun. Dómnefnd skipuðu: Margrét Hallgrímsdóttir
þjóðminjavörður, Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Sunneva Hafsteinsdóttir
frá Handverki og hönnun, Jóhannes Þórðarson frá Listaháskóla Íslands og Björn G. Björnsson formaður
afmælisnefndar Jóns Sigurðssonar.
Hönnunarsamkeppni um húsgögn í Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík
Fimmtudaginn 25. nóvember 2010 voru tilkynnt úrslit í
hönnunarsamkeppni um húsgögn í almenningsrými í Hörpu. Samkeppnin
var opin íslenskum hönnuðum og arkitektum og haldin í samstarfi við
Hönnunarmiðstöð. Skilyrði samkeppninnar var að húsgögnin yrðu
framleidd hér á landi. Verðlaunin, eina milljón króna, hrepptu þær
Kristín Aldan Guðmundsdóttir og Helga Sigurbjarnadóttir sem eru
báðar innanhúsarkitektar FHÍ. Samstarfsaðilar þeirra um framleiðslu

19

Framvinduskýrsla ársins 2010 | honnunarmidstod.is

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

húsgagnanna eru GÁ húsgögn, Stjörnustál, Pelco og Pólýhúðun. Einnig fengu
tvær tillögur til viðbótar sérstaka viðurkenningu. Sú fyrri var frá Dóru Hansen,
Heiðu Elínu Jónsdóttur og Þóru Birnu Björnsdóttur innanhúsarkitektum
FHÍ. Sú síðari var frá Guðrúnu Margréti Ólafsdóttur og Oddgeir Þórðarsyni
innanhúsarkitektum FHÍ hjá Go Form ehf. Þórunn Sigurðardóttir stjórnarformaður
rekstrarfélagsins Ago sagði í ræðu sinni við afhendinguna að gleðilegt væri að sjá hinn mikla metnað og
hugmyndaauðgi sem íslenskir hönnuðir byggju yfir og tillögurnar bæru vitni um. Alls 23 tillögur bárust í
samkeppnina en að henni stóð Eignarhaldsfélagið Portus í samstarfi við Hönnunarmiðstöð. Dómnefnd
skipuðu: Osbjörn Jacobsen arkitekt frá Henning Larsen Architects, tilnefndur af Portusi, Soffía Valtýsdóttir
arkitekt frá Batteríinu, tilnefnd af Portusi, Katrín Ólína hönnuður frá Félagi vöruhönnuða, tilnefnd af
Hönnunarmiðstöð, Hjalti Geir Kristjánsson, húsgagnaarkitekt frá Félagi húsgagna- og innanhússarkitekta
tilnefndur af Hönnunarmiðstöð, og Þórunn Sigurðadóttir stjórnarformaður Ago, tilnefnd af Portusi sem gegnir
formennsku.
Opið hús á Menningarnótt
Hönnunarmiðstöð Íslands opnaði dyr sínar
fyrir gestum og gangandi á Menningarnótt
2010. Lifandi upptökur frá HönnunarMars 2010,
auk þessu sem svipmyndir voru sýndar frá
hönnunarsýningunum Íslensk samtímahönnun
sem opnaði á Listahátíð 2009 á Kjarvalsstöðum
og í Dansk Design Center í febrúar 2010 sem og
sýningunni Náttúran í hönnun í Ljósafossstöð.
Þessar sýningar voru meðal þeirra sem
Hönnunarmiðstöðin hafði nýlega staðið fyrir
og voru þáttur í að kynna íslenska hönnun á
innlendum og erlendum vettvangi. Innsýn í
íslenskt hönnunarsamfélag, tónlist og hressandi
stemmning réð ríkjum í húsasundinu góða
við Vonarstræti 4b. Hljómsveitin Orphic Oxtra
spilaði lifandi tónlist. Nágrannar og samstarfsaðilar Hönnunarmiðstöðvar, Hönnunarsjóður Auroru og Kraumur
tónlistarsjóður tóku þátt í hátíðahöldunum.
Sýningin Náttúran í hönnun
Sýningin Náttúran í hönnun var opnuð í Ljósafossstöð laugardaginn 19. júní 2010. Þar var boðið í ferðalag
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um hlutgerða náttúru íslenskra hönnuða og skyggnst inn í hugarheim þeirra m.a. með áhugaverðum
viðtölum. Fjörulallar, Súkkulaðifjöll, Fíflar, Kría, Ugluspegill, Leirpottur og Bongóblíða eru nöfn nokkurra
verka á sýningunni en ásamt þeim brá fyrir fjölmörgum náttúrufyrirbærum og minningar um horfna náttúru
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sem öðluðust líf í hönnun sýnenda. Hönnuðirnir skoðuðu náttúruna frá ólíku sjónarhorni og voru efnistökin
jafnfjölbreytileg og náttúran sjálf. Spurningum um náttúruvernd, sjálfbærni, manngert umhverfi og fegurð var
beint til áhorfenda. Sýningin var opin allt sumarið en sýningarstjóri var Hlín Helga Guðlaugsdóttir. Hátt í 2500
manns sóttu sýninguna.
Þátttakendur í sýningunni voru: Árni Grétarsson | Björg Juto | Brynhildur Pálsdóttir, Borðið | Dagný Bjarnadóttir | Friðgerður
Guðmundsdóttir | Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir, Aurum | Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir, Borðið | Guðrún Björk Jónsdóttir
| Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir | HAF by Hafsteinn Júlíusson | Hanna Jónsdóttir | Hildigunnur Gunnarsdóttir | Hildur Yeoman
| Hrafnkell Birgisson | Hreinn Bernharðsson | Ingibjörg Hanna | Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir | Jón Björnsson | Katrín Ólína
| Jóhanna Metúsalemsdóttir | Kristín Birna Bjarnadóttir | Óðinn Bolli Björgvinsson | Ragnheiður Ösp | Róshildur Jónsdóttir
Hugdetta | Rúna Thors, Bility | Sigríður Sigurjónsdóttir | Sigríður Sigþórsdóttir | Sigurður Már Helgason | Snæfríð Þorsteins |
Sruli Recht | Steinunn Sigurðardóttir | Tinna Gunnarsdóttir | Vík Prjónsdóttir | Þórunn Árnadóttir | Sýningin Náttúran í hönnun
var samvinnuverkefni Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Landsvirkjunar.

Útgáfa bókar um Hönnunarsýninguna Íslensk samtímahönnun á ensku
Ensk þýðing bókarinnar Icelandic Contemporary Design kom út í febrúar á vegum bókaforlagsins Crymogeu
eins og áætlað var. Verkefnið naut stuðnings frá Útflutningsráði.

Hönnunarsýningin Icelandic Contemporary Design
Sýningin Icelandic Contemporary
Design | furniture, product design
and architecture var sýnd í hinni virtu
hönnunarmiðstöð Dana, Dansk Design
Center 26.02.-18.04. 2010. Sýningin
var fyrst opnuð á Kjarvalsstöðum í maí
2009 í tilefni af Listahátíð í Reykjavík.
Sýningin er farandsýning og hefur að
geyma verk um 20 hönnuða, valin með
það í huga að eiga erindi ytra til frekari
kynningar, sölu eða framleiðslu, en nú
sem aldrei fyrr er brýnt að vera sýnilegur
í alþjóðlegu samhengi og styrkja erlend
menningar- og viðskiptatengsl.
Sýningin hlaut góðar viðtökur í Danmörku og að sögn Mariu Elskjær sýningarstjóra Dansk Design Center
hefur erlend hönnunarsýning í DDC aldrei fengið jafnmikla fjölmiðlaumfjöllun. Greinar birtust m.a. í Berlingske
Tidende, Jyllandsposten, Nordjyske Stiftstidende, Ritzaus Bureau, Industriens
dagblad, Børsen, Lolland-Falster Folketidende, Berlingske Tidende og 24 Timer
auk danskra hönnunartímarita á borð við RUM.
Dansk Design Center er hönnunarmiðstöð sem leggur höfuðáherslu á það hvernig
atvinnulífið getur nýtt sér hönnun í tengslum við nýsköpunarferli og viðskiptaþróun.
Það er því einstakt tækifæri fyrir Hönnunarmiðstöð Íslands að eiga í samstarfi
við Dansk Design Center með íslenska hönnun og arkitektúr. Katrín Júlíusdóttir
iðnaðarráðherra opnaði sýninguna í DDC og hélt ræðu.
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Ferðalag sýningarinnar er liður í því markmiði Hönnunarmiðstöðvar að íslensk
hönnun og arkitektúr verði órjúfanlegur hluti af hinum norrænu hönnunarþjóðum
sem notið hafa um árabil mikillar virðingar á alþjóðlegum vettvangi, um leið og
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unnið er að því langtímamarkmiði að auka útflutningstekjur af
íslenski hönnun og arkitektúr erlendis. Hér er því augljóslega um
einstakt tækifæri að ræða fyrir íslenska hönnun og arkitektúr og
liður í markvissri kynningu og markaðssetningu á íslenskri hönnun
innanlands sem utan.
Sýningunni er ætlað að vera spegill þess sem telja má á einn
eða annan hátt gæði í íslenskri hönnun undanfarin ár. Áherslan
er á góðar hugmyndir sem hafa þroskast af faglegum metnaði,
alvöru og skynsemi; hugmyndir sem eru unnar til enda í anda hugsunarháttar sem vert er að setja á oddinn
í dag. Markmiðið er að árétta gildi góðrar hönnunar og öflugs hugvits fyrir mannlegt samfélag - verðmæti til
að virkja til framtíðar. Verkefnisstjóri vegna uppsetningar sýningarinnar í Danmörku var Gréta Hlöðversdóttir.
Sýningarstjóri sýningarinnar er Elísabet V. Ingvarsdóttir.
Hönnunarsýningin Icelandic Contemporary Design í Shanghai í september 2010
Forseti Íslands,
Herra Ólafur Ragnar
Grímsson opnaði
sýninguna Icelandic
Contemporary
Design - Furniture,
Product Design and
Architecture í Nordic
Lighthouse í Shanghai
í Kína föstudaginn 10. september 2010. Sýningin var sett upp í tengslum og samstarfi við utanríkisráðuneytið
sem stóðu að framkvæmd og uppsetningu íslenska sýningarskálans á Heimssýningunni í Shanghai 2010.
Sýningarstjóri sýningarinnar, Elísabet V. Ingvarsdóttir, fylgdi sýningunni til Shanghai og sá um uppsetningu
á staðnum. Á sama tíma voru opnaðar í Nordic Lighthouse sýningarnar STEiNUNN - Fashion Design sem
fyrst var sett upp á Kjarvalsstöðum 2009, sýning listakonunnar Guðrúnar Kristjánsdóttur, Weather Writing og
sýning ljósmyndarans RAX, Apparitions.
Hönnunarsýningin Icelandic Contemporary Design í Design District í Peking í nóvember 2010
Farandsýningin Icelandic Contemporary Design var opnuð í Peking á Degi íslenskrar tungu þriðjudaginn 16.
nóvember 2010 í 751, stærsta lista- og hönnunarhverfi borgarinnar. Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður
sá um uppsetningu sýningarinnar í Peking. Fimm sýningar íslenskra listamanna og hönnuða voru opnaðar
samtímis í Peking. Sýningarnar eru haldnar í samstarfi við skipulagsaðila Hönnunarvikunnar í Peking og
skipuleggjendur NOTCH10,
kínversk-norrænu
menningarhátíðarinnar í
Peking. Sýningarnar eru liður í
að fylgja eftir þátttöku Íslands í
Heimssýningunni í Sjanghæ og
nýta tækifæri til þess að kynna
íslenskar listir og hönnun í
Kína. Icelandic Contemporary Design, STEiNUNN | Fashion Design og kynning á samtímalist í sendiráðinu eru
liður í átaksverkefnum utanríkisþjónustunnar á sviði lista og skapandi greina.
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víðtækri umfjöllun kínverskra fjölmiðla um hönnun, arkitektúr, myndlist og ljósmyndun. Helstu samstarfs- og
stuðningsaðilar utanríkisráðuneytisins og sendiráðsins í Peking voru mennta- og menningarmálaráðuneytið,
Íslandsstofa, Hönnunarmiðstöð Íslands og Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar auk kínverska fyrirtækja.
Heimsókn til Svíþjóðar vegna hönnunarsýningarinnar Icelandic Contemporary Design á SFF 2011
Hönnunarmiðstöð var boðið að setja upp sýninguna Icelandic
Contemporary Design á hinu virta Stockholm Furniture Fair á
hönnunarvikunni í Stokkhólmi í febrúar 2011. Það er mikill heiður að fá
slíkt boð og var það markmið Hönnunarmiðstöðvar að nýta sýninguna
sem öfluga grunnstoð og standa fyrir viðburðum í tengslum við hana á
hönnunardögunum. Á fundardögum með Svensk Form, systurstofnun
Hönnunarmiðstöðvar í Svíþjóð og öðrum norrænum samstarfsaðilum í
Stokkhólmi á haustdögum 2010 lögðu framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar og Edda Kristín Sigurjónsdóttir,
verkefnisstjóri ferðalags sýningarinnar til Stokkhólms, grunn að verkefninu sem miðar að því að auka sýnileika
íslenskrar hönnunar sem mest og styrkja sambandið við norræna samstarfsaðila. Hugmyndin er að auka
sýnileika íslenskrar hönnunar á hönnunardögunum og fjölga snertipunktum sem mest. Í samstarfi við sendiráð
Íslands í Stokkhólmi og Íslandsstofu mun Hönnunarmiðstöð standa fyrir viðburðum í tengslum við sýninguna.
Markvisst verður unnið að því að tengja viðburðina í Stokkhólmi við DesignMatch, kaupstefnu sem var í fyrsta
sinn haldin á HönnunarMars 2010 í samstarfi við Norræna húsið. Þar sömdu íslenskir hönnuðir við Normann
Copenhagen um endursölu á þrem hönnunarvörum sem framleiddar eru á Íslandi.

HönnunarMars 18.-21. mars 2010
Það var með stolti og gleði sem
Hönnunarmiðstöð fagnaði því að
HönnunarMars leit nú dagsins ljós í
annað sinn. Dagskrá HönnunarMars var
hvoru tveggja spennandi og glæsileg en
fjöldi viðburða, áhugaverðra fyrirlestra
og sýninga endurspeglaði fjölbreytileika
íslenskrar hönnunar og arkitektúrs.
Eitt stærsta hlutverk Hönnunarmiðstöðvar
Íslands er að kynna íslenska hönnun
á Íslandi og erlendis og er HönnunarMars stærsta kynningarverkefni miðstöðvarinnar. Um er að ræða
fjögurra daga hátíð fyrir hönnuði, fyrirtæki, áhugafólk um hönnun, almenning, erlenda gesti og ferðamenn.
Á HönnunarMars gefst tækifæri til að skoða úrval af þeim fjölbreytilegu verkefnum sem íslenskir hönnuðir
og arkitektar starfa að. HönnunarMars setur lit sinn á Reykjavíkurborg og víða um landið. Hann boðar komu
sumars, glaðlegur og bjartur, og varpar ljósi á ný tækifæri.
Kaupstefna hönnuða, DesignMatch, var verkefni sem reynt var í fyrsta sinn á HönnunarMars 2010. Þrír danskir
kaupendur hönnunar frá hönnunarfyrirtækjunum Normann Copenhagen og Muuto komu hingað til lands með
aðstoð Norræna hússins og áttu fundi með íslenskum hönnuðum varðandi sölu á hönnun þeirra. Í kjölfarið
voru gerðir 3 samingar um sölu á íslenskri hönnunarvöru. 14 erlendir blaðamenn komu til landsins fá ólíkum
blöðum og hönnunarvefjum, 5 fyrirlesarar og a.m.k. 8 aðrir erlendir gestir á vegum Hönnunarmiðstöðvar.
Gríðarleg þátttaka almennings var í HönnunarMars, yfir 100 verkefni, viðburðir og sýningar viðsvegar um
borgina sem yfir 400 hönnuðir tóku þátt í.
Markmið Hönnunarmiðstöðvar með HönnunarMars er að byggja upp alþjóðlegan viðburð á sviði
hönnunar og arkitektúrs. Markhópurinn er almenningur á Íslandi, fyrirtæki, fjölmiðlar hérlendis og erlendis,
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opinberir aðilar, íslenskt og alþjóðlegt hönnunarsamfélag og ferðamenn sem hafa áhuga á hönnun. Í ljósi
umhleypingatíma í þjóðfélaginu var ákveðið að þema HönnunarMars 2010 væri gleði og bjartsýni sem
endurspeglaðist vel í hátíðinni. HönnunarMars er byggður þannig upp að viðburðir og sýningar eru víðs
vegar um borgina, en ekki er valin staðsetning fyrir eina stóra sýningu. Dagskráin er unnin af fagfélögunum
níu sem eiga Hönnunarmiðstöð. Miðstöðin fær söfn, gallerí og stærri aðila eins og LHÍ til samstarfs. Einnig
eru einstakir hönnuðir hvattir til þátttöku. Hönnunarmiðstöð heldur utan um viðburðina og gefur út dagskrá
og sér um kynningarmál. HönnunarMars er gríðarlega stórt og viðamikið verkefni sem fer vaxandi á hverju
ári. Hiti og þungi dagskrárinnar sjálfrar hvílir á herðum mjög margra; fagfélaganna, einstakra hönnuða,
hönnunarfyrirtækja og framleiðslufyrirtækja hönnunar, auk annarra fyrirtækja.
Á stuttum tíma hefur tekist að festa hátíðin rækilega í sessi, ekki bara sem uppskeruhátíð íslenskrar hönnunar
heldur sem meira er, eina af helstu hátíðum borgarinnar og um leið landsins. Þá er eftir henni tekið úti í
heimi og nýlega nefndi New York Times hana sem eina af meginástæðum þess að Reykjavík er í 4. sæti yfir
áhugaverðustu staðina að heimsækja á nýju ári, í grein undir yfirskriftinni The 41 places to Go in 2011. Nánari
upplýsingar um HönnunarMars 2010 í sérstakri skýrslu sem gerð var um hann, sem aðgengileg er á vefsíðu
Hönnunarmiðstöðvar.
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Kynningarefni HönnunarMars 2010

Viðtakandi:

Hönnunarmiðstöð Íslands
stendur í annað sinn fyrir
HönnunarMars, fjögurra daga
hátíð íslenskrar hönnunar og
arkitektúrs, 18.–21. mars 2010.
Dagskrá HönnunarMars er spennandi og glæsileg. Hún er full af skemmtilegum uppákomum,
sýningum, innsetningum, skoðunarferðum,
kynningum og fyrirlestrum sem endurspegla
fjölbreytileika íslenskrar hönnunar og arkitektúrs.
HönnunarMars boðar komu sumars –
glaðlegur, bjartur og varpar ljósi á ný tækifæri.
HönnunarMars verður formlega settur með móttöku
í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, fimmtudaginn
18. mars klukkan 18:00.
Það væri okkur sönn ánægja ef þú sæir þér fært
að koma.
Stjórn og starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Nálgast má dagskrá HönnunarMars á heimasíðu
Hönnunarmiðstöðvar: www.honnunarmidstod.is

We are proud to present the second annual
DesignMarch, celebrating the awakening of
spring and the growth in Icelandic Design.
We invite you to march with us and celebrate
a four-day design feast in Reykjavík.
Profusion of events, stimulating lectures
and exhibitions reflecting the diversity of
Icelandic design.

Thursday 18.03
11 AM–6 PM
Friday 19.03
11 AM–6 PM
Saturday 20.03
11 AM–5 PM
Sunday 21.03
1 –5 PM

Highligh
Highlights
ts from
the program
Hang in there
Aðalstræti 10
Ceramicists exhibit new and original objects
in Reykjavík’s oldest house.

Moving Forms
Reykjavík Art Museum, Hafnarhús
Creative individuals join forces in a fashion
show on the move at the Reykjavík Art Museum.

Brooches & Brooches
Skólavörðustígur 5
Icelandic jewelers exhibit brooches made from
a wide range of materials, influenced by trends
and tradition.

Reykjavík Fashion Festival
Sætúni 6
Reykjavik Fashion Festival seeks to channel
Iceland’s creative energy into a DesignMarch
event, both for locals and an international
audience.

Parking Flowers
Reykjavik city centre
Landscape architects transform the atmosphere
on Laugavegur shopping street.
Graphic Design 2009
Lækjargata 2a
Icelandic Graphic Design Awards exhibition
Project Laugavegur
The boom in Icelandic product design
influences the renewed identity of Laugavegur,
Reykjavik’s main shopping street.
10+
Höfðatún 2
10+ Icelandic upcoming and experienced
designers present the latest in furniture design,
focusing on variety and exploration.
Félagið
Höfðatún 2
Architects, landscape architects, interior
designers and furniture designers unite with
opening their exiting festival featuring talks,
exhibitions, hang out and more - with a view.

Children’s Sizes
Strandgata 34, Hafnarfjörður
Exhibition of children’s toys and furniture by
Icelandic and foreign designers, designed with
their needs and their world of ideas in mind.

Reykjavik Rewind
Höfðatún 2
A refreshing dialogue between design students
and some of Iceland’s most respected designers, who have been contributing to Icelandic
design since the 1950s.
Lyng
Kringlan, Laugavegur 47, aðalstræti 10,
Skeifan 6, Skólavörðustígur 12
Lyng presents five upcoming designers and
their designs at DesignMarch.
Bongóblíða
National Gallery of Iceland
Bongóblíða is a collection of decorative
objects, designed to add a touch of adventure
to existing tableware.

Functional & For the Road
National Museum Suðurgata 41
Designers of the Textile Guild exhibit in Kaffitár,
the coffee shop in the National Museum in
Reykjavík. Inspiration from the Museum takes
on many forms in tablecloths, napkins, chairs,
insulated take-away cups and more.

Living Library of Design
Reykjavík Art Museum, Hafnarhús
A design-focused library with living books
giving a unique opportunity to get to know the
life and work of designers.

Creatures
Barónsstígur 27
Katrín Ólína’s mysterious world installation
at Crymogea.

Iceland Design Centre Lecture Series
Reykjavík Art Museum, Hafnarhús
The Iceland Design Centre organizes a series
of lectures at the DesignMarch. Friday March
19th and Saturday March 20th between 10 AM
and 1 PM.

Pecha Kucha
Café Oliver, Laugavegur 20a
The innovative Pecha Kucha approach involves
a program of short and diverse lectures.

m3
Höfðatún 2
Architects improvise a project in one
cubic metre.
Check out the event listings inside the paper
for even more events.

icelanddesign.is

2

3

Velkomin á HönnunarMars
HönnunarMars
Útgefandi Hönnunarmiðstöð Íslands
Ritstjóri Greipur Gíslason
Aðstoðarritstjóri Ásta Andrésdóttir
Ábyrgðarmaður Halla Helgadóttir
Hönnun Vinnustofa Atla Hilmarssonar
Listrænir stjórnendur ljósmynda KRADS arkitektar & Theresa Himmer
Ljósmyndari Vera Pálsdóttir
Hönnunarmiðstöð Íslands heldur HönnunarMars.
Dorrit Moussaieff forsetafrú er verndari Hönnunarmiðstöðvar
Framkvæmdastjóri Halla Helgadóttir
Verkefnastjóri Kristín Gunnarsdóttir
HönnunarMars 2010
Verkefnastjóri Greipur Gíslason
Fjölmiðlafulltrúi Björg Magnúsdóttir
Umsjón með erlendum gestum Soffía Theódóra Tryggvadóttir
Umsjón með DesignMatch Edda Kristín Sigurjónsdóttir
Stjórn HönnunarMars 2010
Hallgrímur Friðgeirsson innanhússarkitekt
Sigríður Sigurjónsdóttir vöruhönnuður
Halla Helgadóttir grafískur hönnuður
Hönnunarmiðstöð Íslands er í eigu
Arkitektafélags Íslands, Félags húsgagna- og innanhússarkitekta, Félags
íslenskra landslagsarkitekta, Félags vöru- og iðnhönnuða, Leirlistafélags
Íslands, Fatahönnunarfélags Íslands, Textílfélagsins, Félags íslenskra
6
gullsmiða og Félags íslenskra teiknara.
Sérstakir verkefnastjórar félaganna í HönnunarMars
Laufey Agnarsdóttir, Dóra Hansen, Þórhildur Þórhallsdóttir, Rakel
Garðarsdóttir, Ólöf Jakobína Ernudóttir, Valgerður Helga Schopka,
Björg Pjetursdóttir, Guðbjörg Ingvarsdóttir og Ragnar
Freyr Pálsson.
16 FÍT 2010–verðlauna-

Aðalsamstarfsaðilar

Í tengslum við HönnunarMars standa Norræna húsið og Hönnunarmiðstöð fyrir DesignMatch. Norræna húsinu og starfsfólki þess eru
færðar bestu þakkir fyrir samstarfið.
Fjöldi erlendra blaðamanna sækir HönnunarMars. Hönnunarsjóði Auroru
er þakkað fyrir að gera Hönnunarmiðstöð kleift að taka á móti þeim og
gera dvöl þeirra árangursríka.

HönnunarMars er haldinn með stuðningi frá Reykjavíkurborg
Sérstakar þakkir
Lúðrasveit Reykjavíkur, KRADS arkitektar & Theresa Himmer, SEEDS,
Vera Pálsdóttir, Björg Magnúsdóttir, Soffía Theódóra Tryggvadóttir,
Ásta Andrésdóttir, Soffía Karlsdóttir, Sirra Sigurðardóttir, Ilmur
Dögg Gísladóttir, Max Dager, Inga Hlín Pálsdóttir og Edda Kristín
Sigurjónsdóttir.
22 Kraum – ný íslensk hönnun

16

Grafísk hönnun á bol
Iða, Lækjargötu 2a

27

Skepnudraumar í skógum –
innsetning
Crymogea, Barónsstíg 27

Vöruhönnun
33

Aðalstræti 10
35

Listaselið Gallerí – kynningar
Skólavörðustíg 17b

22

Lyng – ný íslensk hönnun
Mýrin/Kokka/Kraum/Epal/Minja

17

Miðbærinn glæddur lífi –
innsetningar vöruhönnuða
Laugavegi og víðar

34

Minjagripur Reykjavíkur –
sýning á völdum tillögum
Landnámssýningin
Aðalstræti 16

Auður til framtíðar – sýning
Mýrin, Kringlunni
35

Projekt –Toppstöðin–fafu
Toppstöðin, Rafstöðvarvegi 4

26

Prologus hönnunarhús –
sýning
Súðarvogi 20

32

Bongó Blíða – innsetning
Marengs, Listasafn Íslands,
Fríkirkjuvegi 7

34

Fiskmarkaðurinn – innsetning
Aðalstræti 12

30

Fjölbreytt íslensk hönnun –
sýning og innsetningar
Epal, Skeifunni 6

2712 Skepnudraumar

34

Í barnastærðum – sýning
Hafnarborg, Hafnarfirði

27

23

Íslensk húsgagnahönnun –
sýning
Á. Guðmundsson
Bæjarlind 8–10

25

Fyrirlestrar
og erindi

Eitt stærsta hlutverk Hönnunarmiðstöðvar Íslands er að kynna íslenska
hönnun á Íslandi og erlendis og er HönnunarMars stærsta kynningarverkefni okkar. HönnunarMars er fjögurra daga hátíð fyrir hönnuði,
fyrirtæki, áhugafólk um hönnun, almenning, erlenda gesti og ferðamenn.
Á HönnunarMars gefst tækifæri til að skoða úrval af þeim fjölbreytilegu
verkefnum sem íslenskir hönnuðir og arkitektar starfa að.
8

Fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar

Við vonum að þú nýtir vel þetta tækifæri til að kynnast íslenskri hönnun
og arkitektúr og hlökkum til að sjá þig á HönnunarMars 2010!

Hugmyndahönnun –
fyrirlestur
Þjóðminjasafn Íslands,
Suðurgötu 41

Upplýsingaborð HönnunarMars
verður staðsett í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. Opið 11–17 alla
dagana.

32

Lifandi bókasafn
Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17

Súpubarinn í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi býður upp á
matarhönnun á HönnunarMars.

27

Pecha Kucha kvöld
Café Oliver, Laugavegi 20a

21

7

Vatnavinir – erindi
Félagið, Höfðatorg, Höfðatúni 2
Fyrirlestraröð
Hönnunarmiðstöðvar
Hafnarhús, Tryggvagötu

Dagskráin

Studiobility – opið hús
Grandagarði 2, efri hæð
Dagskrá í HönnunarMars er opin sem hér segir,
nema annað–sé
tekið fram:
Vopnabúrið
kynning

7

HönnunarMars setur lit sinn á Reykjavíkurborg og víða um landið. Hann
boðar komu sumars; er glaðlegur, bjartur og varpar ljósi á nýja möguleika.

Föstudagur 19. mars
Stjórn og starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Almennar
upplýsingar

25

í skógum –
innsetning
Crymogea, Barónsstíg 27

Hólmaslóð 4
Fimmtudagur 18.03
kl. 11–18

25

Sköpunarkraftur íslenskra hönnuða hefur vakið athygli erlendis og er
markmið Hönnunarmiðstöðvar að íslensk hönnun verði sjálfsagður hluti
af hönnun Norðurlandaþjóða. Margir hönnuðir vinna með erlendum
fyrirtækjum og íslensk hönnunarfyrirtæki selja vörur sínar og þjónustu
víða um heim. Íslensk hönnun er mikilvægur þáttur í þeirri nýju og
jákvæðu ímynd sem við erum að byggja upp, enda hefur umfjöllun um
hana í erlendum fjölmiðlum aukist verulega.

Aðrir samstarfsaðilar
Samtök iðnaðarins
Mennta- og menningarmálaráðuneyti
Iðnaðarráðuneyti
Sendiráð Frakklands á Íslandi
Útflutningsráð–Visit Iceland
Listasafn Reykjavíkur
SÍA –Samband íslenskra auglýsingastofa

afhending grafískra hönnuða
Iða, Lækjargötu 2a

Það er með stolti og gleði sem við fögnum því að HönnunarMars lítur nú
dagsins ljós í annað sinn. Dagskrá HönnunarMars er bæði spennandi og
glæsileg og hinn mikli fjöldi viðburða, áhugaverðra fyrirlestra og sýninga
endurspeglar fjölbreytileika íslenskrar hönnunar og arkitektúrs.
Hönnunarmiðstöð Íslands fagnar tveggja ára afmæli nú í vor. Á þeim
stutta tíma sem hún hefur verið starfrækt hefur átt sér stað gríðarleg
vakning í þjóðfélaginu gagnvart íslenskri hönnun og þeim sköpunarkrafti
og möguleikum sem hún býr yfir. Hvar sem ný verkefni, uppbygging
eða hugmyndir eru á ferð getur góð hönnun verið lykillinn að árangri.
Skilningur á mikilvægi hönnunar er orðinn almennur í kjölfar árangursríks
starfs hönnuða á mörgum sviðum. Gjöfult samstarf hönnuða og íslenskra
fyrirtækja fer ört vaxandi, enda er góð hönnun eitt sterkasta vopnið í
harðnandi samkeppni.

Fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar
mun fara fram í Listasafni
Reykjavíkur, Hafnarhúsi.
Lifandi bókasafn verður staðsett í
Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.
Verkefnið er samstarfsverkefni
Hönnunarmiðstöðvar Íslands og
nemenda í Listaháskóla Íslands.
Sérstakur bar HönnunarMars er
Bakkus, Tryggvagötu 22.
Hafðu samband:
info@honnunarmidstod.is
+354 771 2200
Í tilefni af HönnunarMars kemur út
sérstakt eintak af Hús&híbýli.
Nánari upplýsingar á:
honnunarmidstod.is

10:00–11:00
David Carson
inspiration/passion
11:00–11:30
Katrín Ólína
Sköpunarferli

12:00–12:30
Hlín Helga Guðlaugsdóttir
Upplifunarhönnun

Laugardagur 20. mars

David Carson
inspiration/passion
David Carson er bandarískur
grafískur hönnuður. Hann er best
þekktur fyrir frumlega hönnun sína
fyrir tímarit og tilraunir sínar með
notkun á leturgerðum. Hann var
listrænn stjórnandi tímaritsins Ray
Gun. Carson var meðal áhrifamestu
grafísku hönnuða tíunda áratugs
síðustu aldar, ekki síst fyrir að
hafa hannað hið einkennandi
útlit „grunge”-tímabilsins. Carson
skapaði nýja staðla á tíunda
áratugnum og ruddi brautina fyrir
nýja sýn á leturgerð og umbrot.
Með því að kremja, brjóta, beygja
og teygja orðin á síðunni sýndi
hann fram á hvað eftir annað að
stafir á síðu eru list.

Hangandi

10:00–11:00
Marcus Fairs
ritstjóri Dezeen.com
11:00–11:30
Peer Eriksson og David Carlson
Designboost
Sharing design knowledge
11:30–12:30
David Gensler
The Keystone Design Union,
developing a global talent army
13:00–14:00
Nemar úr Listaháskóla Íslands
kynna þrjú verkefni
Mæna – ársrit þriðja árs nema í
grafískri hönnun
Lækjargata – nemar á fyrsta ári
í arkitektúr rannsaka göturými í
Fógetastofan
borginni.
Aðalstræti 10
19.03–21.03
105 Reykjavík
– vöruhönnunarnemar vinna með iðnfyrirtækjum
í 105 Rvk.

Marcus Fairs
ritstjóri Dezeen.com
Marcus Fairs, sem er menntaður
á sviði húsgagnahönnunar, hóf
blaðamennskuferlilinn sem
blaðamaður hjá dagblöðum og
tímaritum á borð við Blueprint,
The Guardian, The Independent
on Sunday and Conde Nast
Traveller. Hann stofnaði Icon,
alþjóðlegt tímarit um arkitektúr
og hönnun, árið 2003 og ritstýrði
því til nóvember 2006. Undir hans
stjórn skipaði blaðið sér sess
meðal áhrifamestu og virtustu
hönnunartímarita og vann til
fjölda verðlauna. Fairs, sem sjálfur
hefur hlotið fjölda viðurkenninga,
kemur reglulega fram í útvarpi
og sjónvarpi. Hann er höfundur
heimildarmyndar um franska
hönnuðinn Philippe Starck fyrir
BBC árið 2003 og hann kom fram
í þáttaröð BBC Home árið 2006.
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Nytjahlutir
og götumál

Þjóðminjasafn Íslands
Suðurgötu 41
18.03–21.03
11:00–17:00

Hönnuðir Textílfélagsins sýna
verk sín á Kaffitári á Þjóðminjasafni Íslands. Einlæg útsaumsverk Guðrúnar Guðmundsdóttur,
sem sýnir í Bogasal safnsins,
og textílverk úr fórum safnsins
gáfu þátttakendum tóninn. Sjónir
hönnuðanna beindust að kaffihúsinu og notagildi sýningargripana, en þar er meðal annars
að finna hljóðdempun, gardínur,
snaga, dúka, diskamottur, stóla,
pullur og púða. Textílfélagið er 35
ára en rætur þráðlistar liggja djúpt
í íslenskri menningu. Öld fram af
öld hafa Íslendingar unnið með
þráð og voð. Tímarnir hafa breyst

frá því að lífsnauðsynlegt var að
kunna til verka við þráðagerð,
vefnað og prjón. Handverkið hefur
þó lifað með þjóðinni og í dag
byggja textílhönnuðir á hefðinni
með fjölbreyttum aðferðum og
efnum. Neyðin kenndi naktri konu
að spinna fyrr á öldum, en í dag er
það sköpunarþörfin og forvitnin
sem hvetur hana áfram.

Nánari upplýsingar á:
honnunarmidstod.is/
HonnunarMars

Föstudagur 19.03
kl. 11–18
Laugardagur 20.03
kl. 11–17
Sunnudagur 21.03
kl. 13–17

Leirlistafélagið hangir í lausu lofti
í Fógetastofunni, þar sem meðlimir
sýna áhugaverða hangandi hluti úr
leir og postulíni.
Þátttakendur eru:
Anna S. Hróðmarsdóttir, Auður Inga
Ingvarsdóttir, Elín Guðmundsdóttir
Erna Jónsdóttir, Guðný Hafsteins
dóttir, Guðrún Indriðadóttir, Hafdís
Brandsdóttir, Halla Ásgeirsdóttir,
Halldóra G. Árnadóttir, Helga Birgis
dóttir, Hrefna Harðardóttir, Inga Elín
Kristinsdóttir, Ingibjörg Klemenz
dóttir, Jóna Thors, Kristbjörg
Guðmundsdóttir, Margrét Árna
dóttir, Margrét Jónsdóttir, Ragna

Ingimundardóttir, Ragnheiður
Ingunn Ágústsdóttir, Rannveig
Tryggvadóttir, Sigríður Ágústsdóttir,
Sigríður Helga Olgeirsdóttir, Sigrún
Gunnarsdóttir og Svafa Björg
Einarsdóttir.
Opnunarteiti verður haldin
miðvikudaginn 18. mars frá
klukkan 16:30.

Afrakstur hulsugerðar utan
um heit götumál Kaffitárs verður
einnig til sýnis og ber hann fjölskrúðugum meðlimahópi
Textílfélagsins vitni.
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Verkefnaáætlun ársins 2011
Í þessum kafla verður farið yfir áætluð verkefni ársins 2011. Ekki eru endurtekin verkefnin sem talin eru til
fastra verkefna Hönnunarmiðstöðvar (bls. 7).
Markmið úr stefnumótun 2009
• Útflutningur íslenskrar hönnunar
• Fjármögnun hönnunarfyrirtækja
• Markaðssetning íslenskrar hönnunar erlendis
• Nýsköpun í íslenskum framleiðslufyrirtækjum
• Markviss, fagleg umfjöllun og greinaskrif um hönnun
• Markviss fræðsla í markaðsmálum, verkefnastjórnun og framleiðslu
• Kynning á mikilvægi íslenskrar hönnunar
• Mælingar á umfangi hönnunargeirans
Fyrirliggjandi verkefni
• Mótun Hönnunarstefnu stjórnvalda
• Hönnun til Útflutnings
• Stofnun samtaka skapandi greina
• Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun á Stockholm Furniture Fair í febrúar 2011
• HönnunarMars 2011
• Samningur um áframhaldandi starfsemi Hönnunarmiðstöðvar Íslands
• Hönnunarsýningin Icelandic Contemporary Design til Helsinki
• World Design Capital Helsinki 2012
• Bókamessan í Frankfurt
• Endurgerð samkeppnisreglna Hönnunarmiðstöðvar
• New Look - Tallin
• Kynningarefni um hönnun og arkitektúr á ensku
• Fjölgun starfsmanna
• You are in Control
• Atvinnumálanefnd
• Ráðherra hópur skapandi greina
• Atypi, alþjóðleg leturráðstefna á Íslandi í september 2011
• Ferðamálaþing 2011 á Ísafirði
• Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
• Hönnun á Listahátíð 2012
• Blogg
• Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
• Undirbúningur útgáfu tímarits um hönnun og arkitektúr
• Skapandi október
Útflutningur íslenskrar hönnunar
Mikilvægt er að styðja við útflutning íslenskrar hönnunar. Hönnunarmiðstöð Íslands mun halda áfram að
berjast fyrir því að styðja við útrás íslenskrar hönnunar. Þar þarf sérstaklega að horfa til einstakra verkefna
hönnuða og styðja betur við þau á forsendum hvers og eins. Lögð hefur verið fram hugmynd um 140 milljóna
króna sjóð sem rekinn yrði í tengslum við Hönnunarmiðstöð með það að markmiði að ýta verulega undir vöxt,
arðsemi og útflutning íslenskrar hönnunar. Sjóðnum yrði stýrt af stjórn skipaðri fagfólki úr ólíkum greinum.
Hugmyndin er að þaðan yrði veitt fé til verkefna hönnuða og arkitekta, um 100 milljónir, sem og fé til
markaðssetningar erlendis, um 40 milljónir.
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Fjármögnun hönnunarfyrirtækja
Auka þarf stuðning við uppbyggingu sprotafyrirtækja sem byggja afkomu sína á hönnun. Auðvelda
þarf aðgang að fjármagni fyrir þessi fyrirtæki og mikilvægt er að auka skilning fjármögnunaraðila á
möguleikum hönnunar og hönnunarfyrirtækja. Mikil gróska er meðal sprotafyrirtækja innan greinarinnar,
uppbyggingarmöguleikar eru miklir. Þar að auki er atvinnugreinin alls ekki jafn fjárfrek og margar aðrar.
Eins og staðan er núna hafa þessi fyrirtæki mjög litla möguleika á stuðningi og geta nánast einungis leitað
til Hönnunarsjóðs Auroru sem hefur takmarkað ráðstöfunarfé. Hönnunarmiðstöð Íslands hefur áhuga á
að gera samning við ríkisvaldið um samstarf varðandi stuðning sem miðar sérstaklega að uppbyggingu
hönnunarfyrirtækja, sbr. sjóður nefndur hér að ofan.
Markaðssetning íslenskrar hönnunar erlendis
Mikilvægt er að efla markaðssetningu íslenskrar hönnunar erlendis. Sýningahald og þátttaka í erlendum
sýningum er mjög mikilvægur liður í því. HönnunarMars er einnig mikilvægur vettvangur markaðssetningar
íslenskrar hönnunar á Íslandi og erlendis. Hönnunarmiðstöð mun halda áfram að berjast fyrir því að greiða
leið hönnuða að fjármagni til að sinna markaðsetningu. Efla þarf samstarfið við Íslandsstofu um stuðning við
markaðsstarf íslenskra hönnunarfyrirtækja erlendis, t.d. varðandi sýningar einstakra hönnuða eða fyrirtækja,
saminga við erlendar kynningarskrifstofur og fleiri verkefni.
Hönnunarmiðstöð Íslands hefur áhuga á að gera samning við ríkisvaldið um samstarf varðandi stuðning sem
miðar sértaklega að markaðssetningur íslenskrar hönnunar erlendis, sbr. sjóður nefndur hér að ofan.
Nýsköpun í íslenskum framleiðslufyrirtækjum
Mikilvægt er að styðja við nýsköpun byggða á íslenskri hönnun. Hönnun til útflutnings er verkefni á þessu
sviði; einnig ýta samkeppnir Hönnunarmiðstöðvar undir samstarf milli greina. Miklir möguleikar eru á því að
efla samstarf milli fyrirtækja og hönnuða í tengslum við HönnunarMars. Hönnunarmiðstöð gæti rekið mörg
nýskapandi verkefni á ári hverju, þar sem hönnuðir og fyrirtæki eru leidd saman, með áherslum á ólíkar
framleiðslu-, atvinnu- og hönnunar greinar. Þekkingin er til staðar en það vantar fjármagn og verkefnastjóra.
Markviss, fagleg umfjöllun og greinaskrif um hönnun
Hönnunarmiðstöð vinnur stöðugt í því að reyna að ýta undir markvissa og faglega umfjöllun um íslenska
hönnun og arkitektúr. Heimasíða Hönnunarmiðstöðvar og nýstofnað blogg á ensku er liður í því. Einnig er
unnið að því að ýta undir umfjöllun og greinaskrif í íslenskum og erlendum fjölmiðlum.
Markviss fræðsla í markaðsmálum, verkefnastjórnun og framleiðslu
Mörg verkefni eru víða í gangi þar sem reynt er að taka á þessum málum. Gott væri að samræma aðgerðir og
nýta Hönnunarmiðstöð sem sameiginlegan vettvang í þessu samhengi. Ýmsar leiðir eru færar: nám í samstarfi
við menntastofnanir, námskeið á vegum Hönnunarmiðstöðvar sérsniðin að þörfum hönnuða, aðstoð við
einstaka hönnuði o.s.frv.
Unnið er að því að greiða leið hönnuða að leiðbeiningum og gögnum með ráðleggingum um ýmis praktísk
mál, rekstur, útflutning, samstarf, samningagerð og markaðsmál. Gögnin verða aðgengileg á heimasíðu
Hönnunarmiðstöðvar.
Kynning á mikilvægi íslenskrar hönnunar
Aðalverkefni Hönnunarmiðstöðvar er kynning á mikilvægi íslenskrar hönnunar og öll verkefni sem unnið er
að eiga að miða að því: fundir, kynningar, fjölmiðlaumfjöllun, ráðstefnur, fyrirlestrar, HönnunarMars o.s.frv.
Hugmyndir hafa verið uppi um kynningar sem beint er að stjórnendum fyrirtækja og stjórnsýslu þar sem lögð
er áhersla á þjónustu og ferlahönnun. Mjög áhugavert væri að vinna sjónvarpsefni þar sem tekið er á þessum
málum.
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Mælingar á umfangi hönnunargeirans
Hluti fastrar starfsemi Hönnunarmiðstöðvar á að vera að koma á og halda við mælingum á umfangi hönnunar
og arkitektageirans. Í kjölfar skýrslu um hagrænum umsvifum skapandi greina í íslensku atvinnulífi sem
unnin var að frumkvæði Samráðsvettvangs skapandi greina hafa skapast alveg ný tækifæri til áframhaldandi
mælinga á þessum greinum. Markmið Hönnunarmiðstöðvar er að öðlast mun skýrari mynd af umfangi og
vexti hönnunar og arkitektúrs á Íslandi og stuðla að því að vinna sem unnin veður i kjölfar skýrslunnar leiði þá
mynd betur í ljós. Skoðun sem gerð var á fjárlögum ríksins til listgreina 2009-10 leiddi í ljós að hlutur hönnuða
og arkitekta í stuðningi ríkisins er afar rýr miðað við umfang greinanna.
Mótun Hönnunarstefnu Íslands
Árið 2010 vann Hönnunarmiðstöð að því að stjórnvöld kæmu að verkefninu Mótun Hönnunarstefnu fyrir
Ísland. Iðnaðarráðherra Katrín Júlíusdóttir sýndi málinu mikinn áhuga og fól miðstöðinni mótunarhluta
verkefnisins vorið 2010. Um áramótin 2010-11 er ljóst að verkefninu verður hrundið af stað snemma árs 2011.
Hönnun til Útflutnings
Stefnt er að því að verkefnið Hönnun til útflutnings fari í gang með örlítið breyttu sniði í janúar 2011 og með
samstarfi Íslandsstofu, Samtaka iðnaðarins og Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
Stofnun samtaka skapandi greina
Mikið samstarf hefur verið á milli greinanna sem mynduðu Samstarfsvettvang skapandi greina árið 2010.
Vonir standa til þess að það takist að stofna Samtök skapandi greina 2011 og tryggja fjárhagslegan grundvöll
þess verkefnis. Kynningarmiðstöðvar skapandi greina sem standa að baki samstarfsvettvangnum finna fyrir
þörf á auknu samstarfi og að miklir möguleikar geta falist í slíku samstarfi til hagsbóta fyrir allar greinarnar.
Ljóst er að þörf er á samstilltum og marksæknum hópi á vegum skapandi greina til að sinna samskiptum við
stjórnvöld.
Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun á Stockholm Furniture Fair í febrúar 2011
Hönnunarmiðstöð vinnur að því að sýna Hönnunarsýninguna Íslensk samtímahönnun á Stockholm Furniture
Fair í febrúar 2011. Í samstarfi við sendiráð Íslands í Stokkhólmi og Íslandsstofu mun Hönnunarmiðstöð standa
fyrir viðburðum í tengslum við sýninguna á Telefonplan í samstarfi við Desingboost. Þetta er mjög stórt og
umfangsmikið verkefni sem jafnframt er fremur illa fjármagnað. Markvisst verður unnið að því að tengja
viðburðina í Stokkhólmi við DesignMatch, kaupstefnu hönnuða á HönnunarMars 2011 í samstarfi við Norræna
húsið.
HönnunarMars 2011
Helgina 24.-27. mars 2011 verður HönnunarMars haldinn
HönnunarMars
í þriðja sinn en hann er langstærsta kynningarverkefni
DesignMarch
Hönnunarmiðstöðvar á ári hverju. Markmið
24.–27.03.2011
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. Miklar vonir eru bundnar við að HönnunarMars vaxi verulega og
styrkist 2011 eins og árin tvö á undan. Gerð er sérstök skýrsla um HönnunarMars að honum loknum.
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Samningur um áframhaldandi starfsemi Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Vorið 2011 er enn komið að endurgerð samings en næstu áramót 2011 -2012 rennur út samningur um rekstur
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Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Þá hefur miðstöðin verið rekin í fjögur ár. Þörfin fyrir Hönnunarmiðstöð er mikil
og fjöldi verkefna berst miðstöðinni til úrlausnar í viku hverri, enda eru þær greinar sem hún vinnur fyrir í
örum vexti og mjög mikilvægar í uppbyggingu nýs efnahagskerfis á Íslandi. Verkefnin eru mörg og brýn, en
að sama skapi hvorki óyfirstíganleg né verulega fjárfrek. Ljóst er að hægt væri að ná verulegum árangri með
meira umfangi starfsseminnar. Miklir og atvinnuskapandi möguleikar felast í starfsemi Hönnunarmiðstöðvar en
eins og staðan er í dag þarf að verja miklum tíma í að afla verkefnafjár sem er afar tímafrekt og óhagkvæmt í
svo umfangslitlum rekstri. Óviðunandi er að Hönnunarmiðstöð keppi við skjólstæðinga sína um styrktarfé.
Aukið fjármagn veitir Hönnunarmiðstöð miklu raunhæfari samstarfsgrundvöll við stuðnings-umhverfið.
Innan ramma Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekkingin og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum
hönnuða og arkitekta. Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafarhlutverki fyrir þessar greinar við stjórnsýslu og
stuðningumhverfi en um leið og þarf hún að sækja fé til sama stuðningumhverfis til að geta sinnt verkefnum
sínum. Það eru hvorki fagleg né markviss vinnubrögð og á stundum eru það sömu starfsmenn sem þiggja
ráðgjöf miðstöðvarinnar og veita til hennar fjármagni. Fjármagnið þarf að vera í samræmi við þau verkefni
sem samningur Hönnunarmiðstöðvar við ríkið kveður á um og möguleika hennar til atvinnuuppbyggingar. Það
er m.a. hægt að gera með því að stofnanir ríksins feli Hönnunarmiðstöð verkefni sem eru á sérsviði hennar
[og talin eru upp í samningin hennar við ríkið] og nái þannig mun markvissari og faglegri vinnubrögðum
og miklu betri nýtingu fjármagns. Stöðugt er unnið er að því að finna leiðir til að auka sjálfsaflafé
Hönnunarmiðstöðvar því að langtímamarkmiðið er að hún afli allt að 50% rekstrarfjárins sjálf.
Hönnunarsýningin Icelandic Contemporary Design til Helsinki
Hönnunarmiðstöð Íslands stendur til boða að setja upp sýninguna Icelandic Contemporary Design haustið
2011 í Design Forum Finnland í Helsinki. Sýningin yrði haldin á sama tíma og Helsinki Design Week.
Uppsetning sýningarinnar er liður í verkefni Hönnunarmiðstöðvar að kynna íslenska hönnun á Norðurlöndum.
Ekki er ljóst hvort af þessu getur orðið m.a. vegna fjármögnunar og undirmönnunar í Hönnunarmiðstöð.
Einn angi þess verkefnis er að tengjast verkefninu World Design Capital Helsinki 2012. Forsvarsmenn WDC
Helsinki 2012 gera sér grein fyrir að augu heimsins munu beinast að norrænni hönnun og hafa sýnt áhuga
á því að stækka verkefni sitt úr fyrir Finnland með því að tengja verkefni frá öðrum Norðurlöndunum við
WDCH2012. Hönnunarmiðstöð hefur verið í samtali við forsvarsmenn verkefnisins um þetta og fulltrúi þaðan
mun koma og taka þátt í HönnunarMars 2011.
World Design Capital Helsinki 2012
Framkvæmdastjóri Hönunarmiðstöðvar hitti fulltrúa World Design Capital Helsinki 2012 í pallborðsumræðum
í New York í nóvember. Í kjölfarið var hafið umsóknarferli um að HönnunarMars, árleg hátíð hönnunar og
arkitektúrs á Íslandi, yrði hluti af - international satellite events -sem tengjast WDCH2012. Þetta er mjög
áhugaver aðferð til markaðssetningar íslenskrar hönnunar sem gæti aukið kynningu okkar erlendis mjög
verulega. Það felst gríðarlegt verðmæti í því fyrir íslenska hönnun og hönnuði að tengjast svo stóru erlendu
verkefni sem WDCH2012 er.
Bókamessan í Frankfurt
Stjórnendur verkefnins Sögueyjan Ísland á bókamessunni í Frankfurt 12.-16. október 2011 hafa átt í samstarfi
við Hönnunarmiðstöð varðandi ýmis verkefni. Þar verða þrjár sýningar sem fjalla um hönnun og arkitektúr,
unnar og að mestu leyti fjármagnaðar af þýskum stofnunum: DAM - Þýska Arkitektúrsafnið í Frankfurt,
Museum for Applied Art in Frankfurt og menningardeild Frankfurt. Hönnunarmiðstöð er ekki beinn þátttakandi
að þessum verkefnum en hefur veitt ráðgjöf og lagt sig fram um að vinna sem allra best með aðilum sem að
þeim standa.
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1. Sýning um arkitektúr í Deutsches Architekturmuseum / Frankfurt
Listrænn stjórnandi: Peter Schmal. Íslenskur ráðgjafi: Pétur H. Ármannssson. Tímasetning ekki staðfest.
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2. Sýning um íslenska fatahönnun, vöruhönnun og grafík í Museum für Angewandte Kunst / Frankfurt
Listrænir stjórnendur: Matthias Wagner og Dr. Klemp.
Opnar í byrjun september 2011 og stendur yfir í tvo mánuði.
3. Stutt sölusýning á íslenskri fata- og vöruhönnun í Schirn Kunsthalle / Frankfurt í sal 1A
Umsjón með íslenskri þátttöku hefur Halla Bogadóttir frá Kraum. Stendur yfir í eina viku á meðan á
bókamessunni stendur.
Endurgerð samkeppnisreglna Hönnunarmiðstöðvar
Ákveðið var að yfirfara og endurgera samkeppnisreglur Hönnunarmiðstöðvar í vetur undir stjórn
miðstöðvarinnar. Mjög margar samkeppnir voru haldnar á árinu 2010 og ástæða þykir að laga reglurnar og
skerpa á ýmsum málum út frá reynslunni sem skapast hefur af þeim. Nýjar reglur verða kynntar í vor.
Nordic Design Month New Look | Tallin
Íslenska sendiráðið í Helsinki og Hönnunarmiðstöð Íslands vinna að því að íslenskir hönnuðir taki þátt í POPup verkefni í Tallin í maí. Einnig verður ljósmyndasýning byggð á Hönnunarsýningunni Íslensk samtímahönnun
sett upp á sama tíma.
Kynningarefni um hönnun og arkitektúr á ensku
Unnið er að því að útbúa kynningarefni, prentað og rafrænt, til að hægt sé að styrkja faglega ráðgjöf til
sendiráðanna og aðstoða við eflingu tengslanets á sviði hönnunar erlendis.
Fjölgun starfsmanna
Hugmyndir eru uppi um að fagfélög hönnuða sameinist um starfsmann sem staðsettur yrði í
Hönnunarmiðstöð Íslands. Ef þessi hugmynd nær að verða að veruleika myndi það styrkja starf félaganna
verulega og tengja starf þeirra sterkar við starfsemi Hönnunarmiðstöðvar.
Nefnd um atvinnustefnu ríkisstjórnarinnar
Samþykkt var í ríkisstjórn 6. janúar 2011 að sett yrði á fót ráðherranefnd um atvinnu- og vinnumarkaðsmál.
Verkefnið er í stöðugri þróun og talað er um þrjú ár, sem er sú tímalengd sem talað er um í kjarasamningum.
Skýr efnahagsstefna er aðalatriðið. Við þurfum að vita hvert við erum að fara og það eyðir óvissu. Hvað
ætlum við að gera í ágúst þegar AGS fer, hvers konar peningastefna mun taka við? Farið var yfir fjárfestingar
og fjárfestingarhvata, hver staðan er í dag, hvaða hindranir eru í veginum og hvaða aðgerðir væri hægt að
fara í. Máli skiptir að hvetja aðra og búa til greinar sem við trúum á, en ekki einblína á eina atvinnugrein. Efla
þarf nýjar atvinnugreinar og auka samspil mismunandi greina. Efla þarf rannsóknir, þróun og nýsköpun til að
ná markmiðum 20/20. Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar var skipaður fulltrúi fyrir Samráðsvettvang
skapandi greina í nefndinni.
Ráðherrahópur skapandi greina
Starfshópur á vegum ríkisstjórnarinnar var skipaður um áramót um það verkefni að meta hvernig bæta
megi starfsumhverfi skapandi greina og nýta þau tækifæri sem til staðar eru, efla rannsóknir, menntun
og stefnumótun og styðja við útflutningsstarfsemi, mun hefja störf við fyrsta tækifæri. Verður hann
skipaður fulltrúum frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu, iðnaðarráðuneytinu, fjármálaráðuneytinu,
utanríkisráðuneytinu, efnahags- og viðskiptaráðuneytinu, Íslandsstofu og samstarfsvettvangi skapandi greina.
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar var skipaður í hópinn af SSG. Er hópnum ætlað að skila stjórnvöldum
tillögum um aðgerðir og úrbætur eftir því sem starfi hans vindur fram en lokaskýrsla með aðgerðaáætlun skal
liggja fyrir eigi síðar en 1. mars 2011.
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Atypi, alþjóðleg leturráðstefna á Íslandi í september 2011
Atypi ráðstefnan verður haldin í Hörpunni haustið 2011. Þetta er mjög stór og virt ráðstefna en búast má
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við um 350 erlendum gestum á hana. Samstarfsaðilar í þessu verkefni eru: Atypi, FÍT | Félag íslenskra
teiknara, LHÍ | Listaháskóli Íslands og Hönnunarmiðstöð Íslands. Hugmyndir eru um að starfsmaður á vegum
Hönnunarmiðstöðvar muni taka að sér verkefnastjórn ráðstefnunnar síðustu mánuðina.
You Are in Control
Alþjóðleg ráðstefna, You Are In Control, verður haldin í fimmta sinn í Reykjavík í október 2011.
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar, Hönnunarmiðstöð Íslands, Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar,
Kvikmyndamiðstöð Íslands og IGI standa að ráðstefnunni. Á ráðstefnunni er rýnt í þróun og tækifæri í
stafrænum viðskiptamódelum, ásamt því að skoða samlegðaráhrif mismunandi listforma.
Ferðamálaþing 2011 á Ísafirði
Undirbúningur ferðamálaþings 2011 er samstarfsverkefni Ferðamálastofu, Nýsköpunarmiðstöðvar,
Byggðasafns Vestfjarða, Arkitektafélags og Hönnunarmiðstöðvar. Hallmar Sigurðsson framkvæmdastjóri
Arkitektafélagsins og Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar sitja í undirbúningsnefnd.
Áherslur þingsins lúta að samspili skapandi greina og ferðaþjónustu og þeirri vöruþróun og nýsköpun sem af
slíku samspili geta sprottið.
Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
Hugmyndir hafa verið uppi um að koma í framkvæmd námskeiðum fyrir hönnuði til að styrkja þá í
markaðssetningu og fleiru. Má þar nefna námskeið í gerð kynningarefnis fyrir fjölmiðla og aðra sem og
námskeið fyrir nýútskrifaða hönnuði.
Blogg
Umræða hefur átt sér stað um að Hönnunarmiðstöð komi af stað bloggsíðu á ensku þar sem umræða
og lifandi efni fái að njóta sín. Mætti þá hugsanlega virkja hönnuði og hönnunaráhugafólk til að taka þátt
og skapa stemmningu. Bloggsíða gæti einnig virkað vel sem liður í markaðssetningu á íslenskri hönnun í
tengslum við sýningahald í Stokkhólmi 2011 og í tengslum við HönnunarMars.
Hönnun á Listahátíð 2012
Vilji er fyrir því að Hönnunarmiðstöð standi fyrir sýningu eða viðburði á Listahátíð í Reykjavík vorið 2012.
Einnig er áhugi á því meðal fagmanna að hönnun og arkitektúr verði í öndvegi á Listahátíð í náinni framtíð.
Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Hönnunarmiðstöð vinnur áfram að því, ásamt Arkitektafélagi Íslands og í samráði við mennta- og
menningarmálaráðuneytið, að tryggja að Ísland eigi fulltrúa á Feneyjatvíæringnum í arkitektúr árið 2012.
Undirbúningur útgáfu tímarits um hönnun og arkitektúr
Áform hafa verið um að Hönnunarmiðstöð hefji undirbúning á útgáfu tímarits um hönnun og arkitektúr ásamt
Arkitektafélaginu og fleiri hagsmunaaðilum. Hvorki hefur unnist tími til þess né fengist fjármagn en mikill
áhugi er innan miðstöðvarinnar á því að hrinda þessu verkefni í framkvæmd.
Skapandi október
Umræða hefur verið i gangi um verkefnið Skapandi október eða Creative October í Reykjavík. Verkefnið er
ennþá á frumstigi en hugmyndir eru um að sameina verkefni ólíkra skapandi greina og hópa undir þessu heiti.
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Fjármál
Fjárhagslegt uppgjör ársins 2010 og fjárhagsáætlun ársins 2011
Miðað við umfang starfseminnar er rekstrarfé Hönnunarmiðstöðvar er afar takmarkað. Unnið er að því að finna
leiðir til að auka fjármagn sem miðstöðin hefur yfir að ráða. Til að starfsemin geti verið öflug og markviss er
nauðsynlegt er að miðstöðin hafi eigið verkefnafé. Eins og staðan er í dag þarf að verja of miklum tíma í að afla
verkefnafjár en það er oft ómarkvisst og hvoru tveggja tímafrekt og óhagkvæmt í svo umfangslitlum rekstri.
Óviðunandi er að Hönnunarmiðstöð keppi við skjólstæðinga sína um styrktarfé. Ekki er óvarlegt að ætla að 100
milljón króna rekstrarfé á ári hefði veruleg áhrif á starfsemina og aðstöðu hönnuða og arkitekta á Íslandi. Um 20
milljónir króna færu í rekstur miðstöðvarinnar eins og nú er en 80 milljónir í ýmis verkefni og styrki til hönnuða
og arkitekta. Stöðugt er unnið er að því að finna leiðir til að auka sjálfsaflafé Hönnunarmiðstöðvar því að langtímamarkmið er að hún afli allt að 50% rekstrarfjárins sjálf.

Hönnunarmiðstöð Íslands í tölum 2010
Félögin sem eiga Hönnunarmiðstöð Íslands
Félagar í félögunum níu
Lögheimili Hönnunarmiðstöðvar frá upphaﬁ
Starfandi hönnuðir á Íslandi
Fas9r starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar
Tímabundnir verkefnastjórar
Fyrirlestrar í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, á ári
meðalUöldi á hverjum fyrirlestri
HagnýW hádegi fyrirlestrar í Þjóðminjasafni Íslands á ári
meðalUöldi á hverjum fyrirlestri
HönnunarMars | viðburðir, fyrirlestrar og sýningar
HönnunarMars | ges9r á fyrirlestra
HönnunarMars | þáWtaka hönnuða
HönnunarMars | ges9r
HönnunarMars | erlendir blaðamenn og ges9r
Sýningar
Bókaútgáfa
Samkeppnir
Orkuverið | stefnumót hönnunar og viðskipta
þar af þáWtakendur
Vefpóstlis9
þar af félagsmenn
þar af almenningur
þar af stjórnsýsla
þar af Uölmiðlar
Fjöldi sendra fréWabréfa og 9lkynninga
Fjöldi fréWa, viðburða, sýninga og annars kynnt á vef
Ve`eimsóknir að meðaltali á mánuði
Ges9r á vef að meðaltali á mánuði
aukning frá fyrra ári %
Vinir á Facebook
Heimsóknir erlendra blaðamanna
Erlendur sjónvarpsþáWur um Hönnunarmiðstöð
Rekstrarkostnaður Hönnunarmiðstöðvar

2009
9
1.200
3
2.100
2
2 9l 5
8
120
8
60
130
1.000
500
10.000
20
1
1
4
7
90
2.200
900
1.200
90
80
65
270
5.000
3.200
37
700
40
1
29.800.000

2010
9
1.200 *
3
2.100 *
2
2 9l 5
7
70

Þessi lis9 er 9l gamans
gerður og hugsaður sem
grunnur 9l að byggja á.
Flestar tölur eru staðfestar.
Aðrar áætlaðar *

130
1.000 *
500 *
20.000 *
20
2
1
7

2.500
900
1.200
300
100
65
290
5.000
3.200
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2.500
55
32.400.000
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Áætlun 2011, raunkostnaður 2008-2010

Tekjur
Áætlun 2011
Fjárframlag frá iðnaðarráðuney1nu
10.000.000
Fjárframlag frá mennta‐ og menningarmálaráðun.
8.500.000
Styrkur frá Reykjavíkurborg v/HönnunarMars
3.000.000
Aðrir styrktaraðilar HönnunarMars
4.500.000
Styrkir v/sýningarinnar Íslensk samMmahönnun
6.000.000
FyrirframgreiP v/Íslensk samMmahönnun
0
Aðrir styrkir og ófyrirséð
5.000.000
Aðrar tekjur
1.500.000
Lagt fyrir frá fyrra ári v/ HönnunarMars
0
Tekjur samtals
38.500.000
Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Kaﬃ, vei1ngar og fundarkostnaður
Annar starfsmannakostnaður
Verðlaun og styrkir
Kostnaður v/Íslensk samMmahönnun + bók
8+8 verkefni
Aðkeypt þjónusta án vsk.
Húsaleiga + öryggisgæsla
Viðhald húsnæðis (ﬂutningur í nýP húsnæði)
Gjaldfærð áhöld og tæki
Tryggingar
Aðkeyptur akstur
Símakostnaður
Burðargjöld
Pappír, rieöng og bækur
FréPabréf og útgáfa
Rekstur tölvukerﬁs og vefs
Endurskoðun og reikningsskil
Ferðakostnaður
Auglýsingar
Annar kostnaður
HönnunarMars (annað en laun)
Ferðalag Íslensk samMmahönnun
Önnur verkefni, ófyrirséð
Tekjur samtals
Niðurstaða rekstrar

Raun 2010
10.000.000
8.500.000
2.600.000
1.502.265
4.035.955
2.000.000
1.410.000
882.156
0
30.930.376

Raun 2009
10.000.000
10.000.000
1.170.000
0
4.250.000
0
450.000
966.976
3.000.000
29.836.976

Raun 2008
10.000.000
10.000.000
540.000
0
4.032.144
0
0
0
0
24.572.144

19.299.133
235.422
33.860
0
0
0
689.403
872.529
248.582
179.347
335.116

38.050.000

445.061
21.605
199.861
0
601.444
278.861
711.952
20.410
17.200
3.607.685
2.118.944
1.442.203
31.358.618

15.425.647
206.509
0
5.865
4.348.330
0
794.000
640.836
915.205
137.096
27.192
53.600
189.965
44.130
222.499
161.601
1.011.104
202.312
225.016
6.616
80.410
4.174.006
0
0
28.871.939

12.092.956
60.000
38.886
615.000
1.440.547
3.045.111
554.521
959.296
0
253.090
24.507
39.060
151.769
109.788
113.116
0
1.437.291
345.456
77.130
269.422
88.500
0
0
0
21.715.446

450.000

‐428.242

965.037

2.856.698

20.000.000
240.000
35.000
0
0
0
750.000
890.000
120.000
150.000
350.000
25.000
300.000
30.000
200.000
0
800.000
300.000
500.000
30.000
30.000
7.300.000
6.000.000
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Áætlun 2010, raunkostnaður 2010 og frávik 2010

Tekjur
Fjárframlag frá iðnaðarráðuney1nu
Fjárframlag frá mennta‐ og menningarmálaráðuney1nu
Styrkur frá Reykjavíkurborg v/HönnunarMars
Aðrir styrktaraðilar HönnunarMars
Styrkir v/sýningarinnar Íslensk samNmahönnun
FyrirframgreiP v/Íslensk samNmahönnun
Aðrir styrkir
Aðrar tekjur

Raun 2010
10.000.000
8.500.000
2.600.000
1.502.265
4.035.955
2.000.000
1.410.000
882.156

Áætlun 2010
10.000.000
8.500.000
3.000.000
2.000.000
2.500.000
2.000.000
3.000.000
480.000

Frávik 2010
0
0
400.000
497.735
‐1.535.955
0
1.590.000
‐402.156

Tekjur samtals

30.930.376

31.480.000

549.624

19.299.133
235.422
33.860
0
0
0
689.403
872.529
248.582
179.347
335.116
445.061
21.605
199.861
0
601.444
278.861
711.952
20.410
17.200
3.607.685
2.118.944
1.442.203
31.358.618

17.000.000
210.000
50.000
0
300.000
0
500.000
288.000
120.000
130.000
28.000
60.000
224.000
120.000
220.000
160.000
600.000
220.000
300.000
120.000
120.000
3.700.000
4.500.000
2.500.000
31.470.000

‐2.299.133
‐25.422
16.140
0
300.000
0
‐189.403
‐584.529
‐128.582
‐49.347
‐307.116
60.000
‐221.061
98.395
20.139
160.000
‐1.444
‐58.861
‐411.952
99.590
102.800
92.315
2.381.056
1.057.797
111.382

‐428.242

10.000

438.242

Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Kaﬃ, vei1ngar og fundarkostnaður
Annar starfsmannakostnaður
Verðlaun og styrkir
Kostnaður v/Íslensk samNmahönnun + bók
8+8 verkefni
Aðkeypt þjónusta án vsk.
Húsaleiga + öryggisgæsla
Viðhald húsnæðis (ﬂutningur í nýP húsnæði)
Gjaldfærð áhöld og tæki
Tryggingar
Aðkeyptur akstur
Símakostnaður
Burðargjöld
Pappír, ridöng og bækur
FréPabréf og útgáfa
Rekstur tölvukerﬁs og vefs
Endurskoðun og reikningsskil
Ferðakostnaður
Auglýsingar
Annar kostnaður
HönnunarMars (annað en laun)
Ferðalag Íslensk samNmahönnun
Önnur verkefni, ófyrirséð
Tekjur samtals
Niðurstaða rekstrar
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Fylgiskjal
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mars

Fréttabréf Hönnunarmiðstöðvar
janúar – desember 2010
janúar

apríl

febrúar
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júní
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ágúst

september

júlí
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október
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nóvember

desember

nóvember
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