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Árið 2013 er sjötta rekstrarár Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Verkefnum fjölgaði og
starfshlutföll voru aukin þannig að stærstan hluta ársins störfuðu fimm starfsmenn hjá
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Hönnunarmiðstöð. Meðal helstu verkefna ársins má telja, eins og fyrr, HönnunarMars,
Mótun Hönnunarstefnu fyrir Ísland sem kláraðist á árinu, og svo stærsta verkefni ársins
sem var mótun og stofnun nýs hönnunarsjóðs á vegum hins opinbera. Áfram var unnið
að uppbyggingu á sviði skapandi greina, auk fjölda verkefna sem fjallað er um í þessari
skýrslu.
HönnunarMars er stærsta verkefni Hönnunarmiðstöðvar og heldur það áfram að vaxa með ári hverju. Tölur
frá Capacent hafa staðfest það í nokkur ár í röð að um þrjátíu þúsund Íslendingar sækja hátíðina og nú
vita 95% þjóðarinnar af tilvist hannar. Það má teljast nokkuð góður árangur á fimm árum. HönnunarMars
nýtur sérstöðu alþjóðlega þar sem þar sameinast allar greinar hönnunar og arkitektúrs og einnig vegna
þess hversu stór hluti almennings tekur þátt í hátíðinni. Hátíðin er farin að vekja athygli erlendis, í gegnum
umfjöllun erlendra blaðamanna sem hingað er boðið til að taka þátt og líka í gegn um gesti sem hingað koma,
erlenda kaupendur, fyrirlesara og þátttakendur.
Annað mjög stórt verkefni ársins 2013 var vinna við að koma hönnunarsjóði á laggirnar. Mikil vinna fór
í að móta sjóðinn og berjast fyrir því að hann legði áherslu á menningar- og samfélagsleg verkefni en
einnig viðskipti og útflutning. Mjög mikilvægt er að sjóðurinn sinni verkefnum á breiðu sviði hönnunar og
arkítektúrs og einskorði sig ekki við lítinn hluta hennar. Þannig náum við sem mestum árangri og hraðastri
uppbyggingu á því sviði. Mikil hagræðing felst í því að sjóðurinn sé rekinn af Hönnunarmiðstöð og er þar horft
til Kvikmyndamiðstöðvar. Þannig er hægt að tryggja að fagmennska og fagþekking nýtist sem best og að
þekking á þörfum greinarinnar safnist á einn stað svo að hægt sé að vinna heildrænt út frá þeim upplýsingum
og nýta opinbert fjármagn með markvissum hætti. Sjóðurinn var upphaflega 45 milljónir og sú upphæð var
veitt við fyrstu úthlutun í desember 2013. Hann var skorin niður í 25 milljónir á fjárlögum ársins 2014.
Hönnuðir og arkítektar vænta þess að sjóðurinn vaxi og dafni þannig að hann verði um 200 milljónir
og geti þannig stutt vel við þá uppbyggingu og grasrót sem hér er. Það er lítið fé þegar talað er um
atvinnuuppbyggingu - við erum vanari miklu hærri upphæðum í þeirri umræðu. Á Íslandi eigum við fjölda vel
menntaðra og framsækinna hönnuða sem geta skapað mikil verðmæti fyrir þjóðfélagið. Við þurfum að tryggja
þessu fólki áhugverð og arðbær störf í framtíðinni. Hönnunarsjóður getur leikið lykilhlutverk þar.
Stjórnvöld hafa tilhneigingu til að nálgast málaflokka út frá sínum eigin forsendum, sem eru forsendur
stjórnkerfisins sjálfs, og stundum pólitíkur. Árangursríkara er að vinna með starfsgreinum, og út frá þeirra
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eigin forsendum, til að hægt sé að byggja upp, móta og ýta undir framþróun og nýsköpun. Það var svo
sannarlega gert í verkefninu Mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland. Um er að ræða verkefni sem ýtt var úr vör af
fyrri stjórnvöldum en unnið áfram af þeim sem við tóku eftir kosningar. Verkefnið er að komast í höfn. Þetta er
eitt það stærsta og mikilvægasta verkefni sem Hönnunarmiðstöð hefur staðið að og hefur fjöldi manns lagt
því lið. Við bindum mjög miklar vonir við nýja hönnunarstefnu og teljum að hún geti reynst mjög stórt skref í
átt til framfara.
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verkefnum hafi verið lokið á fyrra ári. Á árinu 2014 rennur samningur Hönnunarmiðstöðvar við ráðuneytin tvö
út og munu því samningaviðræður hefjast á ný á árinu. Þá má ef til vill horfa til þess að Hönnunarmiðstöð
hefur verið starfrækt með góðum árangri í sex ár. Mögulega er rétt að íhuga gerð lengri samninga og kosti
þess að setja Hönnunarmiðstöð á fjárlög.
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Mikilvægt er að efla starfsemi Hönnunarmiðstöðvar með styrkingu rekstrar- og fjárhagsgrundvölls hennar.
Innan ramma Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekking og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum
hönnuða og arkítekta. Hönnunarmiðstöð veitir fyrirtækjum, stjórnsýslu og stuðningsumhverfi ráðgjöf en
um leið þarf hún að sækja fé til sama stuðningumhverfis til að geta sinnt verkefnum sínum. Það eru hvorki
fagleg né markviss vinnubrögð. Fjármagn sem veitt er til starfseminnar þarf að vera í eðlilegu samræmi við
þau verkefni sem samningur Hönnunarmiðstöðvar við ríkið kveður á um sem og möguleika greinarinnar til
atvinnuuppbyggingar. Mikil hagræðing gæti falist í því að beina til Hönnunarmiðstöðvar fjármagni því sem
ríkisstofnanir hafa úr að spila varðandi verkefni á sviði hönnunar. Þannig nást mun markvissari og faglegri
vinnubrögð og töluvert betri nýting fjármagns.
Hönnunarmiðstöð sameinar níu ólíkar greinar hönnunar og er jafnframt þeirra sameiginlegi vettvangur og
málsvari. Í þeim löndum sem við berum okkur saman við þekkist það ekki að svo margar og ólíkar greinar
hönnunar séu innan sömu vébanda. Að hagsmunir allra þessara greina, allt frá arkítektúr yfir í fatahönnun og
frá einstaklingum til stórra fyrirtækja, séu sameinaðir á þennan hátt er einstakt. Samlegðin og hagræðingin
sem felast í rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands er mikil og mun halda áfram að aukast sé rétt á málum haldið.
Hönnunarmiðstöð er ein af kynningarmiðstöðvum skapandi greina og meðal stofnenda Samtaka skapandi
greina. Þess ber að gæta að hlutverk kynningamiðstöðvanna, verkefni þeirra og markmið eru ólík, enda staða
greinanna misjöfn.
Eigendur og stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar þakka atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og
menningarmálaráðuneyti, en þau fjármagna rekstur Hönnunarmiðstöðvar. Einnig þökkum við okkar helstu samstarfsog stuðningsaðilum, sem eru eftirtaldir: Reykjavíkurborg, Íslandsstofa, Bláa Lónið, Hönnunarsjóður Auroru, Icelandair,
Icelandair hotels, Morgunblaðið, Norræna húsið, utanríkisráðuneytið, Samtök iðnaðarins, Nýsköpunarmiðstöð Íslands,
Höfuðborgarstofa, Listaháskóli Íslands, Hönnunarsafn Íslands, Samtök skapandi greina, Listasafn Reykjavíkur og sendiráð
Íslands í Stokkhólmi og Helsinki.

Halla Helgadóttir
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Helstu kynningarviðburðir, áfangar og árangur hönnuða og arkitekta
• HönnunarMars 2013 var haldinn í fimmta sinn dagana 14.-17. mars 2013 og heppnaðist mjög vel. Samkvæmt þjóðarpúlsi
Capacent sækja 30 þúsund Íslendingar einn eða fleiri viðburð á HönnunarMars, sem gerir hátíðina eina af stærstu
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hátíðum borgarinnar.
• Hönnunarsjóður, stofnaður af mennta- og menningarmálaráðuneyti, tók til starfa mánudaginn 30. september 2013.
Við úthlutun sjóðsins verður lögð áhersla á fjóra flokka: þróunar- og rannsóknarstyrki, verkefnastyrki, markaðs- og
kynningarstyrki og ferðastyrki.
• 5 ára afmæli Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Af því tilefni boðaði stjórn Hönnunarmiðstöðvar til fundar og fagnaðar með
formönnum og stjórnum fagfélaganna sem eiga Hönnunarmiðstöð, ásamt öðrum lykilmanneskjum tengdum hönnun og
arkitektúr.
• Hönnunarstefna fyrir Ísland var lögð fyrir ríkisstjórnina. Markmiðið með mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland er að auka
vægi hönnunar í allri vöruhugsun, vöruþróun og framleiðslu með það að sjónarmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra
fyrirtækja og auka verðmætasköpun.
• Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús í Reykjavík hlaut Mies van der Rohe verðlaunin 2013. Um er að ræða ein virtustu
byggingarlistarverðlaun heims en alls voru 350 byggingar í 37 Evrópulöndum tilnefndar. Verðlaunin voru afhent
við hátíðlega athöfn, 7. júní í Mies van der Rohe Pavilion í Barcelona. Harpa er verk arkitektastofu Henning Larsen í
Danmörku, í samvinnu við Batteríið á Íslandi og Stúdíó Ólafs Elíassonar í Berlín.
• Grafíski hönnuðurinn Hjalti Karlsson hlaut Söderbergs-verðlaunin 2013. Hjalti Karlsson hlaut hin virtu Torsten och Wanja
Söderbergs pris 2013. Verðlaunin hafa verið veitt framúrskarandi hönnuði frá Norðurlöndunum á hverju ári frá 1994 og
verðlaunaféð hljóðar upp á eina miljón sænskra króna. Verðlaunin voru afhent með viðhöfn í Gautaborg í Svíþjóð 4.
nóvember 2013 og við tilefnið var opnuð sýning á verkum Hjalta Karlssonar.
• Skrúður í Dýrafirði hlaut Carlo Scarpa verðlaunin. Hin virtu Carlo Scarpa verðlaun fyrir árið 2013 féllu í hlut skrúðgarðsins
Skrúðs í Dýrafirði. Benetton rannsóknastofnunin (La Fondazione Benetton Studi Ricerche) í Treviso á Ítalíu veitir
verðlaunin á hverju ári. Þeim er ætlað að vekja athygli á stað sem hefur sérstaklega ríku hlutverki að gegna í sögulegu
og skapandi tilliti auk hins náttúrulega gildis. Fjölþætt sjónarmið koma saman í mati dómnefndar en verðlaunin eru veitt
einum aðila fyrir sérstæð menningarleg verðmæti sem felast í verki á sviði landslagsarkitektúrs. Carlo Scarpa var einn
frægasti arkítekt Ítala á 20. öld.
• Sigríður Rún Kristinsdóttir hlaut nemendaverðlaun ADC*E Awards fyrir útskriftarverkefni sitt, Anatomy of Letters, og
Ármann Agnarsson hlaut viðurkenningu fyrir House Project, bók um verk Hreins Friðfinnssonar útgefna af Crymogeu í
samstarfi við Hafnarborg.
• Dögg Guðmundsdóttir hlaut Wallpaper hönnunarverðlaunin 2013. Hægindastóllinn Fifty eftir Dögg Guðmundsdóttur og
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Rikke Arnved hjá Arnved studio hlaut Wallpaper hönnunarverðlaunin 2013 fyrir besta garðstólinn. Stóllinn var hannaður
með notkun innan- og utandyra og var settur í framleiðslu árið 2012 af fyrirtækinu Ligne Roset.
• Barnabókin Skrímslaerjur tilnefnd til bókaverðlauna Norðurlandaráðs. Barna- og unglingabókaverðlaun Norðurlandaráðs
voru veitt í fyrsta sinn í október 2013. Fjórtán bækur voru tilnefndar í þessum flokki, þ.á.m. Skrímslaerjur. Áslaug Jónsdóttir
myndskreytti bókina, braut um, hannaði og samdi. Meðhöfundar hennar voru Kalle Güettler frá Svíþjóð og Rakel Helmsdal
frá Færeyjum.

Árið 2013 | honnunarmidstod.is

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

• Gísli B. Björnsson hlaut heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu. Á þjóðhátíðardaginn, 17. júní, hlaut Gísli B. Björnsson
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grafískur hönnuður og fyrrverandi skólastjóri Myndlista- og handíðaskólans, heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu
fyrir brautryðjendastarf í íslenskri grafík og framlag til menntunar hönnuða. Forseti Íslands sæmdi alls níu Íslendinga
heiðursmerki hinnar íslensku fálkaorðu á Bessastöðum.
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• Hönnunarverðlaun Fhi voru veitt í fyrsta sinn. Á HönnunarMars voru afhent í fyrsta skipti Hönnunarverðlaun Fhi – félags
húsgagna- og innanhússarkitekta við hátíðlega athöfn á Listasafni Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum. Verðlaunin voru veitt
framúrskarandi verkefni félagsmanna sem unnin voru á árunum 2007-2012. Einnig var sett upp sýning á safninu sem
endurspeglaði brot af því besta í innanhússhönnun síðustu ára.
• Katrín María Káradóttir fatahönnuður hlaut Indriðaverðlaunin 2013. Fatahönnunarfélag Íslands veitti Indriðaverðlaunin í
annað sinn á uppskeruhátíð félagsins sem haldin var 9. nóvember. Verðlaunin eru veitt annað hvert ár þeim fatahönnuði
sem þykir hafa skarað fram úr. Verðlaunin eru kennd við klæðskerann Indriða Guðmundsson heitinn, sem þekktur var fyrir
gæði og fagmennsku.
• Kollgáta hlaut Menningarverðlaun DV í arkítektúr. Arkítektastofan Kollgáta hlaut Menningarverðlaun DV 2012 í flokki
arkitektúrs fyrir Kaffihúsið í Lystigarði Akureyrar. Í flokknum voru jafnframt tilnefnd Leikskólinn Akrar, hannaður af Einrúm
og Arkiteó, og Stöðin, hönnuð af Krads.
• Ostwald Helgason hlýtur Menningarverðlaun DV 2012 í hönnun. Árið 2012 einkenndist af ævintýralegum uppgangi hjá
þeim Ingvari Helgasyni og Susanne Ostwald frá því að þau frumsýndu fatalínu sína á tískuvikunni í New York í ársbyrjun.
Auk þeirra voru tilnefnd í flokknum Hönnun: HönnunarMars, Reykjavík Letterpress, Andrea Maack og ð ævisaga.
• Hönnunarverðlaun Reykjavik Grapevine. Árleg vöruhönnunarverðlaun tímaritsins Reykjavík Grapevine í samstarfi við
Hönnunarmiðstöð Íslands voru afhend í þriðja sinn þann 1. mars við hátíðlega athöfn á Icelandair Hotel Reykjavík Marína.
Verkefni ársins var Torg í biðstöðu, tískuhönnun ársins átti Ostwald Helgason, vörulína ársins var Kría Jewellery og vara
ársins var vestið Holster eftir Sigga Odds og Bóas Kristjánsson.
• Íslenskir hönnuðir sýndu á Stockholm Design Week 2013. Um var að ræða sýninguna 13Al+ þar sem íslenskir hönnuðir
sýndu þróunarverkefni með ál sem efnivið. Verkefnið var unnið í samstarfi við íslenska og sænska álframleiðendur og
tóku hönnuðurirnir Sigga Heimis, Snæbjörn Stefánsson, Þóra Birna, Garðar Eyjólfsson og Katrín Ólína þátt í verkefninu.
Nokkrir hönnuðir tóku einnig þátt í samsýningu á Stockholm Furniture Fair: Volki, Bryndís Bolladóttir og Á. Guðmundsson.
• Íslenskir skartgripahönnuðir tóku þátt í farandsýningunni From The Coolest Corner, sem er samsýning framsækinna
skartgripahönnuða frá Norðurlöndunum og Eystrasaltslöndunum. Sýningin verður einnig sett upp í Kaupmannahöfn,
Helsinki, Tallin, Gautaborg og München. Á sýningunni voru sýnd verk eftir 160 hönnuði. Íslensku hönnuðirnir sem taka
þátt í sýningunni eru: Helga Ragnhildur Mogensen, Orr, Hildur Ýr Jónsdóttir og Hulda B Ágústsdóttir.
• Listasýningin Tölt opnaði í Felleshus, sendiráði Norðurlandanna í Berlín var opnuð þann 15. maí og stóð til 2. júlí 2013.
Sýningin var upphitun fyrir Heimsmeistaramót íslenska hestsins í Berlín í ágúst 2013. Um var að ræða listasýningu helgaða
íslenska hestinum í gegnum ólík listform, eins og ljósmyndun, skúlptúr, myndbandsverk, hreyfimyndir, hönnun og tísku.
Þátttakendur í sýningunni voru Hrafnkell Birgisson, Gígja Einarsdóttir, Kristín Garðarsdóttir, Ásta Guðmundsdóttir, Dögg
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Guðmundsdóttir, Una Lorenzen, Rut Sigurðardóttir, Spessi, Benni Valsson, Andersen & Lauth, Erna Einarsdóttir, JÖR by
Guðmundur Jörundsson og Mundi.
• Brynjar Sigurðarson opnaði sýningu í Galerie Kreo í París þann 28. nóvember 2013 og stóð sýningin til 8. febrúar 2014.
Sýningin bar yfirskriftina “the Silent Village”. Brynjar Sigurðarson útskrifaðist með M.A.-gráðu í vöruhönnun frá hinum virta
hönnunarskóla ECAL í Sviss árið 2011. Áður hafði Brynjar lokið B.A.-námi við Listaháskóla Íslands.
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• Sýning á glerlíffærum eftir Siggu Heimis var opnuð í Designgalleriet í Stokkhólmi 31. október 2013 og stóð til 15.
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nóvember. Markmið sýningarinnar er að vekja athygli á líffæragjöf. Sigga Heimis iðnhönnuður hefur búið til seríu af
glerskúlptúrum innblásnum af líffærum mannslíkamans. Glerlíffærin vann hún í samvinnu við MOG, Corning Museum of
Glass, en þau hafa unnið að verkefninu frá árinu 2007.
Pantone Violet U

• Dögg Guðmundsdóttir tók þátt í samsýningu í Design Museum Danmark. 31. október 2013 opnaði húsgagnasýning
í Design Museum Danmark þar sem 42 húsgagnasmiðir og hönnuðir sýndu nýjar hirslur. Þeirra á meðal voru Dögg
Guðmundsdóttir vöru- og iðnhönnuður sem kynnti þar nýtt húsgagn sem hún vann í samstarfi við One Collection.
• Sýningin Shop Show í Form Design Center í Malmö var opin frá 18. október til 26. janúar 2014. Hönnuðir frá öllum
Norðurlöndunum tóku þátt í þessari sýningu sem skoðaði samspilið á milli framleiðslu og neyslu skoðað. Lífstíll okkar
Vesturlandabúa ætti ekki að þurfa að ganga á auðlindir jarðarinnar, leiða til loftslagsbreytinga og ýta undir misrétti og
mismunun. Íslensku hönnuðirnir Róshildur Jónsdóttir and Snæbjörn Stefánsson í Hugdettu og Brynhildur Pálsdóttir,
Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir og Þuríður Sigþórsdóttir í Vík Prjónsdóttir tóku þátt í sýningunni. Þess má geta að hún var
sett upp í Hafnarborg á HönnunarMars 2014.
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Í kjölfar betri samnings um rekstur Hönnunarmiðstöðvar við mennta- og menningamálaráðuneyti og
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti um áramótin 2011-2012 skapaðist meiri stöðugleiki í rekstri
miðstöðvarinnar. Starfsemin hefur vaxið jafnt og þétt og árið 2013 jókst starfshlutfall starfsmanna í
hlutastörfum. Rekstur ársins 2013 stendur á núlli eins og stefnt er að í rekstri sem þessum.
Pantone Violet U

Eins og oft hefur verið bent á í ársskýrslum Hönnunarmiðstöðvar þá er ljóst að enn er nokkuð í land ef
hún á að gera sinnt þeim verkefnum sem henni er falið í samningi við ráðuneytin. Metnaður og áræðni
hafa einkennt starfið og frelsið sem felst í mótunarárunum hefur verið nýtt eins og kostur er. Innan
Hönnunarmiðstöðvar er búið að fjárfesta í grundvelli sem auðvelt er að byggja á. Stofnanir og fyrirtæki geta
leitað til hennar varðandi úrlausn verkefna á sviði hönnunar, kynningarmála og nýskapandi verkefna á sviði
hönnunar og arkitektúrs. Mikilvægt er að Hönnunarmiðstöð nái að kynna þessi tækifæri og að stofnanir ríkis
og borgar nýti sér vettvanginn. Eins og málum er háttað í dag þá eru of margir að fást við sömu verkefnin,
jafnvel keppast um þau, þannig að tækifæri felast í aukinni skilvirkni og með því að nýta sérþekkingu og
fagmennsku Hönnunarmiðstöðvar. Með því að fela Hönnunarmiðstöð umsýslu verkefna sem sannarlega eru
á hennar fag- og sérsviði má spara opinbert fé og fjölga jafnframt tækifærum. Ennþá fer mikil orka og tími í
það að tryggja fjármagn og rekstrarfé svo að hægt sé að sinna verkefnum miðstöðvarinnar. Einnig fer mikill
tími í að kynna mikilvægi og sérstöðu Hönnunarmiðstöðvar innan stjórnkerfis og meðal stjórnmálamanna sem
endurspeglar stöðu hönnunar á Íslandi.

Stjórn
Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. er stjórnað af fulltrúum hluthafa sem eru
hönnunarfélögin níu. Aðalfundur félagsins var haldinn 30. maí 2013.
Haukur Már Hauksson, FÍT, hætti sem formaður stjórnar en hann á
miklar þakkir skildar fyrir óeigingjörn störf í þágu Hönnunarmiðstöðvar
og hönnunargreinanna. Engin skipti urðu á stjórnarmönnum. Borghildur
Sölvey Sturludóttir, AÍ, tók við sem stjórnarformaður og Egill Egilsson
settist í stjórn fyrir hönd FVI, og tók jafnframt við sem varaformaður.
Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá
aðalfundi 30. maí 2013
1. Arkítektafélag Íslands, Borghildur Sölvey Sturludóttir
2. Fatahönnunarfélag Íslands, Steinunn Sigurðardóttir
3. Félag húsgagna- og innanhússarkítekta, Íva Rut Viðarsdóttir
4. Félag íslenskra gullsmiða, Arna Arnardóttir
5. Félag íslenskra landslagsarkitekta, Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir
6. Félag íslenskra teiknara, Haukur Már Hauksson
7. Félag vöru- og iðnhönnuða, Egill Egilsson
8. Leirlistafélag Íslands, Guðný Hafsteinsdóttir
9. Textílfélagið, Björg Pjetursdóttir
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Fjármál
Samningur við mennta- og menningarmálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti var endurnýjaður um áramótin
2011-2012 til þriggja ára. Í honum fólst nokkur aukning rekstrarfjár og þar með skapaðist meiri stöðugleiki í
rekstrinum. Velta Hönnunarmiðstöðvar hefur aukist ár frá ári en þar vegur HönnunarMars þyngst. Þörfin fyrir
Hönnunarmiðstöð er mikil og fjöldi verkefna berst miðstöðinni til úrlausnar í viku hverri. Verkefnin eru mörg
og brýn og ljóst að hægt væri að ná verulegum og hraðari árangri með því að auka umfang starfseminnar.
Miklir og atvinnuskapandi möguleikar felast í starfsemi Hönnunarmiðstöðvar og óþarflega miklum tíma
Framvinduskýrsla ársins 2013 | honnunarmidstod.is
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varið til að afla fjármagns til verkefna. Óviðunandi er að Hönnunarmiðstöð keppi við skjólstæðinga sína um
styrktarfé. Stöðugt er unnið að því að finna leiðir til að auka sjálfsaflafé Hönnunarmiðstöðvar. Markmiðið er að
hún afli allt að 50% rekstrarfjárins sjálf. Nánari upplýsingar um fjárhagslegt uppgjör ársins og fjárhagsáætlun á
bls. 31.
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Staða innan stjórnkerfis

Pantone Violet U

Nú þegar Hönnunarmiðstöð hefur verið rekin í sex ár og Hönnunarstefna fyrir Ísland liggur fyrir mætti huga að
því að tryggja miðstöðinnni fastari sess innan stjórnkerfisins. Skoða mætti hvort rekstur hennar ætti að fara
inn á fjárlög og/eða gerður verði samningur við hönnunarfélögin um rekstur miðstöðvarinnar til lengri tíma en
þriggja ára í senn.
Og enn er ítrekað eins og í fyrri skýrslum:
Mikilvægt er að stjórnmálamenn sem og starfsmenn stofnana og stjórnsýslu kynni sér vel hlutverk og markmið
Hönnunarmiðstöðvar. Hún sameinar níu hönnunargreinar og er þeirra sameiginlegi vettvangur, hvort sem um er að
ræða einstaklinga eða fyrirtæki. Í þeim löndum sem við berum okkur saman við þekkist ekki að svo margar og ólíkar
greinar hönnunar séu innan sömu vébanda. Að hagsmunir allra þessara greina, allt frá arkitektúr yfir í fatahönnun og frá
einstaklingum til stórra fyrirtækja, séu sameinaðir á þennan hátt er einstakt. Í þeim löndum sem við berum okkur saman
við, fyrst og fremst á Norðurlöndunum, hefur þetta fyrirkomulag vakið athygi og þykir eftirbreytnivert.
Samlegðin og hagræðingin sem felst í rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands er nú þegar mikil og getur orðið enn meiri með
auknum styrk og umfangi. Þó að Hönnunarmiðstöð sé ein af kynningarmiðstöðvum skapandi greina og meðstofnandi
Samtaka skapandi greina verður að gæta að því að hlutverk þessara miðstöðva, verkefni og markmið eru ólík eins og
staða greinanna. Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar, eins og staða hönnunar og arkitektúrs er í dag á Íslandi, er mun stærra
hér heima en erlendis. Greinarnar eru í örum vexti hér á landi en starfsumhverfið ungt og að mörgu leyti ómótað.
Aukið fjármagn veitir Hönnunarmiðstöð mun raunhæfari samstarfsgrundvöll við stuðningsumhverfið. Innan ramma
Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekkingin og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum hönnuða og arkítekta.
Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafarhlutverki fyrir þessar greinar við stjórnsýslu og stuðningsumhverfi en um leið þarf hún
að sækja fé til sama stuðningumhverfis til að geta sinnt verkefnum sínum. Það er hvorki faglegt né markvisst fyrirkomulag
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, sem og möguleika
greinarinnar til atvinnuuppbyggingar.
Beina þarf því fjármagni sem stofnanir ríksins hafa úr að spila til að sinna verkefnum á sviði hönnunar til
Hönnunarmiðstöðvar og fela henni þau verkefni sem eru á sérsviði miðstöðvarinnar. Þannig nást markvissari og faglegri
vinnubrögð og betri nýting fjármagns.
Spurningin er hvort vilji sé til að vinna út frá hugmyndum um valddreifingu og svokallaðri „bottom up“ nálgun þannig
að fagfólk og faggreinar taki ábyrgð á og reki sín mál, eða miðstýringu þar sem féð rennur inn í eða í gegnum stofnanir
með starfsmenn sem sinna greinum eða „top down“ nálgun. Mikil hætta er á að ef farvegir eru einfaldaðir um of
til hagræðingar fyrir ríki og stjórnsýslu verði það á kostnað faglegra vinnubragða, árangurs, nýtingar fjármagns og
valddreifingar.
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Starfsmannamál
Árið 2013 störfuðu fimm starfsmenn hjá Hönnunarmiðstöð, tveir í fullu starfi og tveir í 50-80% stöðum. Frá
upphafi hefur Hönnunarmiðstöð unnið með ýmsum verkefnastjórum sem sinna verkefnum sem fjármögnuð
eru sérstaklega. Þessi leið hefur gefist vel og öflugur hópur fólks sem sýnt hefur þolinmæði og tryggð hefur
fengist til liðs við miðstöðina. Með þessu móti hefur verið hægt að sinna mun öflugra starfi og um leið hefur
safnast upp verðmæt þekking og reynsla.
Framvinduskýrsla ársins 2013 | honnunarmidstod.is
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Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar Íslands árið 2013
Halla Helgadóttir grafískur hönnuður, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, ráðin í apríl 2008. | Ástríður
Magnúsdóttir arkitekt, verkefnastjóri og vef- og kynningarstjóri, ráðin í ágúst 2012 | Greipur Gíslason
verkefnastjóri HönnunarMars, 80% starf 2013 | Edda Kristín Sigurjónsdóttir interaction designer, verkefnastjóri,
hálft starf til september 2013 | Sari Peltonen blaðamaður, ritstjóri bloggs og verkefnastjóri sérverkefna,
80% starf 2013 | Alma Sigurðardóttir, B.A. í arkítektúr og M.A.-nemi í kennslufræði við LHÍ var ráðin sem
sumarstarfsmaður fyrir tilstuðlan atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og atvinnuátaks ríkisstjórnarinnar
fyrir námsmenn. Hönnunarmiðstöð tók á móti nokkrum starfsnemum á árinu, þ.á.m. Florian Lohse nema í
vöruhönnun frá Halle í Þýskalandi sem vann hjá Hönnunarmiðstöð frá 1. mars til 30. ágúst 2013.
Pantone Violet U
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Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð hefur til umráða bakhús við Vonarstræti 4b
sem er í eigu Íslandsbanka. Húsnæðið er hluti af frumkvöðlasetri
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og leiga þar hagstæð. Kjallarinn er leigður
Hönnunarsjóði Auroru, Kraumi tónlistarsjóði og Velgerðarsjóði Auroru og
nýtist það sambýli íbúum hússins vel. Húsnæðið er vel staðsett og hentar
ágætlega fyrir Hönnunarmiðstöð. Haustið 2013 flutti Arkítektafélag Íslands
inn í Hönnunarmiðstöð, og með þeim tveir starfsmenn. Flest félögin sem
eru hluthafar í Hönnunarmiðstöð eru skráð í Vonarstræti, einnig Samtök skapandi greina. Mikil starfsemi er í
húsinu. Þar er gott fundarherbergi sem er mjög vel nýtt. Árið 2013 störfuðu um 10 manns í húsinu.
Framtíðarlausn í húsnæðismálum
Huga þarf að framtíðarhúsnæði fyrir Hönnunarmiðstöð. Mikil tækifæri felast í því að Hönnunarmiðstöð sé
sýnileg og vel staðsett í miðborg Reykjavíkur. Framtíðarsýn okkar er að Hönnunarmiðstöð hafi sterka ásýnd í
borgarmyndinni, geti tekið á móti gestum beint af götunni og að í miðstöðinni sé sýningarrými þar sem hægt
sé að sýna íslenska hönnun og arkítektúr í samstarfi við ýmsa aðila, auk aðstöðu til að taka á móti hópum.
Ljóst er að félögin níu sem eiga Hönnunarmiðstöð munu hafa aðsetur innan miðstöðvarinnar og ætla má
að þeirri ráðstöfun muni fylgja 3-5 starfsmenn. Húsnæðið sem Hönnunarmiðstöð er í við Vonarstræti hentar
vel og er svo hagkvæmt að ljóst er að ekki verður hægt að flytja þaðan nema fjármagn starfseminnar aukist
verulega eða húsnæðið verði selt.
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Aðventugleði í Hönnunarmiðstöð 2013
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Kynningarstarf
Þjónusta við hönnuði
Þjónusta við fyrirtæki og stofnanir
Samstarf við Íslandsstofu, stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
Erlendir blaðamenn og gestir
Vefsíða á íslensku og ensku
Blogg á ensku
Fréttabréf á íslensku og ensku
Söfnun myndefnis frá hönnuðum
Myndstef
Starfslaun hönnuða
Mælingar á umfangi hönnunar og arkitektúrs
Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur
Hönnunarsjóður Auroru
Hönnunarsjóður fjármagnaður af stjórnvöldum

Kynningarstarf
Samskipti við fjölmiðla
Samkvæmt mælingum Creditinfo jókst umfjöllun um hönnun í íslenskum
fjölmiðlum á árinu 2013. Starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar á í reglulegum
samskiptum við alla helstu fjölmiðla á Íslandi varðandi verkefni hönnuða og
verkefni Hönnunarmiðstöðvar. Fjölmiðlar fylgjast vel með heimasíðum og
samfélagsmiðlum Hönnunarmiðstöðvar. Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar
ýta einnig undir umfjöllun um einstaka hönnuði og verkefni þeirra og
vinna markvisst starf í að kynna viðburði og verkefni á þessu sviði með
fréttatilkynningum, umfjöllun á vef og á bloggi.
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Islande

Coup de fraîcheur
sur le design
La récente semaine
du design de
Reykjavik a mis en
lumière des créations
d’un genre nouveau
inspirées par la nature
et l’héritage islandais
Muriel Françoise

C

e qui n’était au départ
qu’un événement confidentiel pour une poignée d’initiés, voire de
curieux, a pris de l’ampleur. Pour sa cinquième édition, la
semaine du design islandaise, baptisée Design March, qui s’est tenue du
14 au 17 mars dernier, a drainé un
public parfois venu de très loin. L’espace de quelques jours, toute la ville
de Reykjavik a vécu à l’heure du design, des studios de créateurs en
bord de mer aux lagons au milieu des
champs de lave voisins.
La crise, qui a durement frappé
cette île à l’extrême nord de l’Europe, a eu pour effet positif de booster la créativité locale, amenant une
nouvelle génération de designers
prêts à tenter l’aventure d’une production inédite. Pas tout à fait scandinave, mais définitivement inspirée
par la nature époustouflante des
lieux et des matières premières exceptionnelles telles que la laine, l’aluminium, que l’on trouve en abondance ici, et la lave des volcans qui
ont façonné les paysages.
Le collectif Vík Prjónsdóttir, l’une
des marques les plus en vue du moment, use de la prodigieuse laine islandaise pour des plaids et couvertures aux couleurs vives et aux imprimés graphiques très forts. Leur modèle «phoque» est devenu un
classique revisité par le Danois Henrik Vibskov et, dernièrement, par le
duo anglais Eley Kishimoto.
Le jeune label Elivogar, constitué
de Sigrun Lara Shanko et de Sigridur
Olafsdóttir, confectionne, quant à
lui, des tapis moelleux aux motifs
représentant les rivières du pays mêlant art et confort.

Kynningarstarf erlendis
Kynningarstarf erlendis hefur aukist til muna með stofnun bloggs á
30
ensku, þátttöku íslenskra hönnuða á sýningum og ráðstefnum erlendis,
HönnunarMarsi og kynningum á Hönnunarmiðstöð á erlendri grundu.
Mikilvægustu kynningarviðburðir Hönnunarmiðstöðvar á árinu voru
HönnunarMars og þátttaka í Stockholm Design Week, málþing í Berlín um
íslenskan arkitektúr. Áberandi er afleiðing þessa kynningarstarfs sem skilar
sér í aukinni vitund erlenda faghópsins á starfsemi íslenskra hönnuða,
arkítekta, HönnunarMars og Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
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La laine est aussi le matériau de
prédilection des designers de Volki.
Leur siège en fil épais crocheté, inspiré des filets de pêcheurs, est fait
d’une structure métallique dont on
peut changer l’habillage.
La tradition marque fortement la
jeune garde du design islandais, qui y
puise nombre de ses idées. Ainsi, les
pieds de la la table en verre et bois
contreplaqué 4 + 1 de Stáss symbolisent les étoiles ou flocons de neige
que l’on retrouve sur les pulls islandais. Le meuble, qui ne nécessite ni
vis ni colle, se replie et se range facilement, ce qui en fait l’attribut parfait
des intérieurs modernes.

(1) Plaid Sealpelt, Vík
Prjónsdóttir, revu par Eley
Kishimoto, 200 cm x 134 cm,
laine, www.vikprjonsdottir.com.
ARI MAGG

(2) Tapis Leap représentant la
rivière Tungnaá, collection
Rivers, Elivogar, design Sigrun
Lara Shanko, 218 cm x 140 cm,
laine, latex et fibre synthétique,
elivogar.com

«La crise,
qui a durement frappé
cette île à l’extrême
nord de l’Europe,
a eu pour effet positif
de booster la créativité
locale»
L’influence de la vie en Islande,
pays des extrêmes, se retrouve dans
le travail de Dögg Gudmundsdottír
qui, avec Rikke
Rützou Arnved,
a imaginé le fauteuil Fifty pour
Ligne Roset.
Les larges côtés du dossier
rappellent le
souci constant de se
protéger du
vent frais qui
balaie la
terre. Une
future icône
d’un design
en pleine
explosion.

In Reykjavik for its fourth annual
DesignMarch festival, Oliver Lowenstein
discovers that the Icelandic design
industry is playing a major role in the
country’s recovery while retaining its
quirky grass-roots aesthetic
‘That’s a really tired question,’ says the
fresh-faced gallerist with a smile. I’ve
just floated the cliché that covers
Icelanders and their close connection
with the natural world.
Still, any newcomer who ventures
further than Reykjavik’s city limits
will find it hard not to be awed by
the sheer enormity of the endless

3

emptiness of the island interior.
Iceland is the size of Britain, minus
Scotland, with almost two thirds of its
320,000 population huddled into the
greater city boundaries, less than one
per cent of the island’s total landmass.
And certainly, the leaning of the
young designers waiting expectantly
for some attention from an incoming

posse of European and American design
press underlined their sense of
connection to the great outdoors. The
reason for the media’s presence was
Reykjavik’s fourth DesignMarch festival,
which aims to showcase over three
days in mid-March the burgeoning, if
appealingly grass-roots, design scene,
without any attempt to corral this
diversity into any overarching themes.
With more than 60 shows, and many
venues across the small tourist-centric
downtown area, the festival is a
chance for myriad designers to
pitch their stalls in front of the rapidly
increasing numbers of international
tourists, alongside enthusiastic locals.
With many in the country still
heavily in debt after the autumn 2008
financial meltdown, the body running
the festival, the Icelandic Design
Centre, turned the event into an

(3) Pouf Volki, 45 cm x 43 cm,
laine et acier, couleur au choix,
www.volki.is
(4) Chaise Fifty, Ligne Roset,
Dögg & Arnved Design Studio
(5) Fauteuil Fifty avec reposepieds, intérieur ou extérieur,
Ligne Roset, Dögg & Arnved
Design Studio, 112,5 cm x 73,5
cm, couleur noire ou tabac,
doggdesign.com et www.ligneroset.ch
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‘anything goes’ anti-festival of sorts,
happy to highlight all comers to the
party. Many are one or two-person
bands trying their hand at establishing
small businesses, though also some
larger start-ups, such as Green Marine
Technology and CCP, an Icelandic
DVD-gaming success story. There are
also smaller, prospering companies
– from furniture designers, Dogg
Design and Studiobility, to Vík
Prjonsdottir, a textiles company that
has helped reinvigorate the almostextinct wool industry. If anything, the
scene has gained a reputation
for quirkiness (owed, surely, in part
to Björk), again in evidence with
2012’s hit, a fish-bone model-making
kit by Skeppnuskopun being reprised,
while Hring eftir Hring’s woody bow-tie
ring, in one of the group shows, was
a new oddball addition.

What felt equally apparent,
however, was how many of the design
offerings were actually conventional
straight-forward design ideas pursued
as small-scale businesses. Some were
doing OK, conversations elicited,
although for many these were
part-time projects, with a day job
often providing main financial support.
Astute readers will have noted that
the festival started the year after the
financial crash pushed the country over
the edge. Since that collective trauma,
and the changed zeitgeist that the
‘pots and pans’ revolution ushered in,
many people have been drawn to
making their way through their
creativity as best they could. The new
government – Iceland’s first left-ofcentre government, a coalition of
Social Democrats and ‘Left Greens’ –
have embraced the creative industries

WITh MaNy IN ThE
coUNTRy sTILL
hEavILy IN DEBT, ThE
oRgaNIsER TURNED IT
INTo aN ‘aNyThINg
goEs’ aNTI-fEsTIvaL
of soRTs...
as part of its economic recovery
strategy. A 2011 report, Towards
Creative Iceland – building local, going
global, provided the first objective
analysis of their value, arriving at
a figure of an annual 81bn Icelandic
krona (£930m), far above agriculture
(ISK25bn), and beginning to approach
the Iceland’s largest industry, fishing
(ISK121bn). Not for nothing did the
report have a very significant impact,

both politicians and the public taking
heed of the evidence. If the creative
industries were on the margins
pre-crash, today they are a key part of
the country’s recovery plan.
Four years on things are changing,
with an election as we were going to
press (27 April). Shockingly there
seemed a widespread sense that
the two main parties that caused the
meltdown would return to power. How
this will play out is uncertain, though
generally those I talked with believed
the argument over the importance of
the creative industries has been won.
As for the design scene, one could
envisage a sense of threshold.
Compared to their Nordic neighbours
Icelanders are minnows in a much
larger sea. A pronounced current of
Nordic minimalism (no surprise there)
was apparent – check for instance

Dogg Design’s furniture or Brindis
Bolldottir’s wool sound-absorbers, each
tasteful additions to a cool minimalist
space. If any of the home companies
could breakthrough into the Nordic, or
even a European market, like Finland’s
Marimekko or Denmark’s Fritz Hansen
did, this would be a success beyond
dreams, and that is exactly what the
likes of the Icelandic Design Centre are
working towards.
By the festival’s closing evening
I found myself mulling over whether
DesignMarch’s absence of theme was
all about the diversity of strands to
the scene, or if this was actually about
its design culture having yet to mature
strong identities. A mix of both, I
suspect. If so, if and when the festival
has specific branded themes, you’ll
know that this Icelandic design surge
has moved on from its grass roots.
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Far left, top: Hring
eftir Hring's Mad
Hatter Bow Tie ring
Far left, below: An
illustration for Green
Marine Technology,
by Borgarmynd,
a Reykjavik
collective of
architects, graphic
designers and
programmers
Left centre:
Róshildur
Jónsdóttir’s
model-making kit
uses fish bones
Below: Icelandic
wool products from
Vík Prjónsdóttir
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Kynningarstarf hérlendis
Á hverju ári er haldinn fjöldi kynninga um íslenska hönnun, arkitektúr sem og Hönnunarmiðstöðina sjálfa
fyrir ýmsa hópa. Ýmist er tekið á móti aðilum eða þeir heimsóttir, s.s. námsmenn, skólahópar í hönnum,
fræðimenn, fólk úr stjórnsýslu, frá fyrirtækjum og svo mætti lengi telja. Langstærsti kynningarviðburður
Hönnunarmiðstöðvar er HönnunarMars sem 10% þjóðarinnar heimsækja og 90% þjóðarinnar þekkja.
HönnunarMars leikur lykilhlutverk í kynningu á íslenskri hönnun hérlendis.
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Þjónusta við hönnuði
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar finna fyrir stöðugri aukningu á fyrirspurnum frá hönnuðum um ýmis
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hagsmunamál, útflutning, framleiðslu, markaðssetningu, erlendar sýningar, samstarfsaðila, styrki og fleira.
Fjölmörgum fyrirspurnum og erindum er sinnt í hverri viku, í heimsóknum, símleiðis og í gegnum tölvupósta.
Þessu verkefni er sinnt eins og kostur er og með fjölgun starfsmanna væri hægt að sinna þessu verkefni mun
markvissar. Einnig mætti færa þjónustu sem aðrar stofnanir reyna að veita á þessu sviði til miðstöðvarinnar,
enda er hún best til þess fallin að sinna fagráðgjöf síns hóps.
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Þjónusta við fyrirtæki og stofnanir
Fyrirtæki og stofnanir leita til Hönnunarmiðstöðvar með ýmsar fyrirspurnir sem varða samstarf við hönnuði,
áherslur á þessu sviði og uppbyggingu. Miðstöðin hefur milligöngu og veitir ráðgjöf um samstarf við hönnuði
á ýmsum sviðum.

Samstarf við stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
Hönnunarmiðstöð á í miklu samstarfi við stuðningsumhverfi og stjórnsýslu, enda mjög mikilvægt að fulltrúar
hönnuða og arkítekta séu ákvarðandi í sínum málum. Einnig er mikilvægt að samræma aðgerðir, einfalda ferla
og tengja saman rétta aðila. Með því að færa verkefni á hennar sérsviði yfir til miðstöðvarinnar mætti auka
skilvirkni, einfalda ferla og nýta tíma og fjármagn mun betur en gert er í dag.
Hönnunarmiðstöð á í góðu samstarfi við atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, mennta- og
menningarmálaráðuneyti og utanríksráðuneytið. Hönnunarmiðstöð hefur átt í samstarfi við og notið stuðnings
frá Samtökum iðnaðarins. Samstarf við íslensk sendiráð erlendis fer vaxandi en starfmenn þeirra leita
ráðgjafar til Hönnunarmiðstöðvarinnar í auknum mæli. Samstarf við Nýsköpunarmiðstöð fer einnig vaxandi en
þar mætti skerpa á samstarfsverkefnum og fela miðstöðinni umsjón mála sem varða hennar hóp sérstaklega.
Hönnunarmiðstöð er í miklu samstarfi við Íslandsstofu, sem er mjög ánægjulegt og mikilvæg viðurkenning
á starfi miðstöðvarinnar. Starfsmenn Íslandsstofu leita iðulega til Hönnunarmiðstöðvar um ráðgjöf á sviði
hönnunar og arkitektúrs, auk ráðgjafar og samstarfs vegna fleiri mála. Hönnunarmiðstöð getur veitt
Íslandsstofu ýmsa þjónustu, en auk almennrar ráðgjafar mætti nefna ráðgjöf vegna vefmála gáttarinnar
Iceland.is og um tengingu verkefnisins Inspired by Iceland við HönnunarMars. Ráðgjöf varðandi
hönnunarsýningar erlendis eru einnig verkefni sem vinna þarf í nánu samstarfi og þar mætti skilgreina ábyrgð
betur. Fagráð skapandi greina var stofnað hjá Íslandsstofu haustið 2010 og Hönnunarmiðstöð Íslands á þar
sinn fulltrúa.

Erlendir blaðamenn og gestir
Erlendir blaðamenn og gestir leita til Hönnunarmiðstöðvar. Margir þeirra koma í tengslum við HönnunarMars,
aðrir hafa samband beint og einhverjir koma fyrir milligöngu ýmsra þjónustuaðila eða einstaklinga.
Hönnunarmiðstöð veitir þessu fólki ráðgjöf og þjónustu, tengir það við hönnuði og aðstoðar við efnis- og
myndaöflun. Ætla má að um 100 blaðamenn hafi verið í samskiptum við miðstöðina á árinu 2013 og þeir
kynntir fyrir íslenskri hönnun og arkítektúr, þar af 40 í tengslum við HönnunarMars og RFF. Þeir voru meðal
annars frá Politiken, Dagens Nyheter, Dezeen, BluePrint, Coolhunting, Travel & Leisure, W Magazine, Summit,
Emma’s Design Blogg, Disegno, Its Nice That, Dwell, FORM og Form Magazine.
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Vefsíða á íslensku og ensku
Hönnunarmiðstöð heldur úti öflugri heimasíðu á íslensku, með fréttum af og kynningum á faginu. Á
heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar er virk fréttaveita sem segir frá því helsta sem er að gerast á íslenskum
hönnunarvettvangi. Á bilinu 10-20 fréttir um íslenska hönnun, eða þá upplýsingar fyrir hönnuði, eru birtar þar í
hverri viku. Fréttabréf á íslensku eru send út vikulega og fréttabréf á ensku er sent út einu sinni í mánuði.
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Heimsóknir á honnunarmidstod.is: 60.500 og flettingar 140.000, gestir: 31.500, 47% nýir og 53% fastagestir.
Mest skoðað á honnunarmidstod.is: 1. Upphafssíðan | 2. Íslensk hönnun | 3. HönnunarMars 2013 | 4.
Hönnunarþjónusta | 5. Hönnunarverslanir.
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Heimsóknir á icelanddesign.is: 34.000 og flettingar 69.000, gestir: 25.000, 69% nýir og 31% fastagestir.
Mest skoðað á icelanddesign.is: 1. Main Page | 2. Icelandic Design Shops | 3. Iceland Design Centre | 4.
Icelandic Design | 5. Exhibitions.
Pantone Violet U

Blogg á ensku | blog.icelanddesign.is
Blogg Hönnunarmiðstöðvar, stofnað í febrúar árið 2011, hefur fest sig í sessi sem einn af mikilvægustu
miðlunum til erlenda samskipta og alþjóðlegrar kynningar Hönnunarmiðstöðvar á íslenskri hönnun. Með
blogginu gefst tækifæri til að sýna á dýpri hátt en áður þverskurð af því sem er að gerast í íslenskri hönnun
og arkítektúr hverju sinni. Áhersla er lögð á að sýna mikið af ljósmyndum til kynningar á verkefnum og er
úrval myndabanka Hönnunarmiðstöðvar orðið aðgengilegt almenningi á vefnum. Helstu umfjöllunarþættir
á blogginu árið 2013 voru HönnunarMars 2013, útskriftarverkefni hönnunar- og arkítektanema Listaháskóla
Íslands og jóladagatalið. Samstarfsaðilar um rekstur bloggsins eru Hönnunarsjóður Auroru og Bláa Lónið.
Heimsóknir á bloggið: 52.00 og flettur 112.000, gestir: 37.000, 67% nýir og 33% fastagestir.
Mest lesnu greinarnar á blogginu árið 2013: 1. Abandoned Houses in Rural iceland | 2. Reykjavik Design
Guide | 3. Designer Listing | 4. Anatomy of Letters by Sigga Run | 5. Q&A with Artec Consultants.

Vefsíða HönnunarMars | honnunarmars.is og designmarch.is
Á árinu var vefsíðan fyrir HönnunarMars endurhönnuð. Talning heimsókna varð ekki virk á Google Analytics
fyrr en í lok árs 2013 og eru því ekki fáanlegar heimsóknartölur fyrir síðuna á árinu.

Póstlistar og fréttabréf
Sem fyrr heldur Hönnunarmiðstöð úti mjög virkum póstlista. Áskrifendur fá reglulega sendar fréttir og
upplýsingar um ýmsa viðburði. Erlendur póstlisti taldi 3.776 árið 2013 og sá íslenski taldi 4.000. Fréttabréf
er sent út 2-4 sinnum í mánuði á íslensku og einu sinni í mánuði á ensku, en auk þess eru sendar út
fréttatilkynningar um ýmsa viðburði og málefni þegar við á.

Samfélagsmiðlar
Hönnunarmiðstöð heldur úti tveimur Facebook síðum: Hönnunarmiðstöð, með 4.349 fylgjendur í árslok
2013, og HönnunarMars, með 2.222 fylgjendur í árslok 2013. Birtar eru 1-5 færslur á dag á Facebook-síðu
Hönnunarmiðstöðvar og er um að ræða fréttir teknar af vefsíðu Hönnunarmiðstöðvar, bloggfærslur, helstu
viðburðir, fjölmiðlaumfjallanir um íslenska hönnun og fleira. Á Facebook-síðu HönnunarMars birtast eingöngu
færslur sem tengjast hátíðinni. Hönnunarmiðstöð byrjaði einnig að nota Twitter á árinu 2012 og í lok árs 2013
fylgdust 480 manns með Hönnunarmiðstöðinni á Twitter.

Myndefni frá hönnuðum
Hönnunarmiðstöð heldur utan um myndabanka og vinnur að söfnun myndefnis frá íslenskum hönnuðum til að
nota í kynningarstarfi hérlendis og erlendis.
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Myndstef
Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn og einnig 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. Myndstef setti af stað vinnu á árinu í samstarfi við
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Hönnunarmiðstöð um gerð grunnsamninga fyrir hönnuði. Þeir samningar eiga að nýtast hönnuðum sem eru
að taka sín fyrstu skref í því að semja um verk sín og vinnu við fyrirtæki og stofnanir.
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Starfslaun hönnuða
Hönnunarmiðstöð sér um að tilnefna fulltrúa í valnefnd vegna listamannalauna.
Pantone Violet U

Í launasjóð hönnuða bárust 46 umsóknir á árinu 2013 og var 10 einstaklingum og 4 samstarfsverkefnum veitt samtals 50
mánaðarlaun. Eftirtaldir fengu úthlutað úr launasjóði hönnuða á árinu 2013. 3 mánuðir: Erla Sólveig Óskarsdóttir, Ingibjörg
Dóra Hansen, Ingibjörg Hanna Pétursdóttir, Magnea Þóra Guðmundsdóttir, Sigríður Heimisdóttir og Steinunn Sigurðardóttir.
4 mánuðir: Brynhildur Pálsdóttir, Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir, Guja Dögg Hauksdóttirog Sigríður Sigurjónsdóttir.
Forsvarsmenn samstarfsverkefnanna fjögurra voru Dennis Davíð Jóhannesson, Bylgja Rún Svansdóttir, Edda Kristín
Sigurjónsdóttir og Víðir Guðmundsson.

Mælingar
Mikilvægt er að hönnunargeirinn og stjórnvöld fái skýra mynd af umfangi og vexti greinarinnar. Í kjölfar
skýrslu um Hagræn áhrif skapandi greina hefur verið lögð áhersla á að auka mælingar og samræma hér
það sem gert er erlendis. Unnið að því að Skapandi greinar og hönnun verði sett fram og mæld sem
hagræn breyta hjá Hagstofunni. Hönnunarmiðstöðin sendi árlega út kannanir á viðhorfi íslenskra hönnuða
og arkitekta til verkefna sem tengjast Hönnunarmiðstöð. Árið 2013 var gerð könnun á viðhorfi og þátttöku
hönnuða á HönnunarMars 2013. Aðrar mælingar sem vert er að nefna er fréttavöktun sem Hönnunarmiðstöð
lætur gera á íslenskri fjölmiðlaumfjöllun um hönnun og arkitektúr í kringum HönnunarMars.

Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur
Hönnunarmiðstöð stendur fyrir fyrirlestrum í Listasafni Reykjavíkur einu sinni í mánuði yfir vetrartímann í
samstarfi við Listasafn 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 2013 voru: Dóra Ísleifsdóttir, grafískur hönnuður og prófessor við LHÍ og Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir
hönnuður hjá Studiobility sem fjölluðu um hönnunarferli þann 24. janúar 2013. Sindri Páll Sigurðsson vöruhönnuður hjá
Össuri sagði frá starfi þróunardeildar fyrirtækisins þann 21. febrúar 2013. Fulltrúum framboðsflokka til alþingiskosninganna
var boðin þátttaka í málþingi um hönnun og arkitektúr um Hönnunarstefnu fyrir Ísland og Menningarstefnu í mannvirkjagerð
þann 18. apríl 2013. Þórunn Árnadóttir vöruhönnuður og Magnea Einarsdóttir fatahönnuður kynntu verkefni sín þann
19. september 2013. Fjórir „Creative Directors“ af stórum auglýsingastofum í Reykjavík, þeir Einar Örn á Íslensku
auglýsingastofunni, Jari á Brandenburg, Jónsi á EnnEmm og Viggó á JL, sögðu frá því hvernig er að starfa í breyttum heimi
miðlunar þann 24. október 2013. Nils Wiberg, „interaction designer“, sagði frá starfi sínu hjá Gagarín 21. nóvember 2013.
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Samstarf Hönnunarsjóðs Auroru og Hönnunarmiðstöðvar Íslands
hefur verið sérlega gott og gjöfult allt frá upphafi. Framkvæmdastjóri
Hönnunarsjóðs Auroru, Guðrún Margrét Ólafsdóttir, tók til starfa
haustið 2012. Hún hefur unnið mikið með Hönnunarmiðstöð og komið
að ráðgjöf og hugmyndavinnu vegna ýmissa verkefna. Hönnunarsjóður Auroru hefur stutt HönnunarMars
frá upphafi og hefur stuðningurinn lotið að kynningarmálum erlendis og gerð heimildar- og kynningarmyndbanda. Hönnunarsjóður Auroru hefur skapað sér fastann sess í faginu með starfsemi sinni og er afar
mikilvægur fyrir hönnuði, enda var hann eini sjóðurinn sem styrkir verkefni hönnuða á þeirra eigin forsendum,
þar til hönnuðursjóður, sem nú er hýstur í Hönnunarmiðstöð Íslands, tók til starfa á haustmánuðum 2013.
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Úthlutanir hönnunarsjóðs Auroru 2013
Á árinu 2013 voru tvær úthlutanir: sjóðnum bárust 60 umsóknir fyrir vorúthlutun og 70 umsóknir fyrir
haustúthlutun. Í þessum tveimur úthlutunum voru veittir styrkir til 14 verkefna. Þar af fengu tvö verkefni
framhaldsstyrk og þrír hönnuðir fengu styrk til starfsnáms erlendis. Úthlutað var til HönnunarMars eins og
undanfarin ár, til gerðar kynningarefnis um hátíðina og samræmist það vel markmiðum sjóðsins um að taka
þátt í verkefnum til þess föllnum að styrkja hönnunarsamfélagið og/eða faghópa innan þess. Af sama toga
var stuðningur sjóðsins við Fatahönnunarfélagið en sjóðurinn veitti í annað sinn styrk til til svokallaðrar
uppskeruhátíðar félagsins. Síðast en
ekki síst var ákveðið við haustúthlutun
að ráðstafa tveimur milljónum af
ráðstöfunarfé sjóðsins til verkefnisins
HÆG BREYTILEG ÁTT sem hefur
verið í undirbúningi hjá Hönnunarsjóði
Auroru á árinu.
Á árinu 2013 var 16 milljónum úthlutað til
eftirfarandi aðila og verkefna:
As We Grow / markaðssetning erlendis |
Slíjm sf / samfélagslegt rannsóknarverkefni
| Siggi Eggertsson / bókverk um Búkollu |
Postulína / þróun á matarstelli | Steinunn
Sigurðardóttir / þróun prjónavinnustofu
| Halldóra Arnardóttir / bók um Kristínu
Guðmundsdóttur, fyrsta híbýlafræðing Íslands | FÍLA / uppbygging á gagnagrunni landslagsarkitekta, vefsíðunni
xland.is | Sunna Örlygsdóttir / starfsnám hjá fyrirtækinu MariaLux í Amsterdam | HÆG BRREYTILEG ÁTT /
rannsóknarverkefni um íbúðir og íbúðahverfi framtíðarinnar á forsendum hönnunar | StudioBility og Listahátíð / Í ÞÍNAR
HENDUR - þrívið sköpun og tækni | JÖR by Guðmundur Jörundsson / vöruþróun og prótótýpugerð fyrir haust og
vetrarlínu 2014-15 | Klara Arnaldsdóttir / starfsnám hjá fyrirtækinu karlssonwilker í New York | Guðrún Harðardóttir /
starfsnám hjá Statens Værksteder for Kunst í Kaupmannahöfn.
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Hönnunarsjóður fjámagnaður af stjórnvöldum
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Mánudaginn 30. september 2013 hóf nýr hönnunarsjóður
starfsemi en sjóðurinn var stofnaður af mennta- og
menningarmálaráðuneyti í febrúar. Meginhlutverk
Hönnunarsjóðs er að efla þekkingu, ásamt atvinnu- og verðmætasköpun á sviði hönnunar og arkítektúrs
með fjárhagslegum stuðningi. Sjóðurinn styrkir jafnframt kynningar- og markaðsstarf erlendis sem stuðlar að
auknum útflutningi íslenskrar hönnunar.
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Hönnunarsjóður heyrir undir mennta- og menningarmálaráðuneyti og er tekjustofn hans árlegt framlag sem
Alþingi ákveður á fjárlögum. Árið 2013 var framlag til sjóðsins 45 milljónir króna og fer Hönnunarmiðstöð
Íslands ehf. með umsýslu sjóðsins.
Ólafur Mathiesen arkitekt var skipaður formaður stjórnar
Hönnunarsjóðs af mennta- og menningarmálaráðuneyti,
Helga Haraldsdóttir stjórnarmaður, skipuð af atvinnuvegaog nýsköpunarráðuneyti, Ásþór Helgason gullsmiður, Íva
Rut Viðarsdóttir innanhússarkitekt og Halla Helgadóttir
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, skipuð af
Hönnunarmiðstöð. Eftir að mótunarstarfi lauk og búið var
að semja við Hönnunarmiðstöð um umsýslu sjóðsins, sagði
Halla Helgadóttir sig úr stjórn og Haukur Már Hauksson tók
hennar sæti.
Hönnunarsjóður úthlutaði í desember í fyrsta skipti til
hönnuða og arkítekta, ríflega 41 milljón króna. Rúmlega
200 umsóknir bárust sjóðnum og var sótt um yfir 400
milljónir, eða tífalda upphæðina sem var til skiptana.
Hönnunarsjóður veitir styrki til margvíslegra verkefna á
sviði hönnunar og arkitektúrs: þróunar og rannsókna,
verkefna og markaðsstarfs auk sérstakra ferðastyrkja.
Alls hlutu 29 verkefni styrk, auk þess sem veittir voru 20 ferðastyrkir til 13 verkefna. Styrkupphæðirnar voru
flestar á bilinu 1-2,5 milljónir en hæsti styrkurinn var 3,8 milljónir að þessu sinni. Ferðastyrkirnir námu allir 100
þúsund krónum.
Meðal verkefna sem hlutu styrki eru nýjar fatalínur leiðandi sem og ungra og upprennandi fatahönnuða.
Þá hlutu fatahönnunarfyrirtæki styrki til markaðssetningar erlendis. Einnig voru styrkir veittir til vöru- og
húsgagnahönnuða en þar er um að ræða mikilvæga fjárfestingu í starfsemi fjölmargra hönnuða og fyrirtækja.
Jafnframt hlutu verkefni á sviði grafískrar hönnunar, arkítektúrs, leirkerahönnunar, skartgripahönnunar og
textílhönnunar styrki.
Fimm rannsóknar- og söguskráningarverkefni hljóta styrki að þessu sinni en skrásetningu hönnunarsögu er
ábótavant hér á landi. Styrkirnir dreifast til ungra hönnuða sem eru að stíga sín fyrstu skref jafnt sem reyndari
hönnuða sem hyggja á frekari landvinninga. Hvoru tveggja er mjög mikilvægt fyrir íslenskt hönnunarsamfélag.
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Eftirtaldir umsækjendur og verkefni fengu úthlutað úr sjóðnum árið 2013:
Umsækjandi 			
Heiti verkefnis 				
Vík Prjónsdóttir			
Ný ævintýri Víkur Prjónsdóttur		
Studiobility ehf			Selected by Bility				
Dögg Guðmundsdóttir		
Yfirlit og nýtt				
Katrín Ólína Pétursdóttir		CUMUlab				
Dagný Bjarnadóttir		
Gengið á gleri				
Signý Kolbeinsdóttir 		
Markaðssetning Tulipop í Bretlandi		
G. Orri Finnbogason 		
Scarab - skartgripalína Orri Finn Jewels
María Kristín Jónsdóttir 		STAKA					
Anna Leoniak 			
fífa . steini . steinn				
As We Grow ehf. 			
Markaðssetning erlendis á As We Grow
Bryndís Bolladóttir 		
Markaðssetning KÚLU í Skandinavíu 		
Scintilla ehf 			
Scintilla í samstarf við KJR Home		
Steinunn Sigurd ehf.		
STEiNUNN - KARLMANNSLÍNA		
Sigrún Alba Sigurðardóttir 		
Arkitektúr hugmyndanna			
Kristín Þorleifsdóttir		
Bók um borgarrými			
Kristbjörg Guðmundsdóttir		
DUFTKER - ÞRÓUNARVERKEFNI		
Einar E. Sæmundsen 		
Garðsaga Íslands 				
Halldóra Arnardóttir 		
Íslensk híbýlafræði: Kristín Guðmundsdóttir
Jón Helgi Hólmgeirsson		Jónófón					
Sigríður Rún Kristinsdóttir 		
Líffærafræði leturs			
Guðmundur Oddur 		
Saga grafískrar hönnunar á Íslandi		
Atli Hilmarsson 			
Sumarnámskeið í grafískri hönnun		
Guðbjörg Kristín Ingvarsd.		
Markaðs- og sölusókn í Bretlandi		
Helga Ósk Einarsdóttir 		Milla					
Unnur Valdís Kristjánsd.		Float					
Magnea Einarsdóttir 		magnea					
Erla Sólveig Óskarsdóttir		
Dyngja og Hyrna á Norðurlandamarkað
Inga S. Ragnarsdóttir		Deiglumór				
Fatahönnunarfélag Íslands		
Sýning á HönnunarMars 2014		
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Veitt upphæð
3.800.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.800.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
930.000
880.000
750.000
750.000
700.000
600.000
350.000
Pantone Violet U

Eftirtaldir hlutu ferðastyrk að upphæð 100.000 kr.
Anna María Bogadóttir
Anna Þórunn Hauksdóttir
Auður Ösp Guðmundsdóttir
Elísabet Agla Stefánsdóttir
Embla Vigfúsdóttir
Guðbjörg Káradóttir
Guðmundur Jörundsson

Hildigunnur Sverrisdóttir
Hildur Steinþórsdóttir
Hörður Lárusson
Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir
Kristrún Thors
María Manda Ívarsdóttir
Marý Ólafsdóttir

Ólöf Jakobína Ernudóttir
Sigríður Sigurjónsdóttir
Sigrún Halla Unnarsdóttir
Sigurjón Pálsson
Sturla Már jónsson
Thibaut Allgayer
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Verkefni ársins 2013
Verkefni á Íslandi
• HönnunarMars 2013
Hönnuðir hittast
DesignTalks
DesignMatch
• Hönnunarstefna stjórnvalda 2013-2019
• Hönnunarsjóður
• You Are in Control
• Álráðstefna
• Samstarf um sýningu á vegum Mies Van der Rohe stofnunarinnar
• Skapandi greinar
• 5 ára afmæli Hönnunarmiðstöðvar
• Kennileiti fyrir heimskautsbauginn í Grímsey
• Samkeppni um nýtt merki fyrir Náttúruminjasafn Íslands
• Gerð leiðbeiningarits fyrir innflutning á frumgerðum og sýnishornum
• Ungir hönnuðir til Berlínar
• Hönnunarverðlaun í samstarfi við Reykjavík Grapevine
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Erlend verkefni
• Stockholm Design Week
• NICE | NFA - Nordic Fashion Association
• Samstarfsverkefni Hönnunarmiðstöðvar og Design Forum Finland

HönnunarMars 2013
Hönnunarmiðstöðin stóð fyrir HönnunarMars í fimmta skipti dagana
14.–17. mars 2013 og tókst hann í heildina vel. Í dagskrá hans
voru um 100 viðburðir sem yfir 500 hönnuðir stóðu að. Þátttaka
almennings hefur aldrei verið meiri en um 10% þjóðarinnar heimsótti
einn eða fleiri viðburði á hátíðinni. Hátíðin fékk mikla fjölmiðlafjöllun
hérlendis og erlendis og fjölgaði erlendum gestum verlulega frá
síðasta ári.
Lykilmarkmið hátíðarinnar er að kynna íslenska hönnun hér á landi
og erlendis. Frá upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar byggst á víðtækri
þátttöku íslenskra hönnuða, sem standa fyrir sýningum, innsetingum
og viðburðum, einir síns liðs eða í hópum. HönnunarMars er hnátíð
þar sem almenningur hefur greiðan aðgang að íslenskri hönnun,
fjölmiðlar finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar sjá ástæðu til að
kynna sér málið nánar og hönnuðir svala forvitni og fræðast.
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Á HönnunarMars frumsýna hönnuðir ný verk, hann er uppskeruhátíð,
þar fara fram viðskiptastefnumót íslenskra og erlendra fyrirtækja við
fyrirtæki hönnuða, hann hvetur til samstarfs og nýrra stefnumóta, í
honum felast þróunar-, mennta- og nýsköpunartækifæri, auk tækifæra til mikillar verðmætasköpunar. Síðast
en ekki síst felast í honum mikil tækifæri til kynningar á íslenskri hönnun á Íslandi og á alþjóðavettvangi.
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Mikill árangur hefur náðst á Íslandi því að HönnunarMars hefur fest sig í sessi sem ein af þrem stærstu
hátíðum borgarinnar samkvæmt þjóðarpúlsi Capacent en í ár var það enn og aftur staðfest að um 30 þúsund
Íslendingar taka þátt í HönnunarMars og 90% þjóðarinnar þekkja til hátíðarinnar.
Pantone Violet U
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Þessi mikla þátttaka er mjög mikilvægur grunnur að því að auka alþjóðlega þátttöku í verkefninu. Markvisst er
unnið að því að fá til landsins erlenda blaðamenn og gesti og mikið unnið í að þróa þau sambönd og tryggja
áframhaldandi samstarf. HönnunarMars er nú þegar orðinn vel kynntur erlendis og hátíðin orðinn einstakur og
áhugaverður hönnunarviðburður fyrir erlent fagfólk þar sem þekking og viðskipti renna saman við skemmtun
og spennandi borgar- og náttúruupplifun.
Pantone Violet U

Með góðu samstarfi við ferðaþjónustuna er ljóst að HönnunarMars er nú þegar farinn að laða að
ferðamenn sem hafa sérstakan áhuga á hönnun. Hönnunarmiðstöð á í góðu samstarfi við fjölda samstarfsog styrktaraðila vegna hátíðarinnar en það samstarf hefur aukist hratt undanfarin ár. HönnunarMars er
fjármagnaður sérstaklega þannig að mjög lítið af fé Hönnunarmiðstöðvar fer í rekstur verkefnisins, enda
markmiðið að verkefnið sé starfrækt alfarið á eigin rekstrarfé. Ljóst er að um er að ræða verkefni sem
Hönnunarmiðstöð mun leggja mikla áherslu á að vinna áfram, þróa og efla. Enda er HönnunarMars verkefni
sem Hönnunarmiðstöð getur nýtt til að ná árangri á mörgum sviðum og vinna að mörgum markmiðum í einu.

Hönnuðir hittast
Undirbúningsfundir fyrir HönnunarMars
Hönnunarmiðstöð hóf röð mánaðarlega spjall- og
undirbúningsfunda fyrir HönnunarMars veturinn
2012-2013. Vel tókst til með fundina og þóttu þeir
gagnlegir. Var leikurinn því endurtekinn veturinn
2013-2014, í undirbúningi fyrir HönnunarMars 2014.
Fundirnir eru opnir og þar eru upplýsingum deilt og
ráð veitt til þeirra hönnuða sem hyggjast taka þátt í
HönnunarMars.

DesignTalks 2013
Fyrirlestradagur Hönnunarmiðstöðvar á HönnunarMars
Upptaktur HönnunarMars 2013 var, líkt og undanfarin ár, spennandi fyrirlestradagur þar sem framúrskarandi
hönnuðir og fagfólk veitti innblástur með þekkingu sinni og reynslu. Í ár var dagurinn haldinn í Þjóðleikhúsinu
og var yfirskrift hans að þessu sinni Magic, eða galdrar.
Fyrirlesarar voru Inge Druckrey, grafískur hönnuður
sem á að baki 40 ára glæstan starfsferil sem starfandi
hönnuður og prófessor við Kunstgewerbeschule í Basel
í Sviss. Maja Kuzmanovic og Nik Gaffne, stofnendur
FoAM, leiða þar metnaðarfullan hóp þverfaglegs teymis
m.a. hönnuða, listamanna, kokka, garðyrkjumanna
og vísindamanna. Juliet Kinchin er sýningarstjóri við
hönnunar- og arkítektúrdeild MoMA og starfaði áður
sem sýningarstjóri hjá Victoria & Albert Museum.
Mark Eley og Wakako Kishimoto, fatahönnuðirnir á
bak við Eley Kishimoto, en þau eru þekkt fyrir litríkan
fatnað og fylgihluti þar sem einstök mynsturhönnun
er í aðalhlutverki. Fundarstjóri dagsins var Hrund
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Gunnsteinsdóttir, átaka- og þróunarfræðingur.
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Kynningarefni HönnunarMars 2013
Veggspjald
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Dagblaða auglýsingar

Dagblaða auglýsingar
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Veggspjald

Dagblaða auglýsingar

Veggspjald

Dagblaða auglýsingar

Ný vefsíða fyrir hátíðina

Veggspjald

Skjáskot úr video auglýsingum

Dagblaða auglýsingar

Ný vefsíða fyrir hátíðina

45683

Ný vefsíða fyrir hátíðina

Ný vefsíða fyrir hátíðina

Skjáskot úr video auglýsingum

Ný vefsíða fyrir hátíðina

45683

45683
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Svipmyndir frá HönnunarMars 2013
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Kaupstefnumót íslenskra hönnuða og erlendra kaupenda
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir kaupstefnunni DesignMatch í
samstarfi við Norræna húsið, fjórða árið í röð. DesignMatch er
ávallt haldið á föstudeginum á HönnunarMars.
Pantone Violet U

Á DesignMatch gefst íslenskum hönnuðum tækifæri á að hitta
norræna kaupendur, framleiðendur og seljendur hönnunar
í þeim tilgangi að kynna fyrir þeim verk sín. Markmiðið er að
veita íslenskri hönnun brautargengi á einum mikilvægasta
markaði Íslands: Norðurlöndunum. Þeir kaupendur sem komu
á DesignMatch 2013 voru One Nordic Furniture Company, Design
House Stockholm, Wrong for Hay, Juliet Kinchin sýningarstjóri í hönnunar- og arkitektúrdeild MoMA og Epal.

Hönnunarstefna stjórnvalda 2013-2019
Hönnunarstefna fyrir Ísland var kynnt í ríkisstjórn þann 12. mars 2013. Í ársbyrjun 2011 skipaði iðnaðarráðherra
þriggja manna starfshóp til að vinna tillögu að hönnunarstefnu. Hópinn skipuðu Sigurður Þorsteinsson,
iðnhönnuður og formaður starfshóps, fulltrúi
iðnaðarráðherra, Jóhannes Þórðarson, arkitekt fulltrúi
mennta- og menningarmálaráðherra og Halla Helgadóttir,
grafískur hönnuður, fulltrúi Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
Markmiðið með mótun hönnunarstefnu fyrir Ísland er
að auka vægi hönnunar í íslensku atvinnulífi með það
að markmiði að styrkja samkeppnisstöðu íslenskra
fyrirtækja og auka verðmætasköpun og lífsgæði, enda
miðar aðferðafræði hönnunar að því að brúa bilið milli
sköpunargáfu og nýsköpunar, tækni og notanda, vísinda- og
markaðstengdra greina.
Hönnunarstefnan byggir á þremur gunnstoðum og fylgja hverri þeirra útfærðar tillögur. Grunnstoðirnar eru:
Menntun og þekking: Lögð er sérstök áhersla á að auka veg hönnunar í grunn- og framhaldsskólum og að
rannsóknartengt háskólanám í hönnun sé eflt.
Starfs- og stuðningsumhverfi hönnuða: Efla skal samstarf, auka skilvirkni, einfalda leiðir og bæta regluverk.
Vitundarvakning: Auka skilning á mikilvægi og virði góðrar hönnunar og arkítektúrs. Standa fyrir kynningum
og sýningum á íslenskum og erlendum vettvangi.
Hönnunarstefnan var kynnt og útgefin í janúar 2014. Hönnunarstefna stjórnvalda er sett fram til fimm ára í
breiðu samstarfi stjórnvalda, atvinnulífs og hönnunarsamfélags. Til að tryggja framgang stefnunnar verður
settur á fót stýrihópur hönnunarstefnu sem atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti skipar í samráði við
mennta- og menningarmálaráðuneyti. Í stýrihópnum verða hagsmunaaðilar sem hafa það hlutverk að meta
stöðu þeirra aðgerða sem tilgreindar eru í hönnunarstefnunni og liðka fyrir nauðsynlegu samtali milli aðila.
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Hönnunarsjóður
Mánudaginn 30. september hóf nýr hönnunarsjóður starfsemi, stofnaður af mennta- og
menningarmálaráðuneyti í febrúar 2013. Við úthlutun sjóðsins verður lögð áhersla á fjóra flokka: þróunar- og
rannsóknarstyrki, verkefnastyrki, markaðs- og kynningarstyrki og ferðastyrki. Á árinu 2013 var ein úthlutun þar
sem veittar voru 40 miljónir, en 200 umsóknir bárust um alls 400 miljónir.
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Alþjóðlega ráðstefnan You Are In Control
var haldin í Reykjavík í sjötta sinn dagana
28.–30. október 2013 í Bíó Paradís. Sem fyrr
mættust á ráðstefnunni skapandi greinar,
myndlist, hönnun, tónlist, bókmenntir,
tölvutækni og kvikmyndagerð. Ráðstefnan
You Are in Control er samstarfsverkefni
Íslandsstofu, Útflutningsskrifstofu
íslenskrar tónlistar, Hönnunarmiðstöðvar
Íslands, Kynningarmiðstöðvar íslenskrar
myndlistar, Kvikmyndamiðstöðvar, Samtaka
íslenskra leikjaframleiðanda, Miðstöðvar íslenskra bókmennta, Leiklistasambands Íslands og Íslensku
tónverkamiðstöðvarinnar.
Pantone Violet U

Ráðstefna um tækifæri sem felast í álframleiðslu á Íslandi
Ráðstefnan var haldin miðvikudaginn 28. ágúst kl. 13-17 í Arion Banka, Borgartúni 19. Ræðumenn voru í
fremstu röð á sviði viðskipta, álframleiðslu og hönnunar, þ.á.m. Johannes Torpe listrænn stjórnandi hjá Bang
& Olufsen.
Árlega eru um 800 milljón tonn af áli
framleidd á Íslandi (þar sem orka til
framleiðslu kemur úr vatnsaflsvirkjunum).
Stór hluti framleiðslunnar er fluttur úr landi
sem hráál til frekari meðhöndlunar og
framleiðslu. Á ráðstefnunni var m.a. leitast
við að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða
möguleikar felast í frekari framleiðslu á áli
hér á landi fyrir íslensk fyrirtæki og hvernig
mætti nýta íslenska álframleiðslu sem
drifkraft til nýsköpunar?
Í tengslum við ráðstefnuna var sett upp sýning á þróunarverkefnum þeirra íslensku hönnuða sem hafa tekið
þátt í 13Al+ verkefninu.
13Al+ er samnorrænt og þverfaglegt samstarfsverkefni á milli íslenskra hönnuða og sænskra álframleiðslufyrirtækja sem hófst árið 2012 og gengur út á að skoða frekari möguleika sem felast í álframleiðslu á Íslandi.
Fimm íslenskir hönnuðir: Sigga Heimis, Þóra Birna, Snæbjörn Stefánsson, Garðar Eyjólfsson og Katrín Ólína
fóru til Möbelriket og Design Region Småland í Svíþjóð þar sem þau öðluðust frekari verkkunnáttu á sviði
álvinnslu. Þá þekkingu nýttu hönnuðurnir síðar í samstarfi við íslenska og sænska framleiðendur.
Fyrstu eintök af vörum hönnuðana voru kynntar á Stockholm
Design Week 2013 og síðar á HönnunarMars 2013. Ráðstefnan
og sýningin voru síðasti áfangi verkefnisins.
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Sýning Mies van der Rohe stofnunarinnar í Hörpu
og undirbúningur málþings
Afmælissýning Mies van der Rohe verðlaunanna opnaði í
Hörpu laugardaginn 16. nóvember í tilefni þess að Harpa hlaut
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verðlaunin í ár. Á sýningunni gaf að líta líkön af þeim byggingum sem hlotið hafa verðlaunin í gegnum árin.
Hún veitir þannig yfirlit yfir þróun evrópskrar byggingarlistar undanfarinn aldarfjórðung. Sýningin stóð til 19.
janúar 2014. Verðlaunin eru veitt í maí annað hvert ár.
Í tengslum við sýninguna var efnt til málþings um Hörpu og það var haldið í lok janúar 2014. Málþingið var
undirbúið og skipulagt í samstarfi Hönnunarmiðstöðvar, Hörpu, Arkitektafélagsins og Batterísins arkitekta.
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Stockholm Design Week
Íslenskir hönnuðir tóku þátt í tveimur sýningum á Stockholm
Design Week. Þá var annars vegar um að ræða sýninguna
13Al+ þar sem íslenskir hönnuðir sýndu þróunarverkefni með
ál sem efnivið. Verkefnið var unnið í samstarfi við íslenska og
sænska álframleiðendur og tóku hönnuðirnir Sigga Heimis,
Snæbjörn Stefánsson, Þóra Birna, Garðar Eyjólfsson og Katrín
Ólína þátt í verkefninu.
Hins vegar tóku nokkrir hönnuðir þátt í stóru samsýningunni
Stockholm Furniture Fair: Volki, Bryndís Bolladóttir og Á.
Guðmundsson. Þátttaka þeirra var í samstarfi við Íslandsstofu.

NICE | NFA, Nordic Fashion Association
Verkefnið New Nordic Fashion, eða NICE er þróað af
NFA, the Nordic Fashion Association í samstarfi við
Norrænu ráðherranefndina. Hönnunarmiðstöð Íslands og
Fatahönnunarfélag Íslands eru saman með aðild að Nordic
Fashion Association. Megináherslur NICE verkefnsins eru
að styðja og styrkja fatahönnun og hönnuði með því að
samræma áherslur, miðla þekkingu og markaðssetja norræna
fatahönnun sem brand. Það verður m.a. gert með því að þróa
sameiginlegan þekkingarbrunn sem verður miðlað á vefsíðunni nicefashion.org.

Samstarfsverkefni Hönnunarmiðstöðvar og Design Forum Finland
Hönnunarmiðstöð Íslands hóf á árinu samstarfsverkefni við Design Forum Finland. Samstarfið gengur út á að
búa til vettvang þar sem íslensk og finnsk hönnun er kynnt í sameiningu á frumlegan hátt. Hönnunarmiðstöð
sótti um styrk fyrir verkefninu en fékk ekki það fjármagn sem þurfti til að framkvæma verkefnið. Hins vegar
fékk hún tengslanetstyrk til undirbúnings verkefnisins frá Nýsköpunarmiðstöð og var hann notaður til að
kynna verkefnið fyrir fulltrúum norrænu hönnunarmiðstöðvanna á Stockholm Design Week 2014.

5 ára afmæli Hönnunarmiðstöðvar
Á árinu 2013 fagnaði Hönnunarmiðstöðin 5 ára afmæli. Af því tilefni boðaði stjórn Hönnunarmiðstöðvar til
fundar og fagnaðar að hausti 2013 með formönnum og stjórnum
fagfélaganna sem eiga miðstöðina, ásamt öðrum lykilmanneskjum
tengdum hönnun og arkitektúr. Afmælið var haldið í húsakynnum
Hönnunarmiðstöðvarinnar, Vonarstræti 4b. Iðnaðar-og
viðskiptaráðherra, Ragnheiður Elín Árnadóttir, hlýddi á dagskrá
fundarins og hélt ávarp.
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Efnt var til samtals um helstu áherslur og verkefni sem snúa að
sameiginlegum hagsmunum hönnuða, arkitekta og fyrirtækja á
því sviði. Þar má helst nefna nýstofnaðan Hönnunarsjóð, vinnu við
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mótun Hönnunarstefnu fyrir Ísland, HönnunarMars og þann mikla árangur sem náðst hefur með starfsemi
Hönnunarmiðstöðvar á undanförnum árum.
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Kennileiti fyrir heimskautsbauginn í Grímsey
Akureyrarbær, í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands, efndi til
hugmyndasamkeppni um nýtt kennileiti fyrir heimskautsbauginn
í Grímsey. Kennileitinu er ætlað að vekja athygli á Grímsey
sem ferðamannastað. Verðlaunaféð var 1.000.000 kr. auk
virðisaukaskatts og var veitt fyrir þá tillögu sem valin var í fyrsta sæti.
Samkeppnin var opin hönnuðum, arkitektum og myndlistamönnum.
Skilafrestur gagna var til 31. janúar 2014.
Pantone Violet U

Samkeppni um nýtt merki fyrir Náttúruminjasafn
Íslands
Náttúruminjasafn Íslands og Hönnunarmiðstöð Íslands stóðu fyrir
samkeppni um hönnun á nýju einkennismerki fyrir Náttúruminjasafn
Íslands. Samkeppnin var öllum opin en veitt voru ein verðlaun að
upphæð 1.000.000 kr. fyrir bestu tillöguna. Samið var sérstaklega
við vinningsahafa um frekari útfærslu. Skilafrestur tillagna var til 15.
janúar 2014.

Leiðbeiningarit um tollun frumgerða og sýnishorna
Haustið 2013 var ráðinn starfskraftur í Hönnunarmiðstöð til að vinna að leiðbeiningariti fyrir hönnuði og
tollayfirvöld um hvernig tolla eigi frumgerðir og sýnishorn. Verkefnið hófst árið 2011 með fundum Hönnunarmiðstöðvar Íslands, tollstjóraembættis, fjármála- og iðnaðarráðuneytis og hefur umræðan því verið lengi í
gangi.
Unnið var með Tollstjóra, DHL og hönnuðum að því að fá sem besta sýn á verkefnið og jafnframt greina þau
vandamál sem hönnuðir standa frammi fyrir í dag. Tilgangur verkefnisins var að útlista bestu lausn við tollun
miðað við tollalögin í dag.
Soffía Theódóra Tryggvadóttir stýrði verkefninu fyrir hönd Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Soffía er með
meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun frá Háskóla Íslands og stýrir, auk verkefnisins, veftímaritinu Nordic
Style Magazine.

Ungir hönnuðir til Berlínar
Þrír íslenskir hönnuðir voru valdir úr fjölda
umsækjanda til að taka þátt í norrænni
kynningardagskrá í Berlín sem fram fór í vikunni,
dagana 1.-3. september. Íslensku þátttakendurnir
í dagskránni voru Þórunn Árnadóttir iðnhönnuður,
Magnea Einarsdóttir fatahönnuður og Kristín Eva
Ólafsdóttir grafískur hönnuður.
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Boðað var til dagskrárinnar í tilefni samnorrænu
farandsýningarinnar Nordic Design Today
sem sýnir verk þeirra sem hlotið hafa
Söderberg-verðlaunin síðustu fimm ár hverju
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sinni. Sýningin fór fram í Fellshus í Berlín. Við lok hennar, þann 1. september, var haldið opið hús á torgi
sendiráðanna. Söderberg-verðlaunahafarnir Harri Koskinen og Henrik Vibskov héldu fyrirlestra og haldin var
pallborðsumræða um hönnun á Norðurlöndunum.
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Íslensku hönnuðirnir sem héldu að utan tóku þátt í pallborðsumræðunum og héldu jafnframt kynningar á
verkefnum sínum.
Pantone Violet U

Upprennandi norrænum hönnuðum og/eða arkitektum var boðin þátttaka í þessari kynningardagskrá í Berlín
og þar fengu þrír frá Íslandi tækifæri. Goethe-stofnunin stóð fyrir dagskránni sem stóð yfir í tvo daga. Komið
var við á ýmsum stöðum í borginni sem áhugaverðir eru fyrir unga upprennandi hönnuði. Dagskráin var styrkt
af Norðurlandaráði.

Hönnunarverðlaun í samstarfi við Reykjavík
Grapevine
Hönnunarverðlaun Grapevine voru veitt í fjórða skipti árið
2013. Verðlaun voru veitt í fjórum flokkum: verkefni ársins,
vara ársins, vörulína ársins og fatahönnun ársins.
Hönnunarmiðstöðin er samstarfsaðili Grapevine
með verðlaunin en mars-hefti Grapevine er tileiknað
HönnunarMars og í blaðinu birtist jafnframt dagskrá
hátíðarinnar.

26

Framvinduskýrsla ársins 2013 | honnunarmidstod.is

Fjármál 2013

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Áætlun 2013, raunkostnaður 2008-2013
Tekjur

Áætlun 2014

Raun 2013

Raun 2012

Raun 2011

Raun 2010

Raun 2009

Raun 2008
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Fé frá Iðnaðarráðuneyti

15.000.000 15.000.000 15.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000

Fé frá Mmrn.

15.000.000 15.000.000 15.000.000 8.500.000 8.500.000 10.000.000 10.000.000

Styrkur frá Rvk HönnMars

5.000.000 5.000.000 5.000.000 3.000.000 2.600.000

Styrkir og tekjur HönnMars

13.300.000

8.683.174

Styrkir Íslensk samtímah.

0

0

0

Ál13 / þróunarverkefni

0 2.605.000

3.340.013

0

0

0

0

World D.C. Helsinki

0

0

1.520.000

0

0

0

0

Hönnunarsjóður

2.060.000 2.750.000

0

0

0

0

Aðrir styrkir og tekjur

12.610.000

2.481.104

3.792.736

9.141.953

2.292.156

1.416.976

0

62.970.000

51.519.278

49.500.812

41.843.516

30.930.376 29.836.976

24.572.144

Tekjur samtals

1.170.000

540.000

1.502.265 3.000.000

0

5.710.989 6.035.955 4.250.000

4.032.144

5.848.063 5.490.574

Gjöld
Laun og launatengd gjöld

24.000.000 22.594.616 23.998.866 21.680.519 19.299.133 15.425.647 12.092.956

Kaﬃ, veitingar og fundir

300.000

254.139

254.139

296.406

235.422

206.509

60.000

Annar starfsmannakost

250.000

599.715

599.715

0

33.860

0

38.886

Aðkeypt þjónusta

1.800.000

1.569.397

1.569.397

1.074.208

689.403

847.600

593.581

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.100.000

1.069.529

1.069.529

1.072.763

872.529

640.836

959.296

Viðhald húsnæðis

200.000

74.001

74.001

1.440

248.582

915.205

0

Gjaldfærð áhöld og tæki

200.000

522.051

522.051

17.916

179.347

137.096

253.090

Tryggingar

100.000

77.390

62.782

57.052

335.116

27.192

24.507

Sími og burðargjöld

200.000

498.652

173.050

360.061

466.666

234.095

261.557

Pappír, ritföng og bækur

150.000

104.151

123.161

250.042

199.861

384.100

113.116

1.800.000

1.377.967

1.081.612

572.867

601.444

1.011.104

1.437.291

600.000

325.591

494.874

195.215

278.861

202.312

345.456

1.500.000

106.747

147.099

912.320

711.952

225.016

77.130

Auglýsingar

100.000

3.789

3.789

3.782

20.410

6.616

269.422

Annar kostnaður

200.000

119.086

103.076

31.500

17.200

86.275

703.500

19.000.000 11.566.399

9.954.325

8.633.213 3.607.685

4.174.006

0

2.060.000 2.750.000

0

0

0

0

2.118.944 4.348.330

1.440.547

Rekstur tölvukerfis og vefs
Endurskoðun og reikn
Ferðakostnaður

HönnunarMars
Hönnunarsjóður

0

Íslensk samtímahönnun

0

0

841.528

6.913.143

Ál13 / þróunarverkefni

0

3.403.021

2.468.088

0

0

0

0

World D.C. Helsinki

0

0

735.620

0

0

0

0

Önnur verkefni

8.290.000

4.671.884

1.921.181

1.749.584

1.442.203

0

3.045.111

Gjöld samtals

61.850.000

51.688.125

46.197.883

43.822.031

31.358.618

28.871.939

21.715.446

1.120.000

-168.847

3.302.929

-1.978.515

-428.242

965.037

2.856.698

Niðurstaða rekstrar
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Tekjur

Raun 2013

Áætlun 2013

Frávik 2013

Fé frá Iðnaðarráðuneyti

15.000.000

15.000.000

0

Pantone Violet U

Fé frá Mennta- og menningar.

15.000.000

15.000.000

0

5.000.000

5.000.000

0

8.683.174

10.400.000

-1.716.826

0

0

0

2.605.000

2.000.000

605.000

0

0

0

2.750.000

0

2.750.000

2.481.104

10.300.000

-7.818.896

51.519.278

57.700.000

-6.180.722

22.594.616

22.000.000

594.616

Kaﬃ, veitingar og fundarkostn.

254.139

300.000

-45.861

Annar starfsmannakostnaður

599.715

250.000

349.715

Aðkeypt þjónusta

1.569.397

1.800.000

-230.603

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.069.529

1.100.000

-30.471

74.001

100.000

-25.999

522.051

600.000

-77.949

77.390

100.000

-22.610

498.652

200.000

298.652

104.151

150.000

-45.849

1.377.967

1.250.000

127.967

Endurskoðun og reikningsskil

325.591

600.000

-274.409

Ferðakostnaður

106.747

500.000

-393.253

3.789

100.000

-96.211

119.086

100.000

19.086

HönnunarMars

11.566.399

17.900.000

-6.333.601

Hönnunarsjóður

2.750.000

0

2.750.000

0

0

0

3.403.021

2.000.000

1.403.021

0

0

0

4.671.884

6.650.000

-1.978.116

51.688.125

55.700.000

-4.011.875

-168.847

3.945.000

-2.168.847

Styrkur frá Reykjavík HönnMars
Styrkir og tekjur HönnMars
Styrkir Íslensk samtímahönnun
Ál13 / þróunarverkefni
World Design Capital Helsinki
Hönnunarsjóður
Aðrir styrkir og tekjur
Tekjur samtals
Gjöld
Laun og launatengd gjöld

Viðhald húsnæðis
Gjaldfærð áhöld og tæki
Tryggingar
Sími og burðargjöld
Pappír, ritföng og bækur
Rekstur tölvukerfis og vefs

Auglýsingar
Annar kostnaður

Íslensk samtímahönnun
Ál13 / þróunarverkefni
World Design Capital Helsinki
Önnur verkefni
Gjöld samtals
Niðurstaða rekstrar
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HönnunarMars 2014
Hönnunarstefna stjórnvalda
Hönnunarsjóður
Skapandi greinar
Hæg breytileg átt
Nordic Design Lunch
WE LIVE HERE, Samstarfsverkefni Hönnunarmiðstöðvar og Design Forum Finland
Stockholm Design Week
Hönnunarverðlaun
Tímarit um hönnun og arkítektúr
Sumarstarf, verkefni fyrir unga hönnuði
Incubator verkefni
You Are in Control
Gerð leiðbeiningarits fyrir innflutning á frumgerðum og sýnishornum
Endurgerð samings um rekstur Hönnunarmiðstöðvar
Skoða aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja, hönnuða og arkitekta
Vinna að framtíðarlausn í húsnæðismálum
Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Frekari þróun vefja Hönnunarmiðstöðvar
Pantone Violet U

HönnunarMars 2014
Hönnunarmiðstöðin stendur fyrir HönnunarMars í sjötta sinn dagana 27.-30. mars 2014. Undirbúningur gengur
vel og unnið er að því að efla erlenda kynningu með það að markmiði að laða hingað enn stærri hóp erlendra
gesta og fagmanna sem kynna verkefni sín með íslenskum hönnuðum. Búnir hafa verið til ferðapakkar
með Icelandair sem hefur verið einn af aðalstyrktaraðilum HönnunarMars frá upphafi. Mikil áhersla er lögð
á alþjóðlegan fyrirlestradag, DesignTalks, sem í þetta sinn verður haldinn í Hörpu. Einnig er von á mörgum
alþjóðlegum verkefnum og gestum sem munu taka þátt í HönnunarMars í ár.

Hönnunarstefna stjórnvalda
Vinna stýrihóps um mótun hönnunarstefnu lauk vorið 2013. Hún tafðist smávægilega vegna stjórnarskipta en
vinnu við hana mun ljúka við upphaf ársins 2014. Eftir það mun Hönnunarmiðstöð vinna út frá helstu áherslum
hennar.

Hönnunarsjóður
Hönnunarsjóður var opnaður í septemberlok og fyrst úthlutun var í desember 2013. Hönnunarmiðstöð mun
halda áfram að sinna sjóðnum og áætla er að á árinu 2014 verði ein stór úthlutun að vori en fjórar úthlutanir
ferðastyrkja dreifðar yfir árið. Unnið verður að vexti og viðgangi hönnunarsjóðs.
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Skapandi greinar
Hönnunarmiðstöð Íslands á fulltrúa í Samtökum skapandi greina og tekur virkan þátt í mótun og eflingu
starfs á því sviði. Sýrslan Skapandi greinar- sýn til framtíðar kom út haustið 2013 og í kjölfarið var stofnaður
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stýrihópur á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis og atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis um stuðning
við skapandi greinar á Íslandi. Hönnunarmiðstöð á fulltrúa í þeim hópi sem situr fyrir hönd Samtaka skapandi
greina.
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Hæg breytileg átt
Pantone Violet U

Verkefnið Hæg breytileg átt er þróunarverkefni um íbúðir og íbúðahverfi framtíðarinnar. Fjórir þverfaglegir
hópar vinna að verkefninu á forsendum hönnunar með hagmuni íbúanna að leiðarljósi. Bakhjarlar verkefnisins
er Hönnunarsjóður Auroru, Hönnunarmiðstöð, Reykjavíkurborg, Samtök Iðnaðarins, félagsbústaðir, Búseti,
Félagsstofnun stúdenta, Upphaf fasteignafélag, Listaháskóli Íslands og velferðarráðuneytið. Styrktaraðili er
Mannvirkjastofnun.

Nordic DesignLunch
Hönnunarmiðstöð Íslands á í samstarfi við Design Forum Finland og hefur hlotið tengslanetastyrk til að nýta
á hönnunarvikunni í Stokkhólmi í febrúar 2014. Áherslan verður á að leiða saman ólíka hópa hönnuða þvert á
greinar til samtals um sameiginleg norræn kynningar- og þróunarverkefni.

WE LIVE HERE
Hönnunarmiðstöð Íslands og Design Forum Finland hafa þróað stórt sameiginlegt kynningarverkefni sem
unnið er að því að fjármagna. Markmiðið er að vinna verkefnið á árinu 2014 og sýna það á árinu 2015.

Stockholm Design Week
Hönnunarmiðstöð Íslands hefur tekið þátt í hönnunarvikunni í Stokkhólmi með einhverjum hætti frá árinu
2009. Þar hefur skapast góður vettvangur til kynningar á íslenskri hönnun og verkefninu HönnunarMars.
Hönnunarmiðstöð á mikið og gott tengslanet á Norðurlöndum og hönnunarvikan hefur verið mjög mikilvægur
staður til að rækta það.

Hönnunarverðlaun í október
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar hefur ákveiðið að fara af stað með ný hönnunarverðlaun Hönnunarmiðstöðvar í
október 2014. Leitað er að góðum samstarfs- og styrktaraðilum.

Tímarit um hönnun og arkitektúr
Unnið er að því að móta hugmyndir um nýtt blað helgað hönnun og arkitektúr með félögum og eigendum
Hönnunarmiðstöðvar. Um er að ræða verkefni sem lengi hefur verið í farvatninu og vonandi tekst að hleypa af
stokkunum.

Sumarstörf
Hönnunarmiðstöð hefur haft það markmið að setja af stað verkefni sem styður fyrirtæki í því að ráða sér unga
hönnuði til starfa. Margir aðilar hafa sýnt verkefninu áhuga og vonandi tekst að fjármagna það á árinu 2014.

Incubator verkefni
Í hönnunarstefnu eru hugmyndir um „Incubator“ verkefni sem Hönnunarmiðstöð mun leiða. Unnið verður að
þessu áfram.
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You Are in Control
Ráðstefnan You Are in Control er samstarfsverkefni Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar,
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar, Kvikmyndamiðstöðvar, Samtaka
íslenskra leikjaframleiðanda, Miðstöðvar íslenskra bókmennta, Leiklistasambands Íslands, Íslensku
tónverkamiðstöðvarinnar og Íslandsstofu. Hún er haldin á hverju ári, á haustin. Áherslan er á skapandi greinar,
uppbyggingu þeirra og þróun.
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Gerð leiðbeiningarits fyrir innflutning á frumgerðum og sýnishornum
Pantone Violet U

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Leiðbeiningaritið verður gefið út og kynnt í vor. Einnig verða leiðbeiningarnar aðgengilegar á heimasíðu
Hönnunarmiðstöðvar og víðar og standa vonir til að hægt verði að bjóða upp á námskeið og ráðgjöf fyrir
hönnuði vegna þessara mála.

Endurgerð samings um rekstur Hönnunaarmiðstöðvar

Pantone Violet U

Á árinu 2014 rennur samningur Hönnunarmiðstöðvar við ráðuneytin tvö út þannig að samningaviðræður
munu hefjast á ný á árinu. Þá má ef til vill horfa til þess að Hönnunarmiðstöð hefur verið starfrækt með
góðum árangri í sex ár og því mögulega rétt að skoða lengri og stærri samning, flytja þau verkefni yfir
til Hönnunarmiðstöðvar sem hún er best fallin til að sinna, auk þess að skoða kostina við það að setja
Hönnunarmiðstöð á fjárlög.

Skoða aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja hönnuða og arkitekta
Mikil samlegð hefur skapast af samstarfi félaganna í Hönnunarmiðstöð. Á næstu árum gefst tækifæri ti að
skoða nánara samstarf öllum til hagsbóta og eflingar. Einnig er byrjað að skoða kostina við sterkara samstarf
og aðkomu hönnunarfyrirtækja að Hönnunarmiðstöð.

Vinna að framtíðarlausn í húsnæðismálum
Eftir 5 ár í frumkvöðlasetri má fara að huga að framtíðarlausn í húsnæðismálum Hönnunarmiðstöðvar.
Stjórnendur leggja áherslu á að Hönnunarmiðstöð sé sýnileg og vel staðsett í miðborg Reykjavíkur.
Framtíðarsýn okkar er að Hönnunarmiðstöð hafi sterka ásýnd í borgarmyndinni, geti tekið á móti gestum og
gangandi beint af götunni. Að í miðstöðinni sé sýningarrými þar sem hægt er að sýna íslenska hönnun og
arkítektúr í samstarfi við ýmsa aðila, auk aðstöðu til að taka á móti hópum. Undanfarið hafa sjö manns unnið í
Hönnunarmiðstöð og mun þeim eflaust fjölga á næstu árum í takt við aukna starfsemi.

Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
Unnið er að því að koma upp reglulegum námskeiðum fyrir hönnuði um efni, framleiðslu, markaðssetningu,
samskipti við fjölmiðla, útflutning o.s. frv. Einnig eru í bígerð námskeið fyrir nýútskrifaða hönnuði.

Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Hönnunarmiðstöð mun vinna áfram að því, ásamt Arkítektafélagi Íslands og í samráði við mennta- og
menningarmálaráðuneytið, að tryggja að Ísland eigi fulltrúa á Feneyjatvíæringnum í arkitektúr árið 2014.

Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Stöðugt er unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku. Reynt
verður að gera átak í því á árinu.

Frekari þróun vefja Hönnunarmiðstöðvar
Stöðugt er unnið að því að efla og bæta vefi Hönnunarmiðstöðvar á íslensku sem og á ensku. Unnið er að því
að flytja vefi yfir í hagkvæmari kerfi, endurhanna þá og einfalda. Einnig eru uppi áform um að koma af stað
bloggi á íslensku sem yrði vettvangur faglegrar umræðu og skoðanaskipta um hönnun á Íslandi.

31

Framvinduskýrsla ársins 2013 | aðgerða- ogAðgerðaáætlun
fjárhagsáætlun ársins 2014 | honnunarmidstod.is

Pantone Violet U

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

32

Framvinduskýrsla ársins 2013 | aðgerða- og fjárhagsáætlun ársins 2014 | honnunarmidstod.is

www.honnunarmidstod.is | www.icelanddesign.is | http://blog.icelanddesign.is

