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Árið 2011 lauk Hönnunarmiðstöð Íslands fjórða starfsári sínu. Sprenging varð í starfseminni
á árinu því að verkefni miðstöðvarinnar stækkuðu verulega, verkefnum fór fjölgandi og á
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sama tíma jókst eftirspurn eftir þjónustu og þátttöku miðstöðvarinnar í samstarfsverkefnum
til muna. Til helstu verkefna ársins má telja HönnunarMars, ferðalag sýningarinnar Íslensk
samtímahönnun, samstarf við World Design Capital Helsinki 2012, Mótun Hönnunarstefnu
með stjórnvöldum, leturráðstefnan ATypI og nýtt blogg Hönnunarmiðstöðvar á ensku. Þar
að auki var unnið að fjölda verkefna sem nánar er fjallað um hér í þessari skýrslu.
Uppbygging HönnunarMars sem alþjóðlegs viðburðar hefur gengið vel og öll tækifæri verið nýtt til að kynna
hann erlendis. Á árinu náði HönnunarMars að verða ein af þremur stærstu hátíðum Reykjavíkurborgar en
samkvæmt könnun frá Capacent tóku þrjátíu þúsund Íslendingar þátt í hátíðinni og meira en 80% þjóðarinnar
veit af tilvist hennar. Kaupendastefnumót, alþjóðlegur fyrirlestradagur, áhersla á erlend samstarfsverkefni og
öflug kynning á möguleikum hönnunar á Íslandis eru helstu verkefni sem unnið er áfram með á HönnunarMars.
Sýningin Íslensk samtímahönnun var sett upp í Svíþjóð, Eistlandi og Finnlandi á árinu og Hönnunarmiðstöð
stóð fyrir ýmsum verkefnum og viðburðum í tengslum við það. Nýtt blogg Hönnunarmiðstöðvar á ensku
var sett af stað í lok janúar en tuttugu þúsund gestir sóttu það heim á árinu. Þrjátíu og tvö þúsund gestir
heimsóttu vefinn hönnunarmiðstöð.is og nítján þúsund heimsóttu ensku síðuna icelanddesign.is. Verkefnið
Hönnun til útflutnings fór aftur af stað í mars en í því tóku átta fyrirtæki þátt. Alþjóðlega leturráðstefnan ATypI
var haldin í Hörpu í september í samstarfi við FÍT og LHÍ en verkefnið var hýst í Hönnunarmiðstöð. Einnig má
nefna mjög ánægjulegt samstarf um Ferðamálaþing á Ísafirði þar sem samstarf ferðaþjónustu við hönnuði og
arkitekta var í brennidepli, leiðbeiningarit um uppbyggingu vandaðra ferðamannastaða, ráðstefnuna You Are
in Control sem samtök skapandi greina standa fyrir, auk fjölda annarra verkefna.
Helstu áherslur í starfseminni hafa byggt á áherslum stefnumótunar Hönnunarmiðstöðvar frá haustinu 2009
og samningi hennar við ráðuneytin. 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.
Á stefnumótandi fundi félaganna níu sem Hönnunarmiðstöð boðaði til þann 5. nóvember 2011 var farið
yfir megináherslur þeirrar stefnu og þær endurskoðaðar. Á þeim fundi komu þessar áherslur fram: Leggja
áherslu á hönnun sem drifkraft í nýsköpun og samfélagsþróun | Styrkja innviði hönnunargeirans hér á Íslandi
m.a. með því að stofna öflugan 150 milljón króna verkefna- og þróunarsjóð hönnuða, rekinn í tengslum við
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Hönnunarmiðstöð | Auka fræðslu til almennings og sérhæfðari hópa svo sem valdhafa og fyrirtækja | Efla
kennslu í hönnun á grunnskóla- og meistarastigi | Auka verulega skilvirkni í stuðningsumhverfi og leysa
vandamál í rekstrarumhverfinu, s.s. heftandi tollaumhverfi | Auka rekstrarfé Hönnunarmiðstöðvar, fjölga
starfsgildum og skerpa hlutverk hennar m.a. með því að færa verkefni til Hönnunarmiðstöðvar sem best eiga
heima þar | Hönnunarmiðstöð efni til árlegra hönnunarverðlauna og hvetji til sameiningar hönnunarfélaganna.
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Velta Hönnunarmiðstöðvar jókst um 10 milljónir á árinu en tap var á rekstrinum við árslok: um 3 milljónir sem
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samsvarar skerðingu frá upphaflegum samningi um rekstur miðstöðvarinnar. Samningur um áframhaldandi
rekstur var laus um áramótin 2011-12 en ekki tókst að skrifa undir nýjan fyrr en eftir áramótin. Rekstrar- og
fjárhagsóvissa er mjög erfið fyrir starfsemina, tekur gríðarlegan tíma og tefur framþróun. Metnaður hefur
einkennt starfið og geta miðstöðvarinnar þanin að ystu mörkum hvað varðar getu starfsmanna jafnt sem
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nýtingu fjármagns. Miklir og atvinnuskapandi möguleikar felast í starfsemi Hönnunarmiðstöðvar en eins og
staðan var árið 2011 var miklum tíma og orku varið í endurgerð samningsins um rekstur miðstöðvarinnar og í
öflun verkefnafjár, sem er óhagkvæmt í svo umfangslitlum rekstri. Óviðunandi er að Hönnunarmiðstöð keppi
við skjólstæðinga sína um styrktarfé.
Sterkari fjárhagsgrunnur veitir Hönnunarmiðstöð mun raunhæfari samstarfsgrundvöll. Innan ramma
Hönnunarmiðstöðvar býr fagþekkingin og sérþekking á tækifærum, áherslum og aðferðum hönnuða
og arkitekta. Hönnunarmiðstöð sinnir ráðgjafarhlutverki fyrir þessar greinar við fyrirtæki, stjórnsýslu og
stuðningsumhverfi 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 og möguleika
greinarinnar til atvinnuuppbyggingar. Mikil hagræðing gæti falist í því að beina fjármagni því sem ríkisstofnanir
hafa úr að spila til að sinna verkefnum á sviði hönnunar til Hönnunarmiðstöðvar. Þannig nást mun markvissari
og faglegri vinnubrögð og mun betri nýting fjármagns.
Það er mjög mikilvægt að ráðamenn hafi skilning á því að 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 arkitektúr yfir í fatahönnun og frá einstaklingum til stórra fyrirtækja séu
sameinaðir á þennan hátt er einstakt. Samlegðin og hagræðingin sem felst í rekstri Hönnunarmiðstöðvar
Íslands er nú þegar mjög mikil og á eftir að aukast ef rétt er 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. Eins og
staða hönnunar og arkitektúrs er í dag á Íslandi er hlutverk Hönnunarmiðstöðvar til dæmis amk. jafn stórt hér
heima og erlendis.
Við viljum þakka sérstaklega iðnaðarráðuneytinu og mennta- og menningarmálaráðuneytinu sem fjármagna rekstur Hönnunarmiðstöðvar. Við viljum einnig þakka okkar helstu stuðnings- og samstarfsaðilum, sem eru eftirtaldir: Reykjavíkurborg, Íslandsstofa
Utanríkisráðuneytið, Samtök iðnaðarins, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Höfuðborgarstofa, Hönnunarsjóður Auroru, Norræna húsið,
Listaháskóli Íslands, Hönnunarsafn Íslands, Samtök skapandi greina, Listasafn Reykjavíkur og Sendiráð Íslands í Stokkhólmi og Helsinki.

Halla Helgadóttir
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• HönnunarMars 2011 HönnunarMars var haldinn í þriðja sinn og heppnaðist mjög vel. Eftir HönnunarMars 2011 var hátíðin
orðin ein af stærstu hátíðum borgarinnar samkvæmt þjóðarpúls Capacent en þar kom fram að 30 þúsund Íslendingar tóku
þátt í HönnunarMars og 80% þjóðarinnar þekkir til hátíðarinnar. Fulltrúa World Design Capital Helsinki 2012 verkefnisins
var boðið á HönnunarMars og samið var um það síðar á árinu að HönnunarMars yrði hluti af International Satellite Events
Pantone Violet U

sem tengjast WDCH2012.
• Blogg á ensku var sett á laggirnar í janúar á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar í samstarfi við Hönnunarsjóð Auroru.
Heimsækjendur eru 300-400 á dag um þessar mundir. Markmiðið er að koma íslenskum hönnuðum og verkefnum þeirra
á framfæri. Bloggið skapar kærkominn vettvang fyrir umræðu um hönnun á netinu.
• Hrafnhildur Arnardóttir hlaut norrænu textílverðlaunin Hrafnhildur Arnardóttir listakona fékk afhent hin virtu norrænu
textílverðlaun, The Nordic Award in Textiles 2011. Hrafnhildur hlaut verðlaunin fyrir frumleg verk sín úr hári, ekta jafnt sem
gervihári.
• Vatnavinir | Global Award for Sustainable Architecture 2011 Vatnavinir hlutu hin virtu alþjóðlegu verðlaun á sviði
arkitektúrs Global Award for Sustainable Architecture 2011 fyrir verkefnið Heilsulandið Ísland.
• Nordic Fashion Biennale var haldinn í Nordic Heritage Museum á haustdögum. NFB er sýning á norrænni tísku- og
skartgripahönnun og var að þessu sinni lögð sérstök áhersla á Færeyjar, Ísland og Grænland. Hrafnhildur Arnardóttir sá
um sýningarstjórn og listræna stjórnun.
• ATypI, hin árlega ráðstefna samtaka helstu leturhönnuða heims var haldin í Hörpu á haustdögum í samstafi við FÍT og
LHÍ. Þemað var stafurinn „ð“. Um 300 gestir tóku þátt, þar af flestir erlendis frá, og þótti ráðstefnan takast sérstaklega vel.
• On the Cutting edge – Design in Iceland er sýning sem efnt var til í Museum für Angewandte Kunst í Frankfurt í tilefni af
heiðursþátttöku Íslands á Bókamessunni í sömu borg. Fimmtíu og níu íslenskir hönnuðir tóku þátt og yfir 100 vörutegundir
af margvíslegum sviðum íslenskrar hönnunar voru sýndar við góðar undirtektir.
• DAM Island und Architecture? er sýning sem efnt var til í Deutsches Architekturmuseum í Frankfurt í tilefni af
heiðursþátttöku Íslands á Bókamessunni. Leitast var við að svara spurningum um áhrif þjóðfélagsvitundar og staðarhátta
á íslenskar arkitektúr og öfugt.
• Sýningin Icelandic Contemporary Design opnaði í Stokkhómi, Tallin og Helsinki eftir að hafa ferðast um Norðurlöndin
frá árinu 2010. Sýningin hefur skapað ógrynni tengsla og og tækifæra fyrir íslenska hönnuði. Auk þess hefur hún leikið
lykilhlutverk í því að byggja upp HönnunarMars sem alþjóðlegan hönnunarviðburð.
• Það fór tæpast framhjá neinum að tónlistarhúsið Harpa opnaði á vordögum. Hönnuðir Hörpu eru hinir dönsku Henning
Larsen Architects í samstarfi við íslensku arkitektastofuna Batteríið. Ólafur Elíasson hannaði glerhjúp byggingarinnar.
Harpa hefur hlotið nokkrar alþjóðlegar viðurkenningar síðan þá, t.a.m. var hún tilnefnd Bygging ársins 2011 í Skandinavíu
af sænska hönnunartímaritinu FORM.
• Torgið fyrir fram Hörpuna hlaut norræn arkitektaverðlaun í flokknum Besta norræna almenningsrýmið. Hönnun torgsins
var í höndum Landslags ehf í samstarfi við arkitekta byggingarinnar og Ólaf Elíasson.
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Starfsemi Hönnunarmiðstöðvar 2011 einkenndist nokkuð af vaxtarverkjum og óvissu í fjármálum. Samningur
við ríkið var laus og ekki tókst að skrifa undir nýjan samning á árinu. Tap var á rekstrinum en tap í lok árs
2011 nam nánast sömu upphæð og skerðing frá upphaflegum samningi um rekstur Hönnunarmiðstöðvar.
Þó nokkur aukning varð í umsvifum á árinu. HönnunarMars er vaxandi verkefni, miðstöðin sá um ferð
sýningarinnar Íslensk samtímahönnun milli fjögurra landa og eftirspurn eftir þjónustu og ráðgjöf eykst
stöðugt. Starfið einkennist ennþá verulega af grasrótar- og frumkvöðlastarfsemi en eftir fjögurra ára rekstur er
mikilvægt að starfsemin þroskist, verði stöðugri og byggi ekki jafnmikið á sjálfboðavinnu.
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Fjárhagsóvissan sem einkenndi árið er hamlandi fyrir starfsemina, tekur mikinn tíma og tefur framþróun. Mikill
metnaður hefur einkennt starfið og geta miðstöðvarinnar þanin til hins ýtrasta hvað varðar getu starfsmanna,
jafnt sem nýtingu fjármagns. Ljóst er að ekki er hægt að reka Hönnunarmiðstöð á þennan hátt til langframa,
enda var nokkur halli á rekstrinum eftir árið. Árið 2011 fór mikil orka og tími í það að tryggja fjármagn og
rekstrarfé svo að hægt væri að sinna verkefnum miðstöðvarinnar.

Stjórn
Hönnunarmiðstöð Íslands er stjórnað af fulltrúum hönnunarfélaganna níu. Sú breyting var gerð á aðalfundi
þann 7. júní að samþykkt var að setja á laggirnar þriggja manna framkvæmdastjórn skipaða formanni,
varaformanni og framkvæmdastjóra. Er sú ráðstöfun hugsuð til að auka áhrif og ábyrgð stjórnar og styðja
betur við framkvæmdastjóra í starfi. Einnig urðu skipti á stjórnarmönnum, en þá hættu Hallgrímur Friðgeirsson
(FIH), Ragnheiður Ingunn Ágústsdóttir (Leirlistafélagið) og Reynir Már Ásgeirsson (FÍG) í stjórninni og eiga þau
öll miklar þakkir skildar fyrir óeigingjörn störf sín í þágu Hönnunarmiðstöðvar. Stjórnarformaður er nú Dagný
Bjarnadóttir (FÍLA) og varaformaður er Haukur Már Hauksson (FÍT).
Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá
aðalfundi 7. júní 2011
1. Arkitektafélag Íslands, Borghildur Sölvey Sturludóttir
2. Fatahönnunarfélag Íslands, Steinunn Sigurðardóttir
3. Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, Íva Rut Viðarsdóttir
4. Félag íslenskra gullsmiða, Arna Arnardóttir
5. Félag íslenskra landslagsarkitekta, Dagný Bjarnadóttir
6. Félag íslenskra teiknara, Haukur Már Hauksson
7. Félag vöru- og iðnhönnuða, Tinna Gunnarsdóttir
8. Leirlistafélag Íslands, Guðný Hafsteinsdóttir
9. Textílfélagið, Björg Pjetursdóttir

Fjármál
Vorið 2011 var enn komið að endurgerð samings um rekstur Hönnunarmiðstöðvar því að um áramótin
2011-12 rann út árs framlenging á þriggja ára samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið og
iðnaðarráðuneytið um rekstur hennar. 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 og hraðari árangri með því að auka
umfang starfseminnar. Miklir og atvinnuskapandi möguleikar felast í starfsemi Hönnunarmiðstöðvar en eins
og staðan var árið 2011 var gríðarmiklum tíma varið í að afla fjármagns til verkefna, sem er afar óhagkvæmt í
svo umfangslitlum rekstri. Óviðunandi er að Hönnunarmiðstöð keppi við skjólstæðinga sína um styrktarfé.
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Samningaferlið hófst um haustið og varð erfitt og langt, enda fjárhagsstaðan mjög óviss. Tíma var varið í að
kynna mikilvægi og sérstöðu Hönnunarmiðstöðvar innan stjórnkerfis og meðal stjórnmálamanna. MenntaFramvinduskýrsla ársins 2011 | honnunarmidstod.is
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og menningarmálaráðuneytið lagði áherslu á að auka hlut kynningarmiðstöðva skapandi greina og tryggja
áframhaldandi rekstur þeirra, sem er gríðarlega mikilvægt, og iðnaðarráðuneytið sýndi mikinn vilja til að auka
það fjármagn sem Hönnunarmiðstöð hefur yfir að ráða. Mennta- og menningarmálaráðuneytið lagði mikla
áherslu á nýja gerð samninga sem fólu í sér breyttar áherslur frá fyrri samningi frá 2008. Tími fór í að fara yfir
áherslur og kröfur sem bætt var inn í samninginn. Ekki tókst að klára saminginn fyrir áramót þannig að mjög
erfitt ástand skapaðist og engin laun voru greidd 31. desember.
Pantone Violet U

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Stöðugt er unnið að því að finna leiðir til að auka sjálfsaflafé Hönnunarmiðstöðvar því að langtímamarkmiðið
er að hún afli allt að 50% rekstrarfjárins sjálf. Mörg fyrirtæki vinna nú þegar með Hönnunarmiðstöð, ekki síst í
tengslum við HönnunarMars og mörg önnur verkefni. Nánari upplýsingar um fjárhagslegt uppgjör ársins og
fjárhagsáætlun á bls. 38.

Staða innan stjórnkerfis
Mjög mikilvægt er að stjórnmálamenn sem og starfsmenn stofnana og stjórnsýslu hafi skilning á því að
Hönnunarmiðstöð sameinar níu hönnunargreinar og er þeirra eini sameiginlegi vettvangur og málsvari,
hvort sem um er að ræða einstaklinga eða fyrirtæki. 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 arkitektúr yfir í fatahönnun og frá einstaklingum til stórra fyrirtækja séu sameinaðir á þennan
hátt er alveg einstakt. Samlegðin og hagræðingin sem felst í rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands er nú
þegar mjög mikil og getur orðið mun meiri með auknum styrk og umfangi. Þó að Hönnunarmiðstöð sé ein af
kynningarmiðstöðvum skapandi greina og meðstofnandi samtaka skapandi greina verður að gæta þess að
hlutverk miðstöðvanna, verkefni og markmið eru að mörgu leyti ólík enda staða greinanna misjöfn. Hlutverk
Hönnunarmiðstöðvar, eins og staða hönnunar og arkitektúrs er í dag á Íslandi, er stærra hér heima en
erlendis. Greinarnar eru í örum vext hér á landi en starfsumhverfið mjög 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 arkitekta. 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 [og talin eru upp í
samningi hennar við ríkið]. Þannig nást mun 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
Fastir starfsmenn í Hönnunarmiðstöð eru tveir en til að anna þeirri grunnþjónustu sem skilgreind er í samstarfssamningi Hönnunarmiðstöðvar þarf meira til. Unnið hefur verið að því markmiði að fjölga verkefnisstjórum sem sinna verkefnum sem fjármögnuð eru sérstaklega til að tryggja nauðsynlegan vöxt, árangur
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og gæði einstakra verkefna. Þessi leið hefur gefist mjög vel og öflugur hópur fólks hefur fengist til liðs við
miðstöðina sem sýnt hefur bæði þolinmæði og tryggð, því að ekki hefur verið unnt að tryggja þeim stöðugar
tekjur eða atvinnuöryggi. Með þessu móti hefur verið hægt að sinna mun öflugra starfi og um leið hefur
safnast upp verðmæt þekking og reynsla.
Pantone Violet U
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Enn er bent á að ýmsir samstarfsaðilar Hönnunarmiðstöðvar sem þjónusta hönnuði, sérstaklega stjórnsýsla
og stofnanir ríkis og Reykjavíkurborgar, ættu í auknum mæli að fela Hönnunarmiðstöð verkefni sem eru
á sérsviði hennar [mörg hver talin upp í samningi hennar við ríkið] og ná þannig fram mun markvissari og
faglegri vinnubrögðum, auk betri nýtingu fjármagns. Tilhneigingin virðist því miður vera sú að stofnanir
keppist við að halda verkefnunum innan sinna vébanda hvort sem nauðsynleg þekking 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 í hlutastarfi 2009, 2010
og 2011. Verkefnastjóri Atypi. | Edda Kristín Sigurjónsdóttir interaction
designer, verkefnastjóri ferðar sýningarinnar Íslensk samtímahönnun til
Stokkhólms, Tallin og Helsinki. Edda var ráðin í hlutastarf í október fyrir
FÍT, með aðsetur í Hönnunarmiðstöð. | Sari Peltonen blaðamaður, ritstjóri
bloggs og verkefnastjóri sérverkefna HönnunarMars og ferðar ICD 2011. | Hafsteinn Ævar Jóhannsson nemi
í arkitektúr, ráðin sem sumarstarfsmaður Í Hönnunarmiðstöð í gegnum Iðnaðarráðuneytið - hluti af átaki
ríkisstjórnarinnar til að útvega námsmönnum og atvinnulausum sumarstörf.

Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð hefur til umráða bakhús við
Vonarstræti 4b sem er í eigu Íslandsbanka.
Húsnæðið er hluti af frumkvöðlasetri
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands. Kjallarinn er leigður
Hönnunarsjóði Auroru og Kraumi tónlistarsjóði og
nýtist það sambýli íbúum hússins vel. Húsnæðið
er afar vel staðsett og hentar ágætlega fyrir
Hönnunarmiðstöð á upphafsárum hennar, enda
mjög líflegt í húsinu og mikil umferð. Þar er gott
fundarherbergi og ágætis aðstaða, sem m.a. er nýtt
af félögum hönnuða til funda og eiga nokkur þeirra
lögheimili í miðstöðinni.
Framtíðarlausn í húsnæðismálum
Frá upphafi hefur Hönnunarmiðstöð lagt
áherslu á að vera sýnileg og vel staðsett í
miðborg Reykjavíkur. Framtíðarsýn okkar
er að Hönnunarmiðstöð hafi sterka ásýnd í
borgarmyndinni, geti tekið á móti fólki beint af
götunni og að í miðstöðinni sé sýningarrými
þar sem hægt sé að sýna íslenska hönnun og
Vorpartý í Hönnunarmiðstöð
arkitektúr í samstarfi við ýmsa aðila, auk aðstöðu
til að taka á móti hópum. Væntingar standa til þess að öll félögin níu sem eiga Hönnunarmiðstöð muni hafa
aðsetur sitt innan miðstöðvarinnar, enda samstarf og samlegð þeirra á milli alltaf að aukast; ætla má að þeirri
ráðstöfun muni smám saman fylgja a.m.k. fjórir starfsmenn.
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Uppi eru áhugaverðar hugmyndir um að kynningarmiðstöðvar skapandi greina deili sameiginlegu húsnæði
í framtíðinni. Hugmyndin er spennandi og við teljum að með því væri hægt að ná fram margvíslegum
samlegðaráhrifum þar sem nýtt spennandi samstarf, möguleikar og tækifæri geta orðið til þess að stækka og
efla verkefni mismunandi greina. Þarna er mikilvægt að hugsa stórt og finna húsnæði sem er mjög spennandi
út frá staðsetningu jafnt sem möguleikum.
Pantone Violet U
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Eins og staðan er mun Hönnunarmiðstöð Íslands ekki hafa efni á að flytja úr núverandi húsnæði í
annað og betra án þess að rekstrarforsendur styrkist verulega. Þess vegna þarf að gæta þess að þessi
ráðstöfun sé ekki hugsuð fyrst og fremst til fjárhagslegrar hagræðingar því að það er óraunhæft. Stjórn
Hönnunarmiðstöðvar telur mikilvægt að Reykjavíkurborg sé boðið með í þessa umræðu, enda ættu mörg
verkefni á hennar vegum heima í sambýli af þessu tagi. Ákjósanlegt er að hægt sé að að hýsa ýmsar hátíðir
og tímabundin verkefni á sviði skapandi greina í húsnæðinu.

Helstu samstarfsaðilar Hönnunarmiðstöðvar
• Félög og fyrirtæki hönnuða
Stjórnsýsla og stofnanir
• Iðnaðarráðuneytið
• Menntamálaráðuneytið
• Utanríkisráðuneytið
• Íslandsstofa | Inspired by Iceland
• Samtök iðnaðarins
• Nýsköpunarmiðstöð Íslands
• Reykjavíkurborg | Höfuðborgarstofa
• Ferðamálastofa
• Umhverfisstofnun
• 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
• Sendiráð Íslands í Helsinki
• Sendiráð Íslands í London
Ýmis félagasamtök og verkefni
• Hönnunarsjóður Auroru

• Spark Design Space
• Kraumur tónlistarsjóður
• Útflutningsskrifstofa
íslenskrar tónlistar | ÚTÓN
• Kvikmyndamiðstöð Íslands
• Leiklistarsambandi Íslands
• Kynningarmiðst. íslenskrar myndlistar
• Icelandic Gaming Industry
• Íslensk tónverkamiðstöð
• Bókmenntasjóður
• SÍM | Samband ísl. myndlistarmanna
• Handverk og hönnun
• Listahátíð í Reykjavík
• Myndstef
• Félag viðskipta- og hagfræðinga
• SEEDS
• Félag Lamaðra og fatlaðra
Menntastofnanir og nýsköpun
• Listaháskóli Íslands
• Myndlistaskólinn í Reykjavík
• Rannsóknarmiðstöð skapandi
greina | HÍ
• Háskólinn á Bifröst
• Klak | Háskólinn í Reykjavík
• Innovit | nýsköpunar- og
frumkvöðlasetur

• Þorpið
- skapandi samfélag á Austurlandi
Fyrirtæki
• Icelandair
• Morgunblaðið
• 66North
• Litróf
• Gunnar Eggertsson
Erlendir samstarfsaðilar
• Dansk Design Center
• Svensk Form
• Trendgruppen
• DesignTorget
• Helsinki Design Week
• World Design Capital Helsinki 2012
• Atypi
• Scandinavian house
• Cooper Hewitt NY
• Designboost
• KDU
• Norrman Copenhagen
• Muuto
• Gallery Pascal – Stockholm
• Stockholmsmässan
• Stockholm Furniture Fair
• InPolis
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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
Póstlistar og fréttabréf
Söfnun myndefnis frá hönnuðum
Korpúlfsstaðir
Myndstef
Starfslaun hönnuða
Mælingar á umfangi hönnunar og arkitektúrs
Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur
Hönnunarsjóður Auroru
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Margvíslegt kynningarstarf
Árið 2011 hélt umfjöllun um hönnun í íslenskum og erlendum fjölmiðlum
enn áfram að aukast. 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
Hönnunarmiðstöðvar á regluleg samskipti við alla helstu fjölmiðla á
Íslandi varðandi verkefni hönnuða og verkefni miðstöðvarinnar, sem eru
jafnframt farnir að átta sig á þjónustunni og leita til miðstöðvarinnar eftir
upplýsingum. Starfsmenn miðstöðvarinnar ýta mjög 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 bloggi. Ekki fór fram sérstök vöktun á fjölmiðlaumfjöllun árið 2011 en
væntingar standa til að hægt verði að hefja faglegar mælingar á þessu
sviði. Kynningarstarf erlendis hefur aukist til muna, í gegnum ferðalag
sýningarinnar Icelandic Contemporary Design, með stofnun bloggs á
ensku og aukinni vitund erlendis frá á starfsemi Hönnunarmiðstöðvar.
Á hverju ári er haldinn fjöldi kynninga um íslenska hönnun, arkitektúr sem
og Hönnunarmiðstöðina sjálfa fyrir ýmsa hópa. Ýmist er tekið á móti eða
aðilar heimsóttir svo sem námsmenn, fræðimenn, fólk úr stjórnsýslu, frá
fyrirtækjum og svo framvegis.

Þjónusta við hönnuði

10

Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar finna 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 og
fjölmörgum erindum er enn fremur sinnt símleiðis. Þessu verkefni er sinnt
eins og kostur er og með fjölgun starfsmanna væri hægt að sinna þessu
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verkefni mun markvissar. Einnig mætti færa þjónustu sem aðrar stofnanir reyna að veita á þessu sviði til
miðstöðvarinnar enda hún best til þess fallin að sinna fagráðgjöf síns hóps.
Pantone Violet U
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Þjónusta við fyrirtæki og stofnanir
Fyrirtækjum og stofnanir leita í auknum mæli 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.
Pantone Violet U

Samstarf við stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
Hönnunarmiðstöð er í miklu samstarfi við stuðningsumhverfi og stjórnsýslu enda mjög mikilvægt að fulltrúar
hönnuða og arktiekta séu ákvarðandi í sínum málum. Einnig er mikilvægt að samræma aðgerðir, einfalda ferla
og tengja rétta aðila saman. Með því að styrkja Hönnunarmiðstöð og 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 er í góðu samstarfi við iðnaðarráðuneytið, mennta- og menningarmálaráðuneytið
og utanríksráðuneytið. Hönnunarmiðstöð hefur verið í samstarfi við og notið stuðnings frá Samtökum
iðnaðarins. Samstarf við íslensk sendiráð erlendis fer vaxandi. 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 um mörg mál. Starfsmenn leita iðulega
til Hönnunarmiðstöðvar um ráðgjöf og samstarf varðandi mörg þessara mála sem er mjög ánægjulegt og
mikilvæg viðurkenning á starfi Hönnunarmiðstöðvar. Miðstöðin getur veitt Íslandsstofu ýmsa þjónustu, m.a.
vegna vefmála gáttarinnar Iceland.is og ráðgjafar á sviði hönnunar og arkitektúrs. Einnig hvað varðar Inspired
by Iceland og tengingu þess við HönnunarMars. Ráðgjöf varðandi hönnunarsýningar erlendis eru einnig
verkefni sem þarf að vinna í nánu samstarfi og þar mætti skilgreina ábyrgð betur. Hönnun til útflutnings er
enn eitt samstarfsverkefnið sem unnið er með Íslandsstofu, NMI og SI. 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 í auknum mæli til Hönnunarmiðstöðvar. Margir þeirra koma í tengslum
við HönnunarMars, aðrir hafa samband beint og einhverjir koma fyrir milligöngu Ferðamálastofu,
Höfuðborgarstofu eða Íslandsstofu. Miðstöðin veitir þessu fólki ráðgjöf og þjónustu, tengir við hönnuði
og aðstoðar við efnis og myndaöflun. Ælta mað að á bilinu 50-60 blaðamenn hafi verið í samskiptum við
miðstöðina á árinu 2011 og þeir kynntir fyrir íslenskri hönnun og arkitektúr. Þeir voru meðal annars frá
Monitor, Forum, Politiken, NY Times, Washington Post,Core 77, Dazeddigital, , Coolhunting, Damn Magazine,
Guardian, Design Week, Dezeen.com, Scandinavian Style, Surface og Time Magazine.

Vefsíða á íslensku og ensku | honnunarmidstod.is | icelanddesign.is
Hönnunarmiðstöð heldur úti öflugri heimasíðu á íslensku, með fréttum af og kynningum á faginu. Ekki tókst
að efla ensku síðuna að neinu marki 2011 en þar eru birtar allar fréttir sem unnt er á ensku um það sem er að
gerast á íslenskum hönnunarvettvangi. Mikilvægt er að efla þennan þátt starfseminnar.
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Á árinu 2011 heimsóttu 32.207 gestir honnunarmidstod.is | 193.129 flettingar
47% voru nýjir gestir | 53% fastagestir
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

Gestir að meðaltali
á mánuði

honnunarmidstod.is
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Á árinu 2011 heimsóttu 18.845 gestir icelanddesign.is | 67.812 flettingar
69% voru nýjir gestir og 31% fastagestir
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 2010: gestir 935 og heimsóknir 1337
• Meðaltal á mánuði árið 2011: gestir 1570 og heimsóknir 2217
• Þetta er um 68 % aukning gesta á mánuði.
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• Meðaltal á mánuði árið 2011: gestir 2684 og heimsóknir 5212
• Þetta er um 25 % aukning gesta á mánuði.
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Blogg á ensku | blog.icelanddesign.is
Áætlanir um rekstur bloggs á ensku um íslenska hönnun gengu eftir á árinu
2011 og telst það nú til reglulegrar starfsemi. Bloggið var fyrst tekið í notkun fyrir
ferð sýningarinnar ICD til Stokkhólms í febrúar. Fyrir HönnunarMarsinn tók Sari
Peltonen að sér að ritstýra blogginu, Glamour consept store tók mjög virkan þátt
í verkefninu og sá um að endurgera útlitið. Hátíðinni voru gerð mjög góð skil
á blogginu sem eykur möguleika Hönnunarmiðstöðvar til erlendrar kynningar
verulega. Um vorið gerðist Hönnunarsjóður Auroru samstarfsaðili um rekstur
bloggsins. Bloggið er nú eitt af megintækjum Hönnunarmiðstöðvar til kynninga á
íslenskri hönnun erlendis. Vonir standa til að hægt verði að styrkja og efla það enn
frekar á næsta ári.

Nýjir gestir og
fastagestir 2011

Nýjir gestir: 59%

Fastagestir: 41%

blog.icelanddesign.is

Á árinu 2011 heimsóktu 19.449 gestir blog.icelanddesign.is | 73.638 heimsóknir
59% voru nýjir gestir og 41% fastagestir
Mesta athygli fengu þessi verkefni á árinu: 1. HönnunarMars (mars) – 2. RFF, LHI Graduation exhibition,
DesignMarch Memories (apríl) – 3. Christmas Calendar (desember) – 4. ATypI (ágúst)

Póstlistar og fréttabréf
Eins og fyrr heldur Hönnunarmiðstöð úti mjög virkum póstlista sem telur um 2700 manns sem fá reglulega
sendar upplýsingar um hina ýmsu viðburði og fréttir. Auk þess á Hönnunarmiðstöð um 3500 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 2011 voru sendar út um 50 fréttasendingar. Sjá fréttabréf ársins í fylgiskjali 1, bls. 40.

Myndefni frá hönnuðum
Hönnunarmiðstöð heldur utan um myndabanka og vinnur að því að safna myndefni frá íslenskum hönnuðum
til að nota í kynningarstarfi hérlendis og erlendis. Þess er gætt að alltaf séu í gagnagrunninum nýjustu verk
íslenskra hönnuða.
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Korpúlfsstaðir
Hönnunarmiðstöð á tvo af fimm fulltrúum í stjórn Korpúlfsstaða. Samið var við SÍM um umsjón með rekstri
Korpúlfsstaða. Ekki hefur verið lögð mikil áhersla á þetta verkefni enda er það févana. Það verður ekki hægt
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að halda úti líflegri sjónlistamiðstöð á Korpúlfsstöðum nema fjármagnið aukist verulega. En Korpúlfstaðir
þjóna vel þeim sem þar eru með vinnustofur og umhugsunarvert hvort aðaláherslan eigi ekki einmitt að vera
á að sinna þeirri starfsemi sem best.
Pantone Violet U
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Myndstef
Pantone Violet U

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. Myndstef setti af stað vinnu á árinu í samstarfi við 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.

Starfslaun hönnuða
Hönnunarmiðstöð sér um að tilnefna fulltrúa í valnefnd vegna listamannalauna. Reglan er að þar sitiji 1. fulltrúi
frá stjórn Hönnunarmiðstöðvar, 1. starfandi hönnuður/ arkitekt úr atvinnulífi eða háskólaumhverfi (LHÍ), 1. þegi
hönnunarlauna. Gert er ráð fyrir að hver fulltrúi sitji í 3 ár og gætt er að kynjahlutföllum. Á árinu 2011 voru
35 mánaðarlaun til úthlutunar og hlutu þessir hönnuðir laun. 4 mánuðir: Erla Sólveig Óskarsdóttir, Hrafnkell
Birgisson. 3 mánuðir: Björg Ingadóttir, Hrefna Björg Þorsteinsdóttir, Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir, Snæfríð
Jóhanna Þorsteins

Mælingar
Hluti fastrar starfsemi Hönnunarmiðstöðvar á að vera að koma á og halda við mælingum á umfangi hönnunarog arkitektageirans. Þannig geta hönnunargeirinn og stjórnvöld fengið skýra mynd af umfangi og vexti
greinarinnar. Í kjölfar skýrslu um Hagræn áhrif skapandi greina hefur verið lögð áhersla á það við stjórnsýslu
að stofnanir hennar auki mælingar á þessu sviði og samræmi mælingar hér við það sem gert er erlendis.
Engar sérstakar mælingar voru gerðar árið 2011 á sviði hönnunar.

Fyrirlestrar Hönnunarmiðstöðvar Íslands í Listasafni Reykjavíkur
Hönnunarmiðstöð stendur fyrir fyrirlestrum í Listasafni Reykjavíkur einu sinni í mánuði yfir vetrartímann í
samstarfi við Listasafni Reykjavíkur og Listaháskóla Íslands. Fyrirlestra rnir 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 2011 voru Johan Olin & Aamu Song vöruhönnuðir, Sóley Stefánsdóttir grafískur hönnuður, Deborah Saunt
arkitekt, Boaz Cohen & Sayaka Yamamoto vöruhönnuðir, Sarah Wigglesworth arkitekt, Mareiki Gast, vöruhönnuður,
Hilidigunnur Sverrisdóttir arkitekt, Hönnunarsjóður Auroru; Anton Kaldal & Gunnar Vilhjálmsson grafískir hönnuðir, Andrea
Maack listakona, Hugrún og Magni fatahönnuðir, Hafsteinn Júlíusson vöruhönnuður, Sigríður Sigurjónsdóttir vöruhönnuður.
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Hönnunarsjóður Auroru hefur átt í góðu samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands allt frá því hann var stofnaður
í janúar 2009. Framkvæmdastjóri Hönnunarsjóðsins, Hlín Helga Guðlaugsdóttir hefur ítrekað verið í
samstarfi við miðstöðina og komið að ráðgjöf og hugmyndavinnu vegna verkefna svo sem HönnunarMars.
Hönnunarsjóðurinn hefur stutt HönnunarMars frá upphafi en stuðningurinn hefur lotið að kynningarmálum
erlendis og gerð heimildar- og kynningarmyndbanda auk komu erlendra blaðamanna til landsins.
Hönnunarsjóður Auroru er samstarfsaðil Hönnunarmiðstöðvar um rekstur bloggs á ensku | http://blog.
icelanddesign.is/
Pantone Violet U

Hönnunarsjóðurinn hefur skapað sér fastann sess í faginu með starfsemi sinni
og er afar mikilvægur fyrir hönnuði, enda er hann eini sjóðurinn sem styrkir
verkefni hönnuða á þeirra eigin forsendum.
Þetta starfsár Hönnunarsjóðs Auroru einkenndist af frekari stefnumótun og úthlutanir ársins endurspegluðu
það markmið sjóðsins að styðja vel við valin verkefni með endurteknum styrkveitingum til að árangur megi
fremur nást. Verkefni styrkþega gengu hraðar en oft áður og í lok ársins höfðu öll utan eitt hafist og öll nema
fjögur klárast. Mest áhersla hjá Hönnunarsjóði Auroru lá sem fyrr í beinum styrkveitingum til einstaklinga.
Samhliða auknum fjölda umsókna eru einnig aukin gæði þeirra merkjanleg og fagleg vinnubrögð, auk þess
sem þverfaglegt samstarf hefur aukist. Einkum er þar um að ræða samstarf hönnunar og viðskiptafólks, en
einnig annarra greina, s.s. mannfræði og sagnfræði svo dæmi séu nefnd. Samfélagslega þenkjandi hönnuðir
og verkefni verða einnig meira áberandi í takt við það sem er að gerast annarsstaðar í heiminum. Sérstaklega
jákvætt er að hönnuðir sækja ítrekað um í sjóðinn og sýnir það að aukinn skilningur er á starfsemi hans,
þ.e. að ekki er verið að hafna verkefnum sem ekki fá styrk heldur er í hvert sinn verið að velja styrkþega úr
stórum hópi frambærilegra verkefna. Aukin áhersla hjá sjóðnum var lögð á kynningarmál í þágu styrkþega,
sem skilaði sér í góðri umfjöllun bæði í sjónvarpi og
blöðum. Enda hefur sýnt sig að sú athygli hafi skilað sér
fyrir viðkomandi hönnuði og þeir haft orð á því sjálfir að
umfjöllunin í kringum styrkveitingarnar sé mjög mikilvæg og
leiði oft til nýrra tækifæra til sölu og frekari fjármögnunar.
Stofnandi sjóðsins, Aurora Velgerðarsjóður ákvað á árinu
að veita sjóðnum brautargengi í önnur þrjú ár. Þetta er
fagnaðarefni og gífurlega mikilvægt fyrir hönnuði að
Hönnunarsjóður Auroru haldi áfram starfsemi sinni, enda
er hann eini sjóðurinn á Íslandi sem starfar á forsendum
greinarinnar. Fjárþörfin í greininni er mikil og nauðsynlegt að
efla stuðningsumhverfið enn frekar að mínu mati.
Á árinu 2011 veitti Hönnunarsjóður Auroru rúmum 17 milljónum
til eftirfarandi aðila: Bóas Kristjánsson / 8045 | Hafsteinn
Júlíusson / HAF | Charlie Strand / bókin Icelandic Fashion Design
| Anton Kaldal, Gunnar Vilhjálmsson og Steinar Farestveit /
rannsóknarverkefni um þróun bókstafsins „ð“ | Arkitektastofan
KRADS / PLAYTIME | Sruli Recht fatahönnuður / herrafatalína |
Auður Ösp Guðmundsdóttir, Embla Vigfúsdóttir Katarina Lötzsch og
Úthlutun Hönnunarsjóðs Auroru 23. mars 2011
Robert Peterssen / Pantið áhrifin | Sóley Stefánsdóttir / DIG-Equality
(Design Innovation for Gender Equality) | Stuðningur við gerð myndbanda og erlends kynningarefnis fyrir HönnunarMars |
Samstarf um bloggsíðu til kynningar íslenskri hönnun erlendis með Hönnunarmiðstöð Íslands | Steinar Júlíusson, grafískur
hönnuður til starfsnáms hjá Acne Productions í Stokkhólmi | Birna Geirfinnsdóttir / starfsnám hjá Fraser Muggeridge
Studio í London | Björgvin Friðgeirsson / starfsnám hjá “Soup” í Kaliforniu | SPARK hönnunargallerí |
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Mótun Hönnunarstefnu stjórnvalda
Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun á Stockholm Furniture Fair í febrúar 2011
Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Tallinn í ágúst 2011
Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Helsinki í nóvember 2011
Samstarf við World Design Capital Helsinki 2012
HönnunarMars 2011
ATypI, alþjóðleg leturráðstefna á Íslandi í september 2011
Hönnun til útflutnings
You Are in Control
Kynningarefni um hönnun og arkitektúr á ensku
Útgáfa | GÓÐIR STAÐIR – Leiðbeiningarit | Uppbygging ferðamannastaða
Ferðamálaþing 2011 á Ísafirði
Hönnunarsamkeppni um umbúðir í flugvélar Icelandair
Hönnunarsamkeppni um upphafsatriði Vetrarhátíðar
Hönnunarsýningar í tengslum við Bókamessuna í Frankfurt
Samstarfsverkefni íslenskra hönnuða og álframleiðenda í Svíþjóð
Samtök skapandi greina
Skapandi greinar – sýn til framtíðar
Samráðshópur um atvinnumál á vegum forsætisráðuneytis
Nordic Design Month New Look | Tallinn
Budapest Design Week
Jólaborgin í Reykjavík
Könnun meðal hönnuða á starfsemi Hönnunarmiðstöðvar og HönnunarMars
Endurgerð samkeppnisreglna Hönnunarmiðstöðvar
Lög er varða innflutning á frumgerðum eða sýnishornum
Hugmyndahús Háskólanna
Pantone Violet U

Mótun hönnunarstefnu stjórnvalda
Í Tjarnarbíói þann 25. febrúar 2011 var haldinn kynningarfundur þar sem Iðnaðarráðuneytið og Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, í félagi við Hönnunarmiðstöð Íslands, ýttu úr vör verkefninu Mótun hönnunarstefnu
fyrir Ísland. Á fundinum kynntu iðnaðarráðherra og mennta- og menningarmálaráðherra tilurð verkefnisins,
ásamt drögum að framkvæmdaáætlun. Hönnunarmiðstöð kynnti rannsóknarvinnu sem unnin var í sumar og
rektor Listaháskóla Íslands hélt erindi.
Iðnaðarráðherra hefur skipað stýrihóp sem stýrir verkefninu Mótun
hönnunarstefnu fyrir Ísland. Í honum sitja: Sigurður Þorsteinsson (sem
jafnframt er formaður) tilnefndur af iðnaðarráðherra, Sóley Stefánsdóttir,
tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra og Halla Helgadóttir,
tilnefnd af stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Hópurinn réð Kötlu
Maríudóttur sem tímabundinn starfsmann stýrihópsins og hafði hún
aðsetur í Hönnunarmiðstöð Íslands.

15

Hugmyndafundur í Iðnó. Sólríkan sumardag í júní var haldinn fundur í Iðnó þar sem hönnuðir, aðilar
stjórnsýslu, atvinnulífs, menntastofnana og fleiri hittust til að ræða stöðu hönnunar í samfélaginu, framtíð
hennar og möguleika. Hönnun er enn ung grein hér á Íslandi en vex ört fiskur um hrygg, sér í lagi síðastliðin
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ár þar sem hönnuðir hafa tekið höndum saman, til dæmis með hátíðinni
HönnunarMars. Víða hafa þjóðir áttað sig á mikilvægi hönnunar í stærra
samhengi og markað sér hönnunarstefnu. Hönnun er talinn mikilvægur
hvati að aukningu samkeppnishæfni landa. Hönnun er annað og meira en
fallegar vörur –hönnun er hugsunarháttur eða vinnuaðferð sem tengist
öllum greinum atvinnulífsins.
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Á fundinum var farið yfir tækifæri og áskoranir sem blasa við íslenskri
hönnun, mest aðkallandi verkefnin og framtíðarsýn hönnuða.
• Rætt var um að fagfélögin væru dreifð og vegna smæðar
hönnunargeirans hérlendis myndi sameining þeirra í eitt félag skila
markvissara starfi.
• Einnig voru menntamálin rædd: hönnunarmenntun á öllum stigum,
frá grunnskóla og upp á meistarastig og frá endurmenntun yfir í
fræðslu- og kynningarstarf.
• Framleiðsla er enn fátækleg hérlendis. Innlend hönnun myndi
hagnast á því ef stoðum væri rennt undir innlenda framleiðslu
og nýtingu íslensks efniviðar – það væri einnig atvinnu- og
Myndir frá hugmyndafundi í Iðnó, 15. júní 2011
verðmætaskapandi.
• Rætt var um mikilvægi þverfaglegrar vinnu í öllu starfi og samstarfs milli ólíkra atvinnugreina, hvað varðar
hönnunarvinnu jafnt sem aðra verkefnavinnu.
Ráðstefnan Nýr farvegur | Ráðstefna um mótun hönnunarstefnu Íslands var
haldin í Hörpu í ágúst. Fyrirlesarar voru íslenskir og erlendir og ræddu þeir
um tengsl og notkun hönnunar í stóru samhengi.
Fyrirlesarar voru: Jan R. Stavik hagfræðingur og framkvæmdastjóri norska
hönnunarráðsins, Dori Tunstall hönnunarmannfræðingur, John Thackara
rithöfundur, fyrirlesari og ritstjóri, Sigurður Þorsteinsson hönnunarhugsuður hjá Design Group Italia, Grímur
Sæmundssen forstjóri Bláa lónsins, Sigríður Sigþórsdóttir arkitekt FAÍ, Basalt Arkitektar sem hönnuðu Bláa
lónið og Sundlaugina á Hofsósi, Gunnar Hilmarsson hönnuður og einn eigenda Andersen & Lauth, Magni
Þorsteinsson hönnuður og einn eigenda KronKron, Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
Íslands, Jóhannes Þórðarson deildarforseti Hönnunar- og arkitektúrdeildar LHÍ, Marina Candi forstöðumaður
Rannsóknarmiðstöðvar HR í nýsköpun og frumkvöðlafræðum, Hilmar Janusson þróunarstjóri hjá Össuri,
Sigríður Sigurjónsdóttir vöruhönnuður og prófessor í vöruhönnun við LHÍ, Auður Ösp Guðmundsdóttir og
Embla Vigfúsdóttir vöruhönnuðir (Stefnumót hönnuða og bænda og Pantið áhrifin) og Andri Snær Magnason
rithöfundur.
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Myndir frá ráðstefnunni Nýr Farvegur í Hörpu 26. ágúst 2011

Einnig var farið í sértækari tækifæri og áskoranir sem hönnuðir mæta hérlendis, svo sem skattavandamál
vegna inn- eða útflutnings, hvernig hugmyndin um íslenska náttúru hefur verið notuð og þróuð, hvar tækifæri
felast og svo mætti lengi telja.
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Meginspurningarnar sem fyrirlesarar veltu fyrir sér:
• Hvaða gildi hefur hönnun fyrir samfélagið?
• Hvernig hefur hönnun áhrif á velgengni fyrirtækja?
• Hvernig getur hönnun tekið þátt í hinni óhjákvæmilegu umbreytingu yfir í umhverfisvæna lifnaðarhætti?
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Nokkur af mikilvægustu atriðunum sem voru rædd á ráðstefnunni:
• Mikilvægi gagnrýnnar umræðu. Til að halda vörð um gæði hönnunar og arkitektúrs verðum við að vera
gagnrýnin og virkja umræður.
• Stuðningur við rannsóknir og menntun. Meistarastig í hönnunarnámi ætti að vera forgangsatriði.
• Hver eru þau íslensku verðmæti sem við viljum standa vörð um? Hönnunarstefna er eitt af þeim
verkfærum sem má nota til að ýta undir að þau verðmæti séu vernduð.
• Hönnunarmiðstöð er dæmi um mikilvæga starfsemi sem þarf að styrkja. Í þeim löndum sem hafa öfluga
hönnunarsenu er kjarni sem sér um kynningarmál, hvetur til umræðna um hönnun og er ráðgefandi.
• Útflutningur íslenskrar hönnunar er flókið ferli og þær hindranir sem verða á vegi þeirra sem hyggjast
flytja hana út eru allt að því óyfirstíganlegar. Það gerir það að verkum að tekjur af útflutningi eru einungis
brot af því sem þær gætu verið.
• Efla þarf tengslin milli hönnunargeirans og viðskiptageirans. Og einnig tengsl nýsköpunar og hönnunar.
• Við þurfum að breyta lífsmynstri okkar. Við þurfum að draga úr flækjustigi þeirra kerfa sem móta líf okkar.
Ekki síður þurfum við að breyta þeim þannig að manneskjan verði í forgrunni. Tími neyslusamfélagsins er
að líða undir lok og við verðum að vera reiðubúin að fagna breytingum. Þar gegna hönnuðir mikilvægu
hlutverki við að tengja saman starfsgreinar og að hugsa út fyrir rammann.
Stefnumótunarfundur Hönnunarmiðstöðvar í nóvember
Á stefnumótandi fundi hönnuða 5. nóvember sem haldinn var í Listaháskóla Íslands var farið í gegnum helstu
stefnumál hönnuða og Hönnunarmiðstöðvar
2012-14. Bjarni Snæbjörn Jónsson ráðgjafi stýrði
fundinum. Halldóra Ísleifsdóttir deildarstjóri í
grafískri hönnun við LHÍ flutti erindi. Á fundinum
voru um 30 manns, fyrir hönd fagfélaganna sem
standa að baki Hönnunarmiðstöð.
Helstu mál sem rædd voru:
• Hönnun sem drifkraftur í nýsköpun og
samfélagsþróun
• Kynning, fræðsla og miðlun
• Menntun, þekking og rannsóknir
• Starfsumhverfi
• Hönnunarmiðstöð
Myndir frá Stefnumótunarfundur Hönnunarmiðstöðvar 5. nóvember

Staða stefnunnar um áramót
Um haustið sagði Sóley Stefánsdóttir sig úr hópnum af þeirri ástæðu að ekki var gert ráð fyrir að stýrihópur
fengi laun fyrir sína vinnu og tók Jóhannes Þórðarson hennar sæti. Katla Maríudóttir hætti í desember, enda
fékkst ekki fjárveiting til að halda henni lengur. Ljóst er að umfang verkefnisins var vanmetið og ákveðnir
erfiðleikar fylgdu því að formaður stýrihópsins býr erlendis. Vinnan heldur áfram og vonir standa til að henni
verði lokið sem fyrst á árinu 2012.
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Sýningin Íslensk samtímahönnun var sýnd í þrem löndum árið 2011: Svíþjóð, Eistlandi og Finnlandi. Þar með
tókst að ljúka ferðalagi sýningarinnar sem lagt var upp í til Norðurlandanna í febrúar 2010. Ferðalag hennar
hefur þjónað hlutverki kynningar á gróskumikilli íslenskri hönnunarsenu og í kring um hana hafa skapast
ótal tengingar og tækifæri fyrir íslenska hönnuði. Auk þess hefur hún leikið lykilhlutverk í því að byggja upp
HönnunarMars sem alþjóðlegan hönnunarviðburð.
Pantone Violet U

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 unnið er að því langtímamarkmiði að auka útflutningstekjur af íslenskri
hönnun og arkitektúr. 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.
Ferð sýningarinnar er unnin í samstarfi við og með styrk frá fjölda aðila, Nordisk Kulturfond, Íslandsstofu,
utanríkisráðuneytið, Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Iðnaðarráðuneytið, Sendiráði Íslands,
Hönnunarsjóð Auroru, Visit Reykjavík og Icelandair.
Sýningunni er ætlað að endurspegla það sem telja má á einn eða annan hátt íslensk gæðahönnun
undanfarinna ára. Markmiðið er að árétta gildi góðrar hönnunar og öflugs hugvits fyrir samfélagið –
verðmæti til að virkja til framtíðar. Verkefnisstjóri ferðanna til Stokkhólms, Tallinn og Helsinki var Edda Kristín
Sigurjónsdóttir. Sýningarstjóri var Elísabet V. Ingvarsdóttir. Kurtogpí hafði umsjón með sýningarhönnun í
samstarfi við Atelier Atli Hilmarsson.
Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Stokkhólmi í febrúar 2011
Á fjórða tug íslenskra hönnuða og arkitekta sýndu verk sín á kaupstefnunni Stockholm Furniture Fair og
hönnunarvikunni Stockholm Design Week sem
hófst í Stokkhólmi 7. febrúar 2011. Kaupstefnan
er ein af þeim stærstu í Evrópu og fjöldi
hönnunarviðburða glæðir stræti Stokkhólms
óvæntu lífi. Gríðarmörg tækifæri felast í markvissri
þátttöku.
Hönnunarmiðstöð Íslands varð þess heiðurs
aðnjótandi að vera boðið að setja sýninguna
Íslensk samtímahönnun upp á Stockholm
Furniture Fair. Auk sýningarinnar var að finna á
kaupstefnunni hönnun frá íslensku fyrirtækjunum
Arkiteó, FurniBloom, Lighthouse og Sýrusson,
sem skipulögðu sameiginlega ferð í samstarfi við
Myndir frá sýningunni Íslensk samtímahönnun í Stokkhólmi í febrúar
Íslandsstofu og Hönnunarmiðstöð.
Aurum opnaði sýningu á skartgripum og borðbúnaði í hinu virta hönnunargallerýi Gallery Pascale, og
iðnhönnuðurinn Sigga Heimis tók þátt í samsýningu 20 virtra hönnuða í Biologiska Museet.
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Í samstarfi við sendiráð Íslands í Stokkhólmi og DesignBoost var boðið til mótttöku í Designens Hus rétt
við Konstfack. Þar tóku um 300 manns þátt í DesignBoost sem er samtals- og tengslavettvangur hönnuða,
arkitekta og stefnumótandi aðila frá stjórnvöldum og fyrirtækjum. Ískaldir jöklar, lindarvatn og hreinn
krækiberjasafi voru framlag Brugghússins Mjöðs í Stykkishólmi sem ásamt Icelandic Water Holdings og
Íslenskri hollustu gáfu tóninn í móttökum.
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Móttökunum var ætlað að styrkja það tengslanet sem þegar hefur verið unnið að undanfarin ár og til að
mynda ný sambönd sem nýst geta íslensku hönnunarsenunni hvað varðar útflutning, umfjöllun og samstarf.
Verkefnið tókst mjög vel, sem skilaði sér strax með aukinni þátttöku í HönnunarMars 2011.
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Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Tallinn í ágúst 2011
Sýningin Icelandic Contemporary Design tók á sig óvæntan krók og var sett upp í glæsilegu rými í the
Estonian Museum of Applied Art and Design í
Tallinn í ágúst. Sýningin var sett upp í samhengi
við Íslandsdaginn í Tallinn en hann var haldinn
21. ágúst með mikilli viðhöfn. Íslenskt þema
var allsráðandi og íslenskar hljómsveitir,
hönnuðir og fyrirlesarar voru áberandi. Tallinn
var menningarborg Evrópu 2011 og eru bæði
sýningin og Íslandsdagurinn hluti af stærri hátíð
sem ber nafnið Design Innovation Festival. Er
þessi hátíð liður í dagskrá menningarborgar
Evrópu. Elín Flygenring sendiherra Íslands
í Finnlandi og Eystrasaltslöndunum var
hvatamaður þess að sýningin var sett upp
í Tallinn og samdi við Estonina Museum og
Myndir frá Opnun sýningarinnar í Tallinn í Eistlandi
Applied Art and Design. Verkefnið var unnið
með mjög litlum fyrirvara en tókst verulega vel með miklum og óeigingjörnum stuðningi frá eistneskum
hönnuðum og samtökum þeirra.
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Hönnunarsýningin Íslensk samtímahönnun í Helsinki í nóvember 2011
Opnun sýningarinnar Íslensk samtímahönnun
í Design Forum Finland í Helsinki markar
upphafið að víðfeðmu samstarfi milli íslenskra
hönnuða og World Design Capital Helsinki
2012, þangað sem augu hönnunarheimsins
munu beinast á árinu 2012.
Mikið var að gerast í Design Forum Finland í
kringum opnunardaga sýningarinnar Íslensk
samtímahönnun en Design Forum er gríðarlega
áhrifarík stofnun í Finnlandi. Samhliða opnun
íslensku sýningarinnar var 20 ára afmæli
hönnunarverslunar Design Forum fagnað
með áhrifafólki úr hönnunarheiminum og
Myndir frá opnun sýningarinnar í Helsinki í nóvember
menningarlífi borgarinnar. Nokkrir íslenskir
hönnuðir seldu vörur sínar í íslenskri Pop-up verslun sem sett var upp í DFF af þessu tilefni. Í mótttökunni flutti
Jón Gnarr, borgarstjóri í Reykjavík rafræna kveðju sem vakti mikla kátínu og Dr. Silla flutti tónlist, auk ræðu
Höllu Helgadóttur framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar.
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Eftir undirritun samnings við Pekka Timonen framkvæmdastjóra World Desing Capital Helsinki
2012 í sendiráðsbústað Íslands í Helsinki var boðið til móttöku. Hana sótti margt helsta
áhrifafólk á sviði hönnunar og arkitektúrs í Helsinki og fjölmörg mikilvæg sambönd urðu þar til,
sem áttu eftir að skila sér með þátttöku í HönnunarMars 2012.
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Fulltrúa World Design Capital Helsinki 2012 verkefnisins,
Katarina Siltavori, var boðið að taka þátt í og kynna
sér HönnunarMars 2011. Í kjölfar heimsóknarinnar var
hafið umsóknarferli um að HönnunarMars, árleg hátíð
hönnunar og arkitektúrs á Íslandi, yrði hluti af svokölluðum
international Satellite Events sem tengjast WDCH 2012.
Gríðarleg verðmæti fælust í því fyrir íslenska hönnun og
hönnuði að tengjast svo stóru erlendu verkefni. Um haustið
varð ljóst að af samningum yrði og að HönnunarMars yrði
valinn sem eitt af verkefnum á dagskrá WDCH 2012. Samningur var undirritaður í sendiráði Íslands í Helsinki
í lok nóvember, á sama tíma og sýningin Íslensk samtímahönnun var opnuð í Design Forum Finnland. Miklar
vætningar eru bundnar við þennan samning fyrir 2012.
Pantone Violet U

HönnunarMars 2011
HönnunarMars er stærsta kynningarverkefni Hönnunarmiðstöðvar Íslands á hverju ári en hann var haldinn
í þriðja sinn 24.-27. mars 2011. Markmið Hönnunarmiðstöðvar með HönnunarMars er að kynna íslenska
hönnun hér á landi sem og erlendis, og á ólíkum sviðum samfélagsins. Markhópurinn er almenningur á
Íslandi, fyrirtæki, viðskiptalífið, fjölmiðlar hérlendis og erlendis,
opinberir aðilar, hönnunarsamfélagið og erlendir ferðamenn.
HönnunarMars er hátíð þar sem almenningur á greiðan aðgang að
íslenskri hönnun, fjölmiðlar finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar
sjá ástæðu til að kynna sér málið nánar og hönnuðir svala forvitni
og fræðast.
HönnunarMars hefur þróast hratt og og tekið stór vaxtarskref í þau þrjú skipti sem Hönnunarmiðstöð
hefur staðið fyrir hátíðinni. Á HönnunarMarsi 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 gríðarleg tækifæri til kynningar á íslenskri hönnun á
Íslandi og á alþjóðavettvangi.
Mikill árangur hefur náðst á Íslandi en eftir HönnunarMars 2011 var hátíðin orðin ein af stærstu hátíðum
borgarinnar samkvæmt þjóðarpúls Capacent en þar kom fram að 30 þúsund Íslendingar tóku þátt í
HönnunarMars og 80% þjóðarinnar þekkja til hátíðarinnar. Þessi gríðarlega 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 orðin einstakur og áhugaverður
hönnunarviðburður fyrir erlent fagfólk þar sem þekking og viðskipti renna saman við skemmtun og spennandi
borgar- og náttúruupplifun. 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 samstarfs- og 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. Ár hvert er gefin út skýrsla HönnunarMars með nánari upplýsingum um hátíðina.
Hana má nálgast á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar: http://www.honnunarmidstod.is/UmHonnunarmidstod/
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Kynningarefni HönnunarMars 2011
Fatahönnun

Hafnarhúsið

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

When Gravity
Fails
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Hljómur úr hönnun
KRADS Playtime
When Gravity Fails

Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17
24.03–03.04

9

Listasafn Reykjavíkur,
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17

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

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

Arkitektúr

Fatahönnun

KRADS
Playtime

Hljómur
úr hönnun

9

9

Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17
26.03–27.03
Grafísk hönnun

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

Þjóðfáni Íslands Lausaleturs
partý!

18

17

Tjarnarbíó
Tjarnargata 4
24.–27.03

Crymogea
Barónsstígur 27
23.–27.03

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

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

Tónleikar

Apparat
á Sódómu
31

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

Listasafn Reykjavíkur
Hafnarhúsi
Tryggvagata 17
25.03 20:30

Grafísk hönnun

Skjaldarmerki
Pólýfóníu

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

Apparat Organ Quartet skipa
Jóhann Jóhannsson, Úlfur

26

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

14
16
17

18
25
30

19
20

21
26
27

18
26

www.honnunarmidstod.is

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

Þí/ýða
1

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

Fatahönnun

Mundi
Rabbit Hole
18

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

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

Íslenska fánanum er furðu lítið
flaggað af þjóð sinni. Án efa er
ein helsta ástæða þess hræðsla
fólks við að brjóta þær ströngu
reglur sem álitið er að gildi um
Letterpress er yfir fimmhundruð
notkun hans. Þetta eru reglur á
ára gömul prentaðferð fundin
borð við að snerti fáninn jörð sé
upp af Jóhannesi Gutenberg. Á
hann ónýtur og beri þá að farga
seinni hluta síðustu aldar fékk
Vendramin er ítalskur hönnuður
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Arkitektúr
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Opnunarhóf fer fram
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innanhússhönnun
Textílhönnun
sannarlega áþreifanleg. Þessi
24. mars
16 10+ húsgagnasýning
KRADS bókarinnar,
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við When
og
frá klukkan
Íslenskirkaraktereinkenni
framleiðendur elskum15
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Sýningin
verður í húsnæði
viljum kynna fyrir gestum okkar
19 Spáð’í bolla
Ferlið sýning
arkitekta
Mundi–Rabbit Hole
Crymogeu
Giving á HönnunarMarsi.
Borgaraleg
hegðunút HönnunarMars
18 Sýning fatahönnunarog áfram næstu vikur á eftir.Teboð
Kaffibíllinn–Kaffihús
nema LHÍ
Mæjónes-safarí
Snortið Landslag
21 Hönnuður marsKaffibollar og mál
mánaðar
2011
Fyrirlestrar í Félaginu
27
21 Fiskur og fínheit
Lifandi lífsgæði
23 Smash & Grab
Kirsuber
Opnar vinnustofur
25 Rain Dear
22 Skyrkonfekt frá Erpsstöðum
101 Tækifæri
Dúkkaðu mig upp
Kjammi og kók
29 GuSt & kurlproject
23 Treflaverksmiðja
30 Kvon
Grafísk hönnun
24 Gibbagibb
ORÐ!
31 Nostrum/Hulda Fríða
Vættir
Sýniletur
Örtískukvikmynd
25 Inn og út um glerið
Mæna 2011
Skaparans
28 Bollar í blóma
STEiNUNN Experimental
Grafían
Drífa
FÍT 2011
Sunbird á hreyfingu
29 Black Magik
Auglýsingar beint í bílinn
34 Arctic Designs Textíll
Leikgleði
Skjaldarmerki Pólýfóníu
36 Mynsturmergð
SSS
38 Á gráu svæði
Þjóðfáni Íslands
30 Gling Gló skart
Lausaleturspartý
Spretta
Ræðubindi
Þí/ýða
31 Hönnuðir í Kiosk
32 Vöruhús á Laugavegi
Annað
35 Ljós í myrkri
Skólasýning
Landnám Attakatta
Apparat á Sódómu
36 Al 13–Hönnun og ál
Íslensk hönnun í Epal
37 Prologus hönnunarhús
Fall
Hugmyndir um LACK
CUT_FISH
HAF @ vörur í vinnslu
38 Gallery Jens
39 Bú kartöfluflögur
Illuminati Nordica
Varius
Gersemar
Pétur B. Lúthersson

Efnisyfirlit

við mikinn fögnuð og síðustu
tónleikar þeirra á Íslandi voru
útgáfutónleikar þeirra á NASA í
desember. Núna er loks komið
að Sódómu. Margir kunna að
fagna því að Apparat komi fram
þar, enda nándin sem skapast
á slíkum tónleikastað mun meiri
en á stærri stöðum og er því
óhætt að lofa einstakri upplifun.
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Hlutverk hönnuða
á tímum breytinga
Fyrirlestradagskrá og
umræður í Tjarnarbíói
24. mars 2011
10:00–15:00

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

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

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

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

40 Kort
48 Colophone
4

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011
Boðskort

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

HönnunarMars
DesignMarch
24.–27.03.2011

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

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

Dagskrá HönnunarMars
er hægt að kynna
sér á heimasíðu
Hönnunarmiðstöðvar
www.honnunarmidstod.is
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ATypI, alþjóðleg leturráðstefna á Íslandi í september 2011
Pantone Violet U

ATypI (Association Typographique Internationale) eru helstu samtök leturhönnuða í heiminum, stofnuð 1957.
Þau eru aðalvettvangur hins alþjóðlega samfélags leturhönnuða og þar á sér stað 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 var haldin 14-18 september í Hörpu.
Þema ráðstefnunnar að þessu sinni var íslenski bókstafurinn ‘ð’. Enn fremur var sérstök áhersla lögð á
fyrirlestra um einstaka bókstafi sem ekki eru notaðir víða um heiminn en leturhönnuðir verða að þekkja.
Aðalræðumaður hátíðarinnar var Gunnlaugur Briem, sá Íslendingur sem
þekktastur er á sviði alþjóðlegrar leturhönnunar. Um 300 gestir sóttu
ráðstefnuna og þar af langflestir erlendis frá. Þótti hún takast verulega
vel. Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hélt opnunarræðu og tókst
að kæta leturhönnuði með gamanmálum um stafi og legur. Í samfélagi
helstu leturhönnuða heimsins verður lengi í minnum haft lokahóf í
Hönnunarmiðstöð Íslands. Hönnunarmiðstöðin hýsti verkefnið og
Greipur Gíslason var verkefnisstjóri. Samstarfsaðilar í þessu verkefni voru
ATypI, FÍT | Félag íslenskra teiknara, Hönnunarmiðstöð Íslands og LHÍ |
Listaháskóli Íslands. Hönnunarsjóður Auroru styrkti verkefnið.
Rán Flygenring, Hirðteiknari Reykjavíkurborgar sumar 2011

Hönnun í útflutning
Á HönnunarMars 2011 kynntu Íslandsstofa, Hönnunarmiðstöð Íslands, Nýsköpunarmiðstöð Íslands og Samtök
iðnaðarsins þróunarverkefni með yfirskriftinni Hönnun í útflutning. Markmið verkefnisins er að leiða saman
hönnuði og fyrirtæki í samvinnu um hönnun og framleiðslu á útflutningsvörum. Þátttakendur í verkefninu
fengu framlag að upphæð 500.000 kr. til að standa straum af hönnunarkostnaði gegn að minnsta kosti
jafnháu mótframlagi fyrirtækisins.
Tilgangur verkefnisins og áherslur eru eftirfarandi:
• Að leiða saman framleiðendur og hönnuði, innleiða sýn hönnunar við
vöruþróun og efla þátt hönnunar innan fyrirtækja.
• Auka innlenda framleiðslu á útflutningsvörum hjá
framleiðslufyrirtækjum í útflutningi, skapa ný tækifæri í útflutningi,
nýta hugvit, hráefni og framleiðslumöguleika.
• Hvetja fyrirtækin til að hefja útflutning þó að þau hafi einungis selt á
Birkir og Björk, framleitt af Foss distillery ehf.
heimamarkaði til þessa.
Ráðstefna og sýning í tengslum við verkefnið Hönnun í útflutning var haldin í höfuðstöðvum Arion banka í
nóvember. Á ráðstefnunni fjallaði Anders Fanö verkefnastjóri hönnunar og nýsköpunar hjá Dansk Design
Center um reynslu DDC af þeirri verðmætasköpun sem felst í samstarfi hönnuða og fyrirtækja auk þess
sem Thomas Harrit iðnahönnuður frá hinni margverðlaunuðu hönnunarstofu Harrit-Sörensen ApS sagði frá
árangursríkum verkefnum fyrirtækisins.
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Fundarstjóri var Sigurður Þorsteinsson hönnuður hjá Design Group Italia. Á sama tíma kynntu fyrirtækin sem valin voru
til þátttöku í verkefninu afrakstur vinnunnar. Þau voru: Amivox, Foss distillery ehf., Glófi, Matorka, Raven Design, Saga
Medica, Sif Cosmetics og Triton. Verkefnastjóri var Björn H. Reynisson hjá Íslandsstofu en verkefnið var unnið í nánu
samstarfi við Hönnunarmiðstöð. Hönnun í útflutning er samstarfsverkefni Íslandsstofu, Hönnunarmiðstöðvar Íslands,
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Samtaka iðnaðarins.
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You Are in Control
Alþjóðlega ráðstefnan You Are In Control var haldin í fimmta sinn
dagana 10.-12. október í Hörpu. YAIC er framsækin ráðstefna og
vinnusmiðja þar sem leitast er við að varpa ljósi á ný viðskiptalíkön
í skapandi greinum á tímum stafrænnar byltingar. Tilgangurinn
með ráðstefnunni er að koma á alþjóðlegu tengslaneti og skapa
þekkingarbanka á Íslandi um stafræn viðskipti og markaðssetningu í
skapandi greinum. Markmiðið er að ýta undir aukna samkeppnishæfni
íslenskra fyrirtækja og einstaklinga í þessum geira atvinnulífsins á
alþjóðlegum vettvangi.
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Vinnustofa í Hönnunarmiðstöð „How can
YAIC er samstarfsverkefni skapandi greina á Íslandi. Ráðstefnan er í eigu
interactivity extend the magic life of brands?“
Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, Kvikmyndamiðstöðvar Íslands,
Tónverkamiðstöðvar Íslands, Kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar, Bókmenntasjóðs, Leiklistarsambands
Íslands, Hönnunarmiðstöðvar og IGI (Icelandic Gaming Industry) en Íslandsstofa er helsti stuðningsaðili hennar.

Kynningarefni um hönnun og arkitektúr á ensku

DesignMarch reflects the abundance of
promising designers who have imbued
the design environment with new life
characterized bu curiosity and optimism as
well as respect for good quality design.
DesignMarch is an annual, four-day design
festival, colouring the city of Reykjavík and
throwing light on new opportunities. Whether
it is Icelandic designers exhibiting interesting
new designs, work in progress or old favourites, the aim of DesignMarch is to create a
refreshing town fair, where Icelandic design
meets the media, the public and tourists.
All over the city - in abandoned warehouses,
museums, galleries, shops, restaurants and
even in the streets - an exciting program, a
wide variety of interesting events, lectures
and exhibitions, reflecting the versatility of
Icelandic design and architecture is on view.

Samkomulag um sóknarverkefni utanríkisþjónustunnar á sviði menningarkynningar
erlendis var undirritað í utanríkisráðuneytinu 30. júní 2010. Utanríkisráðuneytið og
mennta- og menningarmálaráðuneytið lögðu til eina milljón króna til verkefnisins
á móti framlagi Hönnunarmiðstöðvar. 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 meðal
annars hönnunarsýningunni Íslensk samtímahönnun 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, prentaðs og rafræns, faglega ráðgjöf til sendiráðanna og aðstoð við eflingu tengslanets á sviði
hönnunar erlendis.
Vorið 2011 skilaði Hönnunarmiðstöð af sér prentaðri og rafrænni möppu fyrir öll sendiráð Íslands erlendis með
upplýsingum um íslenska hönnun og arkitektúr. Í möppunni er að finna ýmsar skýrslur, bókalista, myndefni,
glærukynningar og annað sem hægt er að nýta til kynninga. Prentaður var bæklingur á ensku um íslenska
hönnun, arkitektúr og HönnunarMars. Hann hefur verið þýddur á fleiri tungumál, til dæmis kínversku. Einnig
var útbúinn fjórtán síðna bæklingur um íslenska hönnun og greinar hennar.

Útgáfa | GÓÐIR STAÐIR – Leiðbeiningarit | Uppbygging ferðamannastaða
Á ferðamálaþingi í október 2011 var meðal annars kynnt rit sem þá var í lokavinnslu og nefnist Góðir staðir.
Um er að ræða leiðbeiningarrit um uppbyggingu ferðamannastaða. Ritið er unnið í
samstarfi Ferðamálastofu, Framkvæmdasýslu ríkisins og Hönnunarmiðstöðvar Íslands.
3

GÓÐIR STAÐIR

LEIÐBEININGARIT / Uppbygging ferðamannastaða

Ritinu er ætlað að hjálpa ferðaþjónustuaðilum, forsvarsmönnum sveitarfélaga,
félagasamtökum og öðrum framkvæmdaaðilum við skipulag og uppbyggingu
áfangastaða ferðamanna. Áhersla er lögð á mikilvægi góðs undirbúnings og
vandvirkni. Því er þannig ætlað að byggja brú á milli sveitarfélaga og ríkis annarsvegar
og hönnuða og framkvæmdaaðila hinsvegar. Ritinu er einnig ætlað að vera hvatning til
þeirra fjölmörgu aðila sem standa að uppbyggingu ferðamannastaða á Íslandi öllu að
vanda til verka því að enginn vafi leikur á að náttúran og landið okkar eiga það skilið.
Í inngangi að ritinu segir meðal annars : „Náttúruperlur landsins eru ómetanlegur hluti af þjóðararfleifð
okkar. Við uppbyggingu ferðamannastaða þarf að hafa í huga að vandað verk samanstendur af þremur
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órjúfanlegum þáttum: undirbúningi, hönnun og framkvæmd. Ávallt skal leggja áherslu á gæði, fagmennsku
og vandvirkni og hafa skal í huga að ábyrg ferðaþjónusta stuðlar að verndun menningar og náttúrulegs
umhverfis. Að baki vel heppnaðra framkvæmda er vönduð hönnun og góður undirbúningur.“
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Starfshóp við gerð ritsins skipuðu: Borghildur Sölvey Sturludóttir arkitekt FAÍ, sem jafnframt er ritstjóri, Halldóra Vífilsdóttir
arkitekt FAÍ og verkefnisstjóri hjá Framkvæmdasýslu ríkisins, Kristín Gunnarsdóttir verkefnisstjóri hjá Hönnunarmiðstöð
Íslands og Sveinn Rúnar Traustason umhverfisstjóri hjá Ferðamálastofu.
Pantone Violet U

Ferðamálaþing á Ísafirði í október
Ferðamálaþing var haldið á Ísafirði í október undir
yfirskriftinni Upplifðu – Samspil ferðaþjónustu
og skapandi greina. Þingið var skipulagt af
iðnaðarráðuneyti og Ferðamálastofu í samvinnu
við Hönnunarmiðstöð, Arkitektafélag Íslands og
Byggðasafn Vestfjarða. Það var samdóma álit
þátttakenda að þingið í heild hafi tekist mjög
vel og að erindi þar flutt hafi verið fagleg og til
fyrirmyndar. Óhætt er að segja að slegnir hafi verið
nýir og ferskir tónar fyrir íslenska ferðaþjónustu og
hönnun sem vonandi verða nýttir í áframhaldandi
sköpun og framtíðarverkefni. Ferðamálaþingið var vel skipulagt og heimamönnum til sóma.
Í lok fyrri ráðstefnudags var boðið upp á óvissu- og upplifunarferð sem lauk með sameignlegum kvöldverði.
Dagskráin var afar vönduð með fjölda áhugaverðra fyrirlestra og veitt voru hvatningarverðlaun
iðnaðarráðherra fyrir verkefni sem miða að samstarfi skapandi greina og ferðaþjónustu.
Fyrirlesarar: Ráðherra ferðamála Katrín Júlíusdóttir, „Um áttavita landamæraleysis“ – Hrund Gunnsteinsdóttir
þróunarfræðingur og framkvæmdastjóri Krád Consulting, „Samspil upplifunar, hönnunar og ferðaþjónustu“ – Sigurður
Þorsteinsson hönnunarhugsuður og formaður stýrihóps um Mótun hönnunarstefnu Íslands, „Uppskrift að KEXi“ – Kristinn
Vilbergsson einn stofnenda KEX Hostel, „Upplifanir skipta máli í fyrirtækjarekstri“ – Guðmundur Arnar Guðmundsson
vörumerkjastjóri Icelandair, „Upplifunarhönnun“ – Hlín Helga Guðlaugsdóttir vöruhönnuður og lektor við meistaranám í
upplifunarhönnun við Konstfack, University of Arts, Craft and Design, Stokkhólmi. Málstofur: „Nýsköpun, ferðaþjónusta og
skapandi greinar“, „Ný tækifæri í markaðssetningu“ og „Mannvirki, hönnun, uppbygging og umsjón ferðamannastaða“.

Hönnunarsamkeppni Icelandair um matarumbúðir og upplifun í flugvélum
Icelandair og Hönnunarmiðstöð Íslands stóðu fyrir samkeppni um hönnun á nýjum matarumbúðum fyrir
Icelandair. Keppnin var kynnt á fyrirlestradegi Hönnunarmiðstöðvar á HönnunarMars í Gamla bíói. Verkefnið
var að bæta og styrkja matarupplifun farþega Icelandair með nýju útliti og umbúðum og fólst í því að hanna
nýjar matarumbúðir fyrir kalda rétti sem boðnir yrðu farþegum.
Fyrstu verðlaun, 1.000.000 kr. auk samnings um nánari útfærslu hugmyndarinnar, hlaut Hafsteinn Júlíusson
hönnuður en í umsögn dómnefndar kom fram: „Vel unnið verkefni og góð hugmynd með skemmtilega
tengingu við náttúru landsins.“ Önnur verðlaun, gjafabréf frá Icelandair að verðmæti 300.000 kr. hlutu
hönnuðirnir Guðni Valberg, Hallgerður Hallgrímsdóttir og Laufey Jónsdóttir. Þriðju verðlaun, gjafabréf frá
Icelandair að verðmæti 100.000 kr. hlaut Hafdís Sunna Hermannsdóttir, hönnuður.
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Dómnefnd skipuðu: Einar Örn Steindórsson, hönnunarstjóri hjá Íslensku auglýsingastofunni, Rannveig Eir Einarsdóttir,
stjórnandi þjónustu í vélum hjá Icelandair, Sigríður Sigurjónsdóttir vöruhönnuður, Snæfríð Þorsteins grafískur hönnuður og
Garðar Eyjólfsson konsept-hönnuður. Keppnisritari: Haukur Már Hauksson.
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Höfuðborgarstofa, Orkusalan og Hönnunarmiðstöð Íslands stóðu fyrir samkeppni um opnunaratriði
Vetrarhátíðar í Reykjavík 2012. Samkeppnin var opin öllum myndlistarmönnum, hönnuðum, arkitektum,
tónlistarmönnum, ljósamönnum, rafmagnsverkfræðingum og öðrum þeim
sem vinna með rafmagn og list í einhverju formi. Hvatt var til samstarfs milli
ólíkra aðila og/eða listgreina. Miðað var við að höfundur/höfundar tillögu sem
dómnefnd veldi til útfærslu yrði ráðinn til verksins.
Pantone Violet U

Verkefnið fólst í að vekja athygli og ánægju íbúa Reykjavíkurborgar og gesta
hennar með því að hanna opnunaratriði Vetrarhátíðar í Reykjavík 2012 á
fjölförnum en óvæntum og spennandi stað í borgarrýminu. Sóst var eftir
útiverki sem höfðaði til almennings og fól í sér upplifun, gagnvirkni og gleði.
Sóst var eftir einhvers konar opnunarverki með tengingu við rafmagn.

Rafmögnuð Náttúra, upphafsatriði
Vetrarhátíðar

Vinningstillöguna áttu þau Marcoz Zotes, arkitekt og Gerður Sveinsdóttir.
Verðlaunafé var 500.000 kr. auk þess sem gerður var samningur við
vinningshafa um framkvæmd hugmyndarinnar. Verkið var frumsýnt við opnun
Vetrarhátíðar í febrúar 2012.

Dómnefnd skipuðu: Arnar Geir Ómarsson grafískur hönnuður, Guja Dögg Hauksdóttir candarch. arkitekt FAÍ og Sif
Gunnarsdóttir Höfuðborgarstofu. Keppnisritari: Haukur Már Hauksson.

Hönnunarsýningar í tengslum við bókamessuna í Frankfurt
Í tilefni af heiðursþátttöku Íslands á Bókasýningunni í Frankfurt var efnt til sýningar helgaðrar íslenskri
hönnun í Hönnunarsafni Frankfurt, Museum für Angewandte Kunst. Sýningin bar heitið Randscharf Design
in Island (On the Cutting Edge: Design in Iceland) og þar voru yfir 100 vörutegundir af margvíslegum sviðum
íslenskrar hönnunar til sýnis. Á sýningunni var dregin upp mynd af fjölbreytileika íslenskrar hönnunar – allt frá
fatahönnun til samskiptahönnunar – og varpað ljósi á þau áhrif sem litróf íslenskrar náttúru, lega landsins og
frásagnarhefð þjóðarinnar hefur á hönnun Íslendinga. Fimmtíu og níu íslenskir hönnuðir tóku þátt.
Þeir eru eftirfarandi: Anna Þórunn Hauksdóttir, Arndís Jóhannsdóttir, ásta créative clothes (Ásta Guðmundsdóttir), Aurum
(Guðbjörg Kristín Ingvarsdóttir), Barbara í Gongini, Berglind Snorra, Birgir Már Sigurðsson,
Randscharf
On the Cutting Edge
Bobby Breiðholt (Björn Þór Björnsson), Bryndís Bolladóttir, Brynhildur Pálsdóttir, Brynjar
Design in
Sigurðarson, Cintamani (Steinunn Sigurðardóttir), Daníel Þorkell Magnússon, Dögg Design
Island Iceland
(Dögg Guðmundsdóttir), Dóri Andrésson, Eyþór Páll Eyþórsson, Erla Sólveig Óskarsdóttir,
Friðgerður Guðmundsdóttir, Goddur (Guðmundur Oddur Magnússon), Guðný Hafsteinsdóttir,
Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, Gunni Þorvalds, HAF by Hafsteinn Júlíusson, Heimir Héðinsson,
Hlynur V. Atlason, Hörður Lárusson, Hrafnhildur Arnardóttir aka Shoplifter, HRING EFTIR
HRING (Steinunn Vala Sigfúsdóttir), Hulda Eðvaldsdóttir, IHANNA (Ingibjörg Hanna
Bjarnadóttir), Jónas Valtýsson, Kristín Birna Bjarnadóttir, Mundi (Guðmundur Hallgrímsson),
Óðinn Bolli Björgvinsson, Ólöf Jakobína Ernudóttir, Ragnar Freyr, Ratdesign (Ragnheiður
Tryggvadóttir), rosarosa (Rósa Hrund Kristjánsdóttir), Rut Ingólfsdóttir, Scintilla (Linda Björg
Árnadóttir), Sig Vicious (Siggeir Hafsteinsson), Siggi Eggertsson, Siggi Odds, Sigurður Már Helgason, Spaksmannsspjarir,
Sruli Recht, Stefán Pétur Sólveigarson, STEiNUNN (Steinunn Sigurðardóttir), Studio Bjöss (Jón Björnsson), stúdíó subba
(Kirstín Sigfríður Garðarsdóttir), Sveinn Davíðsson, The North South (André ÚlfurVisage & RagnarVisage Sigrúnarson),
Þórarinn Leifsson, Tinna Gunnarsdóttir, Tuesday project (Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, Sigríður Sigurjónsdóttir og Tinna
Gunnarsdóttir), Vík Prjónsdóttir (Brynhildur Pálsdóttir, Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir og Þuríður Rós Sigurþórsdóttir), Vakna
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Design (Kristrún Hjartar aka Krissa) og sem sérstakur gestur: Barbara í Gongini.

Sýningarstjórar voru Matthias Wagner K. og Klaus Klemp. Matthias Wagner K. er vel kunnugur
íslenskri hönnun, en hann var sýningarstjóri fyrstu íslensku tísku- og vöruhönnunarsýningarinnar í
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Þýskalandi árið 2005 í hönnunarsafninu í Köln, og árið 2009 var hann sýningarstjóri fyrsta norræna
tískuhönnunartvíæringsins. „Íslensk hönnun er fjölþætt og helgar sig margbreytileika – hún grundvallast
á viðleitni til að skara fram úr,“ sagði hann af þessu tilefni. „Sýning sem þessi færir íslenska hönnun í
brennidepilinn. Hún gæti – og ætti – styrkt sjálfstraust íslenskra hönnuða og hvatt til eflingar þessa geira á
Íslandi.“ Veglegt rit var gefið út um sýninguna í samstarfi við Gestalten útgáfuna.
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Á viðburðinum Design Þing í AusstellungsHalle í Frankfurt, sem hófst þann 23. september 2011, bauðst
fólki svo að kaupa íslenska hönnun. Þar kynntu og seldu þrjátíu hönnuðir og handverksfólk frá Reykjavík
og Frankfurt vörur sínar: tískufatnað, skartgripi, húsgögn, veggspjöld og margt fleira. Umsjón með íslenskri
þátttöku hafði Halla Bogadóttir frá Kraum.

Í Deutsches Architekturmuseum í Frankfurt var sett upp sýningin Island und Architectur?
Í Deutsches Architekturmuseum var íslensk húsagerðarlist frá landnámi og fram á okkar daga í
brennidepli í sýningu sem nefndist „Island und Architektur?“. Leitast var við að svara spurningum um áhrif
þjóðfélagsvitundar og staðarhátta á íslenskar arkitektúr. Rómaðar húsaljósmyndir Guðmundar Ingólfssonar
léku stórt hlutverk í sýningunni.

Samstarfsverkefni íslenskra hönnuða og álframleiðenda í Svíþjóð
Unnið er að því að þróa verkefni milli íslenskra hönnuða og sænskra
álframleiðenda. Markmið verkefnisins er að flytja þekkingu til Íslands
og koma á samstarfi og þekkingarmiðlun milli Norðurlandaþjóðanna.
Upphaflegt frumkvæði að verkefninu hafði sænski sendiherrann
á Íslandi, Anders Ljungren, sem boðaði íslenska hönnuði og
Hönnunarmiðstöð nokkrum sinnum til samtals í sendiráðinu.
Málið þróaðist á nokkuð löngum tíma en í nóvember kom Dag Holmgren prófessor í iðnhönnun frá
designregion Sweden og vann tillögu með Garðari Eyjólfssyni, M.A. í conceptual design og Höllu Helgadóttur
framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar um samstarfsverkefni sem kynnt var fyrir ráðuneytum iðnaðar,
mennta- og menningar og utanríkis, NMI, SI, Íslandsstofu og Samáli. Í kjölfarið á þessu útbjó Dag Holmgren
umsókn til Nordisk Innovationsfund um styrk til verkefnisins.
Hugmyndin er að bjóða fimm íslenskum hönnuðum að heimsækja ýmis iðnaðarfyrirtæki í Svíþjóð sem
sérhæfa sig í álvinnslu. Einnig verða heimsótt framleiðslufyrirtæki sem vinna með textíl, við, stein, plast og
fleira sem hægt er að nota með álinu. Lögð verður áhersla á að afla þekkingar á framleiðsluferlum (með
sérstaka áherslu á ál) sem ekki eru þekktir hér á landi. Í framhaldinu vinna hönnuðir að hugmyndum sínum hér
heima og gera síðan prótótýpur í samvinnu við valin sænsk framleiðslufyrirtæki.
Verkefnisstjórar eru Dag Holmgren frá Designregion Sweden og Garðar Eyjólfsson fyrir hönd Hönnunarmiðstöðvar
Íslands. Einnig var skipuð fagnefnd en hana skipa Laufey Agnarsdóttir f.h. Arkitektafélagsins, Egill Egilsson f.h.
Félags vöru- og iðnhönnuða og Íva Rut Viðarsdóttir f.h. Félags húsgagna- og innanhússarkitekta. Um er að ræða
samstarfsverkefni Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Samál, Samtaka iðnaðarins, Designregion Sweden, Möbelriket - Småland,
Svenskt Aluminum og Sænska sendiráðsins á Íslandi.

Samtök skapandi greina
Samtök skapandi greina (SSG) voru stofnuð formlega þriðjudaginn 3. maí. Að
samtökunum standa allar kynningarmiðstöðvar lista og skapandi greina á Íslandi og
samtök í hverri grein. Þau samtök sem eru bakhjarlar kynningarmiðstöðva mynda
breiðustu fylkingu fagfólks í skapandi greinum í landinu.
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SSG munu vinna að sameiginlegri stefnumótun greinanna, í samstarfi við opinbera aðila og íslenskt atvinnulíf.
Heildarmarkmið SSG er að þáttur skapandi greina í hagkerfi landsins sé tryggður.
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Samtökin taka við hlutverki Samráðsvettvangs skapandi greina sem hefur verið leiðandi í sameiginlegri
stefnumótun greinanna á síðustu tveimur árum og átti frumkvæði að því að rannsókn um hagræn áhrif
skapandi greina var hrundið af stað. Tölulegar niðurstöður rannsóknarinnar, sem kynnt var 1. desember 2010,
leiddu í ljós að skapandi greinar eru einn helsti atvinnuvegur þjóðarinnar.
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Samtök skapandi greina munu stuðla að áframhaldandi rannsóknum á greinunum, tryggja að þær njóti
hagstæðra vaxtarskilyrða og að þau sóknarfæri sem liggja í skapandi greinum séu nýtt í þágu hagvaxtar og
lífsgæða. Jafnframt munu samtökin beita sér fyrir fræðsluverkefnum og endurmenntun fagfólks greinanna.
Stofnfélagar Samtaka skapandi greina eru: Samtónn (ÚTÓN og Íslensk tónverkamiðstöð), Kvikmyndamiðstöð
Íslands, Leiklistarsamband Íslands, KÍM (kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar), Bókmenntasjóður,
Hönnunarmiðstöð Íslands og IGI – Icelandic Gaming Industry (Samtök tölvuleikjaframleiðenda).
Fyrsti talsmaður Samtaka skapandi greina er Ása Richardsdóttir forseti Leiklistarsambands Íslands.
Helstu áherslupunktar stefnumótunar skapandi greina í Keflavík í desember 2010
Hagskýrslur og rannsóknir á greininni | Stofnun Samtaka skapandi greina | Kynningarmiðstöð skapandi greina
Ráðuneyti skapandi greina | Sprotasjóður fyrir unga, skapandi aðila | Útflutningssjóður skapandi greina
Innflutningur fjölmiðlafólks og kaupendur | Skapandi greinar í grunn- og framhaldsskólum

Samráðsvettvangurinn hittist oft á síðasta ári og hefur unnið að nokkrum verkefnum. Má þar helst nefna
áherslur vegna Samráðshóps um atvinnumál á vegum forsætisráðuneytis, áherslur vegna verkefnisins
Skapandi greinar – sýn til framtíðar, You Are in Control samstarfsverkefni hópsins, vinnan vegna setu í
Fagráði Íslandsstofu og fleiri mál. Fjárskortur og smæð stofnfélaganna hamlar starfseminni.

Skapandi greinar – sýn til framtíðar
Starfshópur á vegum ríkisstjórnarinnar var
skipaður í lok janúar til að meta hvernig bæta
megi starfsumhverfi skapandi greina og nýta þau
Menntakerfi
tækifæri sem til staðar eru, efla rannsóknir, menntun
Skapandi
Skapandi
Stofnanir
Fyrirtæki
Fyrirtæki
Fyrirtæki
Markaður
& stuðningsfólk
verkefni
skapandi fólks sem byggja á sem nýta sér
umhverfi
sköpun
skapandi
fólk
og stefnumótun og styðja við útflutningsstarfsemi.
Hann mun hefja störf við fyrsta tækifæri.
Verður hann skipaður fulltrúum frá mennta- og
menningarmálaráðuneyti, iðnaðarráðuneyti,
fjármálaráðuneyti, utanríkisráðuneyti, efnahags- og
viðskiptaráðuneyti, Íslandsstofu og samstarfsvettvangi
skapandi greina. Hópurinn var skipaður í kjölfar
kynningar á tölulegum niðurstöðum rannsóknarinnar Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina
sem kynntar voru 1. desember 2010 en lokaskýrsla kom út þann 2. maí 2011. Ekki var gert ráð fyrir sérstöku
fjármagni í verkefnið.
Creation economy

Skapandi fólk – listamenn, hönnuðir, arkitektar, frumkvöðlar

Skapandi „verkefni“ – sýningar, viðburðir, hátíðir, samkeppnir
Stofnanir sem byggja á sköpun – söfn, leikhús, tónlistarhús

Lítil fyrirtæki skapandi fólks – tónlistarmenn, fatahönnun, arkitektúr, grafísk hönnun, vöruhönnun, gallerí, litlar verslanir
dæmi: KronKron, Farmers Market, Sigurrós, Vesturport, Sögn ehf, Krads, Tulipop, Maxímus, Crymogea o.s.frv.

Fyrirtæki sem byggja á sköpun – leikjafyrirtæki, auglýsingastofur, kvikmyndafyrirtæki ofl.
dæmi: Saga film, Íslenska auglýsingastofan, Batteríið, 66North, CCP, Össur, Marel, Nikita, Gagarín, True North, Bláa Lónið
Fyrirtæki sem nýta vinnu skapandi fólks –
dæmi: Landsbankinn, TM, Síminn, MS, Icelandair, Landsvirkjun, Ölgerðin, (markaðsstarf, vöruþróun ofl.)

Fulltrúar fimm ráðuneyta eiga sæti í starfshópnum, auk fulltrúa Íslandstofu og tveggja fulltrúa Samtaka skapandi greina:
Elías J. Guðjónsson (formaður) Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Auður Edda Jökulsdóttir Utanríkisráðuneyti, Ása
Richardsdóttir (ritstjóri skýrslunnar) Efnahags- og viðskiptaráðuneyti, Gunnar Guðmundsson Samtökum skapandi greina,
Halla Helgadóttir Samtökum skapandi greina, Hanna Dóra Hólm Másdóttir Iðnaðarráðuneyti, Kolbrún Halldórsdóttir
Íslandsstofu, Sóley Ragnarsdóttir Fjármálaráðuneyti.
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Hópnum var ætlað að skila stjórnvöldum tillögum um aðgerðir og úrbætur eftir því sem starfi hans yndi fram
en lokaskýrsla með aðgerðaáætlun átti að liggja fyrir eigi síðar en 1. mars 2011. Hópurinn fundaði reglulega frá
20. janúar 2011 en hafði ekki lokið störfum fyrir lok ársins 2011.
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Samráðshópur um atvinnumál á vegum Forsætisráðuneytis
Fyrsti fundur samráðsvettvangs um atvinnumál fór fram í Þjóðmenningarhúsinu föstudaginn 11. febrúar sl.
en ríkisstjórnin ákvað, að tillögu forsætisráðherra, að setja skyldi á laggirnar sérstaka ráðherranefnd um
atvinnumál. Jafnframt fólst í tillögunni að undir ráðherranefndinni skyldu starfa tveir undirhópar, annars
vegar atvinnuhópur um mótun atvinnuáætlunar og sköpun starfa og hins vegar vinnumarkaðshópur um
mótun aðgerðaáætlunar á sviði vinnumarkaðsúrræða, starfs- og endurmenntunar og endurhæfingar.
Þessir undirhópar gegna jafnframt hlutverki þess samráðsvettvangs um fyrstu aðgerðir í atvinnu- og
vinnumarkaðsmálum sem kveðið er á um í stefnumörkunarskjalinu Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og
samfélag. Hópunum er ætlað að útfæra lausnir og úrræði sem eru til þess fallnar að skapa fjölbreytt og
varanleg störf, leita úrræða á sviði starfs- og endurmenntunar og leiða til að virkja atvinnuleitendur. Hópunum
var, og er ætlað, að leggja fyrir ráðherranefndina annars vegar tillögur um úrræði til skemmri tíma og hins
vegar tillögur um stefnumótun til lengri tíma á framangreindum sviðum.
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Eftirfarandi voru skipuð í atvinnuhópinn:
ASÍ: Signý Jóhannesdóttir, BHM: Valgerður Halldórsdóttir, BSRB: Ragnar Örn Pétursson, SA Pétur Reimarsson, SI:
Davíð Lúðvíksson, Samband íslenskra sveitarfélaga: Halldór Halldórsson, Samstarfsvettvangur skapandi greina:
Halla Helgadóttir, SFF: Friðbert Traustason, BÍ: Haraldur Benediktsson, KÍ: Þórður Á. Hjaltested, Forsætisráðuneyti:
Sigurður Snævarr, Forsætisráðuneyti: Héðinn Unnsteinsson, Fjármálaráðuneyti: Sigurður Guðmundsson, Efnahags- og
viðskiptaráðuneyti: Kristrún Heimisdóttir, Iðnaðarráðuneyti: Sveinn Þorgrímsson, Landbúnaðar- og sjávarútvegsráðuneyti:
Arndís Steinþórsdóttir, Menntamálaráðuneyti: Hellen Gunnarsdóttir og Guðný Helgadóttir, Umhverfisráðuneyti: Hugi
Ólafsson, Sjálfstæðisflokkur: Guðlaugur Þór Þórðarson, Samfylking: Dagur B. Eggertsson, Vinstri grænir: Ásmundur Einar
Daðason, Hreyfingin: Björk Sigurgeirsdóttir, Framsóknarflokkur: Kristinn Jakobsson.

Verkefni atvinnuhópsins er þannig að koma með tillögur um aðgerðir í atvinnumálum og áætlun til skemmri
tíma sem koma má í framkvæmd með skjótum hætti sem og umbótaáætlanir til lengri tíma. Vinna hópsins
reyndist þung í vöfum. Unnið var að og lagðar fram hugmyndir hvað varðar skapandi greinar en þær fengu
ekki mikinn framgang. Samtök skapandi greina eru ekki með launaðan starfsmann og erfitt fyrir hópinn að
vinna markvissa sameiginlega stefnu vegna fáliðunar og fjárskorts. Mikilvægt er þó að rödd hópins heyrist
sem víðast þar sem stefnumótandi umræða fer fram og ánægjulegt að stjórnvöld séu í auknum mæli á átta
sig á mikilvægi þess.

Nordic Design Month New Look | Tallinn
Íslenska sendiráðið í Helsinki og Hönnunarmiðstöð Íslands unnu
saman að því að tryggja þátttöku íslenskra hönnða í POP-up verkefni
í Tallinn. Hönnuðirnir Sonja Bent og Helga Lilja Magnúsdóttir hjá
Helicopter héldu út í maí 2011. Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar
bauðst að taka þátt í panel um hönnunarstefnu stjórnvalda en eldgos
kom í veg fyrir að sú ferð væri farin. Ljósmyndasýning byggð á
Hönnunarsýningunni Íslensk samtímahönnun var sett upp í Tallinn á
sama tíma.

Budapest Design Week
Hönnunarmiðstöð tryggði þátttöku Íslendinga í Budapest Design Week
sem haldin var í september og október 2011. Verkin The Seal Pelt and
the Beardcap eftir Vík Prjónsdóttir, The Flag og The National Flag eftir
Hörð Lárusson og The Flex foot Cheetah eftir stoðtækjafyrirtækið
Össur voru sýnd á hönnunarvikunni og fengu fína umfjöllun.
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Jólaborgin Reykjavík
„Jólavættir Reykjavíkur“ var yfirskrift Jólaborgarinnar Reykjavíkur
2011. Hugmyndin var að upphefja íslenska sagnahefð og
tengja íbúa borgarinnar við gesti hennar í gegnum samtöl og
sögur. Meginmarkmið verkefnisins var að skapa áhrifaríka og
skemmtilega jólaupplifun í borginni.
Pantone Violet U

Hönnunarmiðstöð sat í stýrihópi um markaðssetningu
Jólaborgarinnar Reykjavíkur og hvatti til þess að til verksins yrðu
fengir hönnuðir. Leitað var til þriggja aðila um hugmyndir en
Hafsteinn Júlíusson HAF var valinn til verkefnisins. Myndskreytingarnar annaðist Gunnar Karlsson.

Könnun meðal hönnuða á starfsemi Hönnunarmiðstöðvar og HönnunarMars

Netkönnun
Hönnunarmiðstöðvar
Íslands

Markmið: Kanna hug hönnuða og arkitekta til Hönnunarmiðstöðvar og starfsemi hennar.
Framkvæmd: 31. ágúst -16. september 2011
Þátttakendur: Könnunin var send á 1010 hönnuði og arkitekta sem eru í félögunum níu*
sem eiga Hönnunarmiðstöð Íslands þar af
Svarhlutfall: 248 eða um 25%

1

* Arkitektafélag Íslands, Félag húsgagna og innanhússarkitekta, Félag íslenskra landslagsarkitekta,
Félag vöru- og iðnhönnuða, Leirlistafélag Íslands, Fatahönnunarfélag Íslands, Textílfélagið, Félag íslenskra
gullsmiða og Félag íslenskra teiknara.
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Í september 2011 lét Hönnunarmiðstöð gera netkönnun meðal hönnuða og arkitekta í
aðildarfélögum miðstöðvarinnar þar sem spurt var um starfsemi Hönnunarmiðstöðvar og
áhrif hennar á starfsumhverfi íslenskra hönnuða og arkitekta. Hönnunarmiðstöð Íslands er
í eigu níu fagfélaga hönnunar og arkitektúrs á Íslandi. Markmiðið með könnuninni var að
kanna hug eigenda Hönnunarmiðstöðvar til starfseminnar svo að hún geti sem best þjónað
hagsmunum þeirra. Hægt er að kynna sér niðurstöður á http://www.honnunarmidstod.is/
UmHonnunarmidstod/Adildarfelog/.

Endurgerð samkeppnisreglna Hönnunarmiðstöðvar
Ákveðið var að yfirfara og endurgera samkeppnisreglur Hönnunarmiðstöðvar. Mjög margar samkeppnir voru
haldnar á árinu 2010 og ástæða þótti til að laga reglurnar og skerpa á ýmsum málum út frá reynslunni sem
skapast hefur af þeim. Færri keppnir voru haldnar árið 2011 en umræður hófust um að samræma verkferla og
samkeppnisreglur allra hönnunarfélaganna níu sem eiga Hönnunarmiðstöð.

Lög er varða innflutning á frumgerðum eða sýnishornum
Í október 2011 sendi Hönnunarmiðstöð Íslands erindi til tollstjóraembættis, Fjármálaráðuneytis og
Iðnaðarráðuneytis til að vekja athygli á því að reglugerð um vörslu og tollmeðferð vöru tekur ekki tillit til
þarfa hönnunarfyrirtækja á Íslandi um innflutning á frumgerðum eða sýnishornum [prótótýpum] og getur haft
verulega hamlandi áhrif á starfsemi og uppbyggingu íslenskra hönnunarfyrirtækja. Farið var þess á leit við
þessa þrjá aðila að unnið væri að skjótum úrbótum.
Erindið var unnið í samstarfi við fyrirtækin Andersen & Lauth, Kron by KronKron og Farmers Market, enda
bitna lögin verulega á litlum, íslenskum frumkvöðlafyrirtækjum sem fást við að þróa fatnað. Bent var á að lög
er varða innflutning á frumgerðum og sýnishornum eru ekki í takt við þá atvinnuþróun sem á sér stað á Íslandi
í dag. Þau eru að mörgu leyti ósanngjörn og skapa þessum fyrirtækjum mikinn kostnað vegna tolla og gjalda
sem áhöld eru um hvort þau eigi raunverulega að greiða.
Í stuttu máli varðar þetta þá reglu að frumgerðir og sýnishorn skuli vera flutt inn á „raunvirði“. Í fyrsta lagi
er raunvirði huglægt mat og í öðru lagi eru sýnishorn og prótótýpur ekki ætlaðar til endursölu. Þess vegna
fylgir því mikill og ósanngjarn kostnaður fyrir viðkomandi hönnuð/hönnunarfyrirtæki að fá tollafgreiðslu fyrir
frumgerðir.
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Vörurnar eru þróaðar og hannaðar á Íslandi, frumgerðir eru búnar til víða erlendis og síðan sendar til Íslands
til skoðunar og frekari vinnslu. Sumar frumgerðir eru settar beint í framleiðslu, öðrum er breytt og einhverjar
eru ekki unnar lengra. Frumgerðirnar eru meðal annars nýttar til kynningar erlendis þannig að sumar hverjar
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eru sendar nokkrum sinnum á milli landa. Ekki liggur fyrir „raunvirði“ frumgerðar eða sýnishorna þegar þau
koma til landsins. Eins og áður segir eru frumgerðir og sýnishorn ekki seld neytendum.
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Við teljum tímabært að opna á umræðuna um að laga reglurnar betur að þörfum hönnunarfyrirtækja þannig
að þær fylgi hraðri framþróun þeirra á Íslandi. Þessar reglur eru alls ekki í takt við aukna áherslu stjórnvalda
á stuðning við nýsköpun og sprotafyrirtæki. Hönnunarfyrirtækjum fer fjölgandi hér á landi og þau eru afar
mikilvæg í þeirri uppbyggingu sem á sér stað á Íslandi eftir efnahagshrunið. Ekki má nýsköpunarumræðan
vera orðin tóm því að þá sjá þessi fyrirtæki þann kostinn vænstan að flytja úr landi.
Pantone Violet U

Hugmyndahús háskólanna
Hugmyndahús Háskólanna var byggt upp sem samfélag frumkvöðla og
skapandi fólks þar sem allt var inn í myndinni og ekkert ómögulegt. Þar var
markvisst unnið að tengingum á milli skapandi greina, tækni, vísinda og
viðskipta – í góðri samvinnu við stofnendur þess, Háskólann í Reykjavík og
Listaháskóla Íslands. Þar urðu til um 60 fyrirtæki/verkefni og um 160 störf.
Hugmyndahúsi háskólanna var lokað 1. mars 2011. Ingibjörg Gréta framkvæmdastjóri Hugmyndahússins hafði
aðsetur í Hönnunarmiðstöðinni vorið 2011 á meðan unnið var að hugmyndum um framhald starfseminnar. Því
miður tókst ekki að fjármagna verkefnið þannig að þessi einstaka tilraun lagðist þar með af. Sú niðurstaða
er verulega umhugsunarverð í ljósi þess að stjórnvöld vilja leggja megin áherslu á stuðning við nýsköpun og
sprotafyrirtæki.
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HönnunarMars 2012
Helgina 22.-27. mars 2012 verður HönnunarMars haldinn í fjórða sinn
en hann er langstærsta kynningarverkefni Hönnunarmiðstöðvar á
hverju ári. Markmið Hönnunarmiðstöðvar með HönnunarMars er að
kynna íslenska hönnun hérlendis sem og erlendis, og á mismunandi
sviðum samfélagsins. Markhópurinn er almenningur á Íslandi, fyrirtæki,
fjölmiðlar hérlendis og erlendis, opinberir aðilar, hönnunarsamfélagið
og erlendir ferðamenn. HönnunarMars hefur fest sig í sessi sem ein
af þrem stærstu hátíðunum í Reykjavíkurborg en í honum felast mikil
kynninga tækifæri fyrir hönnuði og fyrirtæki hvoru tveggja hér á landi og
erlendis. Einnig skapast þar margvísleg viðskiptatækifæri og möguleikar
til að styrkja tengslanet og koma vörum og hugmyndum á framfæri. Væntingar eru bundnar við að hægt
verði að kynna HönnunarMars 2012 með markvissari hætti erlendis en áður hefur verið hægt, m.a. vegna
samstarfs við Helsinki World Design Capital 2012 og þannig laða að aukinn fjölda erlandra gesta á hátíðina.
Gerð er sérstök skýrsla um HönnunarMars að honum loknum sem finna má á vef Hönnunarmiðstöðvar www.
honnunarmidstod.is/
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Samstarfssamningur var undirritaður í sendiráði Íslands í Helsinki í lok nóvember, á sama tíma og sýningin
Íslensk samtímahönnun var opnuð í Design Forum Finnland. Sérstök áhersla verður lögð á það að bjóða
finnskum hönnunarfyrirtækjum til Íslands á DesignMatch sem er kaupendastefnumót haldið á HönnunarMars
í samstarfi við Norræna húsið. Einnig koma fyrirlesarar frá Helsinki á HönnunarMars og nokkur finnsk
samstarfsverkefni taka þátt. Auk þess verður Helsinki World Design Capital 2012 kynnt á HönnunarMarsinum.
Síðar á árinu verður lögð áhersla á að kynna íslenska hönnun í Helsinki við mismunandi tækifæri sem þar
bjóðast. Mikil tengsl hafa nú þegar myndast á milli landana á sviði hönnunar sem ætlunin er að styrkja
verulega á árinu 2012. Hönnunarmiðstöð er í samstarfi við sendiráð Íslands í Helsinki um þessi verkefni.
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Design Roundtable í Helsinki í júní
Framkvæmdastjóra Hönnunarmiðstöðvar hefur verið boðið ásamt fjölda áhrifafólks innan hönnunargeirans á
Norðurlöndum að taka þátt í hringborðsumræðum um hönnun í Helsinki í júní. Verkefnið er á vegum „the Arts
Council of Finnland“ og skipulagt af Demos.fi
Nordic Design Today | Söderberg Helsinki Emma Museum
Steinunn Sigurðardóttir fatahönnuður tekur þátt í sýningu sem einn af verðlaunahöfum
Söderbergsverðalunanna í Emma Museum í Helsinki í júlí.
Everyday Discoveries er stór þemasýning sem World Design Capital stendur fyrir í september. Í henni
munu yfir 20 lönd taka þátt og Ísland er eitt þeirra. Þar verða verk eftir íslenska hönnuði auk þess sem
HönnunarMars 2013 verður kynntur.
		
Helsinki Design Week verður haldin í september en þar verður vinnusofan „Open the Tower“ með ungum
arkitektum sem KRADS arkitektar og hollenski arkitektinn Winnie Maas standa fyrir. Samstarf þeirra
hófst á HönnunarMarsi 2010 og hefur vaxið síðan. HönnunarMars 2013 verður sérstaklega kynntur á
hönnunarvikunni. .
Smart Design er sýning og ráðstefna í október sem íslenskir hönnuðir taka þátt í.
Icelandic Jewellery Designer’s Exhibition í Hanaholmen er samsýning íslenskra og finnskra gullsmiða sem
Hönnunarmiðstöð og Íslenska sendiráðið í Helsinki hafa unnið að með finnskum skipuleggjendum. Áætlanir
eru uppi um að sýningin verði sett upp í Norræna húsinu á HönnunarMarsi 2013.

Ferðalok hönnunarsýningarinnar Íslensk samtímahönnun í janúar
Sýningin Íslensk samtímahönnun hefur farið til 6 landa og verið sett upp á 8 mismunandi stöðum síðan hún
var fyrst sett upp á Listahátíð á Kjarvalsstöðum í maí 2009. Ferð hennar lýkur í janúar 2012 en þá verður hún
send aftur til Íslands og leyst upp. Sýningin hefur verið gríðarlega mikilvægt tæki til að vekja athygli á íslenskri
hönnun og arkitektúr á Norðurlöndum. Sýningin hefur átt verulegan þátt í því að auka vitund um hinn vaxandi
hönnunargeira á Íslandi og ekki síst reynst mikilvægur hlekkur í því að efla samstarf milli íslenskra hönnuða
og fagfólks á sviði hönnunar á Norðurlöndum.
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„Íslensk hönnun er loksins að skapa sér það rými og þann sess sem hún á skilið innan norrænnar
hönnunarhefðar”
– Mikko Kalhama, framkvæmdastjóri Design Forum Finland
Umræður voru um að sýningin yrði sett upp í heilu lagi eða að hluta í bústað íslenska sendiherrans í Helsinki
á árinu 2012. Hönnunarmiðstöð gerði tilraun til að semja við Utanríkisráðuneytið um að sendiráðið í Helsinki
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yrði kynnt sem „hönnunarsendiráð“ og verkefnið myndi marka upphafið að því að íslensk stjórnvöld færu að
leggja áherslu á íslenska hönnun í sendiráðum Íslands erlendis eins og siður er hjá þeim þjóðum sem við
berum okkur gjarnan saman við. Mikilvægt er að tryggja fagleg vinnubrögð og samræma áherslur stjórnvalda
á þessu sviði sem allra fyrst.
Gerð verður skýrsla um sýninguna að ferð hennar lokinni sem verður aðgengileg á vef Hönnunarmiðstöðvar
www.honnunarmidstod.is/
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Mótun Hönnunarstefnu Íslands
Vinna við mótun Hönnunarstefnu heldur áfram. Haustið 2011 sagði Sóley Stefánsdóttir sig úr stýrihópnum
af þeirri ástæðu að ekki var gert ráð fyrir að hópur fengi laun fyrir sína vinnu og tók Jóhannes Þórðarson,
deildarstjóri hönnunardeildar LHÍ hennar sæti. Katla Maríudóttir, verkefnastjóri hætti í desember, enda ekki
fjárveiting til að halda henni lengur. Ljóst er að umfang verkefnisins var vanmetið og ákveðnir erfiðleikar
fylgdu því að formaður stýrihópsins býr erlendis. Vinnan heldur áfram og vonir standa til að henni verði lokið
sem fyrst á árinu 2012.
Skapandi greinar
Hönnunarmiðstöð er hluti af Samtökum skapandi greina sem vinna að sameiginlegri stefnumótun greinanna, í
samstarfi við opinbera aðila og íslenskt atvinnulíf. Heildarmarkmið SSG er að þáttur skapandi greina í hagkerfi
landsins sé tryggður.
Samtök skapandi greina munu stuðla að áframhaldandi rannsóknum á greinunum, tryggja að þær njóti
hagstæðra vaxtarskilyrða og að þau sóknarfæri sem liggja í skapandi greinum séu nýtt í þágu hagvaxtar og
lífsgæða. Jafnframt munu samtökin beita sér fyrir fræðsluverkefnum og endurmenntun fagfólks greinanna.
Reglulegir fundir eru haldnir innan samtakanna og unnið er að því að festa þau í sessi. Stofnfélagar
Samtaka skapandi greina eru: Samtónn (ÚTÓN og Íslensk tónverkamiðstöð), Kvikmyndamiðstöð Íslands,
Leiklistarsamband Íslands, KÍM (kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar), Bókmenntasjóður, Hönnunarmiðstöð
Íslands og IGI – Icelandic Gaming Industry (Samtök tölvuleikjaframleiðenda) en mögulega eiga fleiri samtök
heima innan samtakanna.

Verkefna- og útflutningssjóður hönnunar
Unnið er að hugmyndum um verkefna-, þróunar og útflutningssjóð fyrir hönnun. Hönnuðir hafa í fáa sjóði
að sækja. Í samanburði við listgreinar er fjárframlag stjórnvalda til hönnunar mjög lítið en hönnun fær lang
lægsta framlagið. Miðað við núverandi veltu hönnunargreina sem er amk 14 milljarðar á ári, grósku og
vaxtarmöguleika þessara greina í dag er eðlilegt að settur verði á fót faglega rekinn hönnunarsjóður. Hann
verði rekinn í tengslum við Hönnunarmiðstöð og veiti amk. 200 milljónum á ári til verkefna, þróunar og
útflutnings á sviði hönnunar á Íslandi.

Hagrænar mælingar hönnunargreina
Haldið verður áfram að vinna í að tryggja hagræn áhrif og umfang hönnunargreina sé mælt m.a. af Hagstofu
Íslands

Markmiðasetning vegna erlendra kynningarverkefna
Hugmyndir eru um að vinna stefnumótun og markmiðasetningu vegna erlendra kynningarverkefna á sviði
ólíkra hönnunargreina á Íslandi. Þetta er flókið verkefni en gæti reynst vel til að hægt sé að skerpa á þeim
verkefnum sem unnin eru í erlendum kynningarmálum ekki síst á vegum ríkisins og íslenskra sendiráða.
Fjöldi tilboða og hugmynda koma inn á borð í Hönnunarmiðstöð, til hinna ólíku hönnunarfélaga, til einstakra
hönnuða og sendiráða um þátttöku í margvíslegum verkefnum viða um heim. Mörg þessar verkefna eru fín en
of vantar upp á fókus, fjármagn og skýran tilgang. Hönnuðir verja á stundum mikilli orku og fé í að taka þátt í
svona verkefnum, meðan það væri markvissara og faglegra fyrir þá á móta sína eigin stefnu, til að tryggja að
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þeir sæki á rétt mið. Öflugur hönnunarsjóður myndi hafa verulega áhrif á möguleika hönnuða til að vinna út
frá eigin forsendum og stöðu, byggja upp innviði og leiðir auk þess að finna afurðum sínum farvegi erlendis
þar sem þær eiga mesta möguleika.
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Kynningarverkefni á vegum ríkisins vs. kynningarverkefni faggreinanna
Pantone Violet U

Það er mjög mikilvægt að gerður verði skýr greinarmunur á verkefnum þar sem hönnuðum er boðið að taka
þátt í kynningum eða sameiginlegum verkefnum á vegum stjórnvalda annars vegar og þeim verkefum þar
sem hönnuðirnir sjálfir eru við stjórnvölinn og leita eftir stuðningi frá ríkinu hins vegar. Í þeim verkefnum sem
stjórnvöld leggja áherslu á og stýra eru hönnuðir að veita þjónustu og eðlilegt að greitt sé fyrir hana. Það
er óeðlilegt að ætlast til að hönnuðir gefi vinnu sína eða afurðir við slík verkefni eins og tíðkast hefur. Þegar
hönnuðir eru styrktir til eigin verkefna gilda að sjálfsögðu önnur lögmál.
a. Kynningarverkefni hönnuða eru verkefni þar sem hönnuðir, fyrirtæki hönnuða eða hópar hönnuða leggja í 		
kynningarverkefni á erlendir grundu út frá eigin markmiðasetningu.
b. Kynningarverkefni á vegum stjórnvalda leggja megináherslu á landkynningu og ímynd Íslands út á við.

Einnig er mikilvægt að kynningarverkefni sendiráða Íslands erlendis séu unnin í samstarfi við
hönnunargreinarnar sjálfar og út frá þörfum þeirra. Þegar það er ekki gert er mjög erfitt að telja þau verkefni
til stuðnings stjórnvalda við greinarnar.

Hönnunarverðlaun
Stjórn Hönnunarmiðstöðvar hefur unnið að því að móta Hönnunarverðlaun sem ætlunin er að koma af stað á
árinu. Verið er að móta hugmyndir og verklag. Unnið er að fjármögnun og leitað er eftir samstarfsaðilum.

Loftbrú hönnuða
Á undanförnum árum hefur hönnuðum og hönnunarfyrirtækjum fölgað mjög enda er mikil gróska er á þessu
sviði á Íslandi í dag. Með tilkomu Hönnunarmiðstöðvar Íslands og öflugu kynningar og markaðsstarfi hefur
íslensk hönnun vakið athygli víða og eftirspurn eftir henni aukist verulega.
Samhliða þessu fjölgar þeim hönnuðum og hönnunarfyrirtækjum sem boðið er að taka þátt í verkefnum
erlendis; samsýningum, sölusýningum og margvíslegum samstarfsverkefnum. Fjarlægð landsins frá helstu
mörkuðum skapar þar vanda og ferðin til og frá landinu oft stór hindrun. Enginn formlegur farvegur eða
stuðningur er til fyrir þessa hönnuði og brýn þörf til að auka skilvirkni og fagmennsku á þessu sviði.
Hönnunarmiðstöð Íslands telur að með því að koma á laggirnar Loftbrú fyrir hönnuði sé hægt að greiða leið
fjölda hönnuða og hönnunarfyrirtækja með einföldum hætti og hraða þannig framgangi þeirra verulega og án
mikils tilkostnaðar. Þannig er hægt að mæta mjög ört vaxandi þörf, einfalda ferla og spara mikla vinnu innan
stjórnkerfis, og auka um leið gagnsæi og fagleg vinnubrögð.
Hönnuðir og hönnunarfyrirtæki eiga oft í erfiðleikum með að finna fjármagn til að nýta tækifæri sem
þeim bjóðast erlendis. Þessi erindi koma inn á borð víða m.a. hjá; Hönnunarmiðstöð, Íslandsstofu,
Utanríkisráðuneyti, Mennta- og menningmálaráðuneyti, Iðnaðarráðuneyti, sendiráðum Íslands erlendis,
Samtökum iðnaðarins, Reykjavíkurborg etc. Mjög oft eru þetta sömu erindin sem verið er að skoða mjög víða.
Í einhverju tilfellum tekst að aðstoða en vinnubrögðin eru á stundum tilviljanakennd og fremur ófagleg.

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.

35

You are in Control
Alþjóðleg ráðstefna, You Are In Control, verður haldin í sjötta sinn í Reykjavík í nóvember 2011.
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar, Hönnunarmiðstöð Íslands, Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar,
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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.
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Hönnunarsamkeppni um einkennismynd Listahátíðar
Listahátíð í Reykjavík, í samvinnu við Hönnunarmiðstöð, efnir í janúar til opinnar samkeppni meðal hönnuða
og myndlistarmanna, um veggspjald Listahátíðar í Reykjavík 2012.
Pantone Violet U

Hönnunarsamkeppni um hjólastanda og hjólaskýli fyrir Reykjavíkurborg
Reykjavíkurborg og Hönnunarmiðstöð Íslands í samstarfi við Arkitektafélag Íslands standa að
hönnunarsamkeppni um hönnun hjólastæða, hjólaskýla og annarra hjólagagna í Reykjavíkurborg í vor.

Samstarfsverkefni íslenskra hönnuða og álframleiðenda í Svíþjóð
Farið er í gang samstarfsverkefni Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Samál, Samtaka iðnaðarins, Designregion
Sweden, Möbelriket - Småland, Svenskt Aluminum og Sænska sendiráðsins á Íslandi. Fimm hönnuðum verður
boðið í „workshop” í Svíþjóð 21.- 27. apríl 2012 nk. undir handleiðslu Dag Holmgren prófessor í iðnhönnun og
Garðars Eyjólfssonar, master í „conceptual design”.
Hönnuðir munu heimsækja ýmis iðnaðarfyrirtæki í Svíþjóð sem sérhæfa sig í álvinnslu. Einnig verða
heimsótt framleiðslufyrirtæki sem vinna með textíl, við, stein, plast og fleira sem hægt er að nota með
álinu. Lögð verður áhersla á að afla þekkingar á framleiðsluferlum (með sérstaka áherslu á ál) sem ekki eru
þekkt hér á landi. Markmiðið er að flytja þekkingu til Íslands og koma á samstarfi og þekkingarmiðlun milli
Norðurlandaþjóðanna.
Í framhaldinu vinna hönnuðir að hugmyndum sínum hér heima og gera í kjölfarið prótótýpur í samvinnu við
valin sænsk framleiðslufyrirtæki. Verkefnið verður sýnt á HönnunarMarsi og víðar á norðurlöndum. Verkefnið
hefur fegnið styrk frá Nordisk Innovationsfund.

Samstarf hönnunarfélaganna á sviði samkeppna
Unnið er að því að samræma samkeppnisreglur hönnunarfélaganna níu og efla samstarf þeirra á þessu sviði.

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. Einni eru í bígerð námskeið fyrir nýútskrifaða hönnuði.

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

Tímarit 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.
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Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Stöðugt er unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar hvoru tveggja á íslensku og
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 hvoru tveggja á íslensku og ensku. Unnið
er að því að flytja vefi yfir í hagkvæmari kerfi, endurhanna og einfalda vefina. Einnig eru uppi áform um að
koma af stað bloggi á íslensku sem yrði vettvangur faglegrar umræðu og skoðanaskipta um hönnun á Íslandi.
Framvinduskýrsla ársins 2011 | aðgerða- ogAðgerðaáætlun
fjárhagsáætlun ársins 2012 | honnunarmidstod.is

Fjárhagslegt uppgjör

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Pantone Violet U

Pantone Violet U

Fjárhagslegt uppgjör ársins 2011 og fjárhagsáætlun ársins 2012
Velta Hönnunarmiðstöðvar jókst um 10 milljónir á árinu 2011. Helstu ástæður eru stór og umfangsmikil verkefni
eins og HönnunarMars sem er ört vaxandi og svo ferð sýningarinnar Íslensk samtímahönnun til Stokkhólms, Tallin
og Helsinki. Reksturinn var nokkuð erfiður því mikill tími fór í að tryggja fjámögnun verkefna og semja við ríkið um
áframhaldandi rekstur miðstöðvarinnar. Miðað við umfang starfseminnar er rekstrarfé Hönnunarmiðstöðvar er
afar takmarkað. Árið kom út í 2 milljón króna tapi sem unnið verður að því að greiða niður árið 2012. Vonir standa
til að rekstrarfé Hönnunarmiðstöðvar aukist verulega árið 2012. Einnig er verður unnið í því að auka sjálfsaflafé
miðstöðvarinnar eins og kostur er.
Pantone Violet U

Hönnunarmiðstöð Íslands í tölum 2011

2.009

2.010

2.011

Félögin sem eiga Hönnunarmiðstöð Íslands
9
9
9
Félagar í félögunum níu
1.100
1.130
1.190
Starfandi hönnuðir á Íslandi
1.800
1.800
1.800
Fastir starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar
2
2
2
Verkefnastjórar í hlutastörfum
2
3
4
Fyrirlestrar í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi
8
7
8
HönnunarMars | viðburðir, fyrirlestrar og sýningar
130
110
100
HönnunarMars | gestir á fyrirlestra
300
400
500
HönnunarMars | þátttaka hönnuða
200
300
400
HönnunarMars | gestir
10.000
20.000
30.000
HönnunarMars | erlendir blaðamenn og gestir
20
20
60
Sýningar frá upphafi
1
2
2
Bókaútgáfa frá upphafi
1
1
1
Samkeppnir á ári
4
7
3
Vefpóstlisti
2.200
3.100
4.200
Fjöldi sendra fréttabréfa og tilkynninga
55
65
78
Fjöldi frétta, viðburða, sýninga og annars kynnt á vef
270
290
300
honnunarmidstod.is | gestir á ári
22.668
25.836
32.208
honnunarmidstod.is | heimsóknir á ári
38.232
53.892
62.544
icelanddesign.is | gestir á ári
–
11.220
18.840
icelanddesign.is| heimsóknir á ári
–
16.044
26.604
blog.icelanddesign.is | gestir á ári
–
–
19.449
blog.icelanddesign.is | heimsóknir á ári
–
–
73.638
Vinir á Facebook
700
2.500
3.600
Heimsóknir erlendra blaðamanna
40
55
65
Velta Hönnunarmiðstöðvar
29.800.000 32.400.000 43.800.000

*

*
*
**
*

*
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*áætlaðar tölur
** skv. könnun Capacent
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Tekjur

Áætlun 2012 Raun 2011
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Raun 2010

Raun 2009

Raun 2008

Fjárframlag frá Iðnaðarráðuneyti

15.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Fjárframlag frá Mennta- og menningar.

15.000.000

8.500.000

8.500.000

10.000.000

10.000.000

Styrkur frá Reykjavík v/HönnMars

5.000.000

3.000.000

2.600.000

1.170.000

540.000

Styrkir og tekjur v/HönnunarMars

5.500.000

5.490.574

1.502.265

3.000.000

0

Styrkir v/ Íslensk samtímahönnun

600.000

5.710.989

6.035.955

4.250.000

4.032.144

3.500.000

9.141.953

2.292.156

1.416.976

0

44.600.000

41.843.516 30.930.376 29.836.976

24.572.144

23.200.000

21.680.519

19.299.133

15.425.647

12.092.956

Kaffi, veitingar og fundarkostnaður

320.000

296.406

235.422

206.509

60.000

Annar starfsmannakostnaður

355.000

0

33.860

0

38.886

1.200.000

1.074.208

689.403

847.600

593.581

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.100.000

1.072.763

872.529

640.836

959.296

Viðhald húsnæðis

450.000

1.440

248.582

915.205

0

Gjaldfærð áhöld og tæki

250.000

17.916

179.347

137.096

253.090

Tryggingar

130.000

57.052

335.116

27.192

24.507

Sími og burðargjöld

390.000

360.061

466.666

234.095

261.557

Pappír, ritföng og bækur

300.000

250.042

199.861

384.100

113.116

Rekstur tölvukerfis	
  og	
  vefs

1.000.000

572.867

601.444

1.011.104

1.437.291

Endurskoðun og reikningsskil

300.000

195.215

278.861

202.312

345.456

Ferðakostnaður

900.000

912.320

711.952

225.016

77.130

Auglýsingar

70.000

3.782

20.410

6.616

269.422

Annar kostnaður

90.000

31.500

17.200

86.275

703.500

9.000.000

8.633.213

3.607.685

4.174.006

0

600.000

6.913.143

2.118.944

4.348.330

1.440.547

Önnur verkefni

1.000.000

1.749.584

1.442.203

0

3.045.111

Gjöld samtals

40.655.000

43.822.031

31.358.618

28.871.939

21.715.446

3.945.000

-1.978.515

-428.242

965.037

2.856.698

Aðrir styrkir og tekjur
Tekjur samtals

Pantone Violet U

Gjöld
Laun og launatengd gjöld

Aðkeypt þjónusta

HönnunarMars
Íslensk samtímahönnun

Niðurstaða rekstrar
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Áætlun 2011, raunkostnaður 2011 og frávik 2011

Tekjur
Fjárframlag frá Iðnaðarráðuneyti

Raun 2011

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0
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Áætlun 2011

Frávik 2011
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10.000.000

10.000.000

0

Fjárframlag frá Mennta- og menningar.

8.500.000

8.500.000

0

Styrkur frá Reykjavík v/HönnMars

3.000.000

3.000.000

0

Styrkir og tekjur v/HönnunarMars

5.490.574

4.500.000

-990.574

Styrkir v/ Íslensk samtímahönnun

5.710.989

6.000.000

289.011

Aðrir styrkir og tekjur

9.141.953

6.500.000

-2.641.953

41.843.516

38.500.000

-3.343.516

21.680.519

20.000.000

-1.680.519

296.406

240.000

-56.406

0

35.000

35.000

Aðkeypt þjónusta

1.074.208

775.000

-299.208

Húsaleiga & öryggisgæsla

1.072.763

890.000

-182.763

Viðhald húsnæðis

1.440

120.000

118.560

Gjaldfærð áhöld og tæki

17.916

150.000

132.084

57.052

350.000

292.948

Sími og burðargjöld

360.061

330.000

-30.061

Pappír, ritföng og bækur

250.042

200.000

-50.042

Rekstur tölvukerfis	
  og	
  vefs

572.867

800.000

227.133

Endurskoðun og reikningsskil

195.215

300.000

104.785

Ferðakostnaður

912.320

500.000

-412.320

3.782

30.000

26.218

31.500

30.000

-1.500

8.633.213

7.300.000

-1.333.213

Íslensk samtímahönnun

6.913.143

6.000.000

-913.143

Önnur verkefni

1.749.584

0

-1.749.584

Gjöld samtals

43.822.031

38.050.000

-5.772.031

-1.978.515

450.000

2.428.515

Tekjur samtals
Gjöld
Laun og launatengd gjöld
Kaffi, veitingar og fundarkostnaður
Annar starfsmannakostnaður

Tryggingar

Auglýsingar
Annar kostnaður
HönnunarMars

Niðurstaða rekstrar
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Fylgiskjal 1
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mars

Fréttabréf Hönnunarmiðstöðvar
janúar – desember 2011
Pantone Violet U

janúar

febrúar
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Stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar | 5. nóvember 2011
STEFNUMÓTANDI FUNDUR HÖNNUÐA OG HÖNNUNARMIÐSTÖÐVAR 5. NÓVEMBER | SAMANTEKT ÚR UMRÆÐU
Pantone Violet U

Á stefnumótandi fundi hönnuða 5. nóvember sem haldinn var í Listaháskóla Íslands var farið í gegnum helstu stefnumál
hönnuða og Hönnunarmiðstöðvar 2012-2014. Bjarni Snæbjörn Jónsson stýrði fundinum og Halldóra Ísleifsdóttir flutti
erindi. Á fundinum voru um 30 manns, fyrir hönd fagfélaganna sem standa að baki Hönnunarmiðstöðvarinnar.
HÖNNUN SEM DRIFKRAFTUR Í NÝSKÖPUN OG SAMFÉLAGSÞRÓUN
Samtal, samvinna: Aukið samtal og samvinna þvert á greinar, kom til tals í nánast öllum flokkum. Ljóst er að þörf er fyrir
að auka samtal og samvinnu í sem víðasta skilningi, milli skóla allra stiga, milli skóla og atvinnulífs, hönnuða og iðnaðar,
milli ólíkra starsgreina, hönnunarmiðstöðva, og svona mætti áfram telja.
Innviðir á undan útrás: Styrkja þarf innviði greinarinnar áður en hægt er að setja áherslu á útflutning og markaðssetningu
erlendis. Þetta má t.d. gera með því að koma á verkefna- og þróunarsjóði hönnuða.
Áhrif: Auka þau áhrif sem hönnun getur haft með því að auka fræðslu og kynningar.
Ábyrgð: Hönnuðir taki ábyrgð á verkefnum sínum og hugi að heildinni. Þeor þurfa líka að taka ábyrgð á því að lyfta
umræðunni um hönnun á hærra plan.
KYNNING, FRÆÐSLA, MIÐLUN
Fræðsla almennings: Umræða um hönnun er á vitlausum stað og við sem hönnuðir þurfum að taka höndum saman um
að lyfta umræðunni á hærra plan. Rætt var um fastan lið t.d. í Fréttablaðinu, sjónvarpsþátt um hönnun og tímarit s.s. í
tengslum við HönnunarMars.
Fræðsla sérhæfðari hópa: Fræðsla, t.d. á vegum Hönnunarmiðstöðvar um hönnun inn í alla stjórnsýslu, stofnanir og
stuðningsumhverfi, framleiðslufyrirtæki svo nýta megi hönnunarhugsun á öllum stigum samfélagsins. Hönnunarmiðstöð
gæti boðið upp á fyrirlestra um hönnun fyrir sérhæfða hópa, t.d. í bönkum, fyrirtækjum, skólum o.fl.
Umræðan: Hönnuðir þurfa sjálfir að taka ábyrgð á að lyfta umræðunni um hönnun upp á hærra plan, benda á það sem
gott er og vera gagnrýnir á það sem betur má fara.
MENNTUN, ÞEKKING, RANNSÓKNIR
Hönnun kennd á fyrri skólastigum: Hönnunarkennsla í grunnskólum er líkleg til að styðja við kennslu í öðrum greinum,
ydda gagnrýna hugsun og örva nemendur í leit að nýjum lausnum. Kennsluefni fyrir grunnskóla vantar. Einnig þarf að
fræða kennarana í hvernig þeir geti kennt hönnun.
MA nám í hönnun: Meistaranámið ýtir undir vægi hönnunar og gerir umræðu faglegri. Það skoðar aðstæður okkar
tækifæri og áskoranir. Vekur athygli á og stuðlar að sameiginlegu tungumáli íslenskra hönnuða. Með MA námi fylgir
rannsóknarvinna sem er mjög mikilvæg jafn ungu samfélagi og íslenskur hönnunarheimur er. Með meistaranáminu er
auðvelt að styrkja sambandið við erlenda skóla, en oft er MA nám forsenda slíks samstarfs.
Starfsnám: Starfsnám brúar þá gjá sem er á milli skóla og atvinnulífs. Með því að koma því á eru skilin milli hönnunarnáms
og iðnnáms skilgreind, efld og skýrð. Starfsnám eykur samvinnu við starfandi fyrirtæki í hönnun og framleiðslu. Fyrirtæki
fá aðstoð og læra á mögulega starfskrafta, nemarnir læra að vinna og auka tenglanet sitt. Skoða ætti möguleikana að
gera starfsnám lánshæft – sér í lagi nú þegar margir eru á atvinnuleysisbótum.
STARFSUMHVERFI
Verkefna- og þróunarsjóður hönnuða: Styrkja innviði hönnunargeirans. Sjóður sem þarf að vera um 200 milljónir.
Laga&skattaumhverfi: Einfalda kerfin í kringum útflutning. Lækka virðisauka á íslenskri hönnun.
Siðamál: Hönnunarstuldur o.fl. | Sameining fagfélaga: Aukin hagkvæmni í rekstri, sameinuð hafa félögin aukinn
skriðþunga og eru sýnilegri. Auka samstarf og samvinnu félaganna.
HÖNNUNARMIÐSTÖÐ
Aukið rekstrarfé Hönnunarmiðstöðvar: Krafa um aukið fjármagn til handa Hönnunarmiðstöðvar. Ræddir voru ýmsir
möguleikar til að auka rekstrarfé, s.s. að Hönnunarmiðstöð fái hluta af virðisauka af skráðum hönnunarfyrirtækjum og hlut
félagsgjalda.
Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar: Brúa gjár, t.d. milli hönnunar og iðnaðar. Hönnunarmiðstöð ætti fyrst og fremst að beita
sér fyrir að styrkja innviði hönnunargeirans hér heima. Svo að huga að kynningu erlendis.
Ný starfsgildi í Hönnunarmiðstöð: Inn í Hönnunarmiðstöð séu búin til ný starfsgildi, sem t.d. gætu annað ráðgjöf í ýmsum
málaflokkum.
Hönnunarverðlaun: Hönnunararverðlaun á mikla athygli í fjölmiðlum og eru góð leið til að benda á og verðlauna góða
hönnun sem tekur til allra þátta: umhverfislegra, efnahagslegra og samfélagslegra.
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