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Hönnunarmiðstöð Íslands 2018
Stjórnvöld sýndu framsýni fyrir ellefu árum þegar Hönnunarmiðstöð Íslands var ýtt úr vör þvert á hefðbundnar
áherslur faggreina og ráðuneyta. Miklar og jákvæðar breytingar hafa orðið síðan. Á árinu hófst vinna við
endurskoðun hönnunarstefnu stjórnvalda sem lítur senn dagsins ljós ásamt nýrri nýsköpunarstefnu. Með þeim
öðlumst við sem þjóð nýtt tækifæri til að taka málefni hönnunar og nýsköpunar fastari tökum.
Þar skiptir framkvæmd, eftirfylgni, fjármagn og staðsetning málaflokksins í stjórnkerfi öllu máli. Hönnun
er lykilverkfæri til að ná árangri á sviði atvinnulífs, nýsköpunar, menntunar og samfélagsþróunar. Á þeim
umbrotatímum sem við lifum verðum við að nýta öll tæki til að þróa nýjar lausnir, ferla og aðferðir til að tryggja
farsæld til framtíðar. Þar hafa hönnuðir mikilvægu hlutverki að gegna sem:
Hreyfiafl til breytinga
– vekja athygli á tækifærum og framúrskarandi verkefnum
– ýta undir nýsköpun og þróun á sviði hönnunar og arkitektúrs
– efla og styrkja menntun í hönnun og arkitektúr á öllum skólastigum
Efla samstarf
– tengja saman hönnuði og fyrirtæki
– efla samstarf þvert á greinar
– byggja brýr á milli Íslands og annarra landa
Stuðla að verðmætasköpun
– fjölga störfum fyrir ungt fólk
– fjölga litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem byggja á hönnun og hugviti
– auka útflutning, efnislegan og óefnislegan
Hvers vegna?
– verðmæti framtíðar munu byggja á hönnun, hugviti og tækni
– atvinnulífið þarf að vera tilbúið að taka á móti ungu fólki sem vill vinna í skapandi störfum
– Ísland er á eftir öðrum þjóðum í þessari þróun en við erum fljót að tileinka okkur nýjar aðferðir
Stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar fara þess á leit við stjórnvöld þegar
kemur að endurgerð samnings um rekstur Hönnunarmiðstöðvar
Íslands áramótin 2020 verði hugað að nauðsynlegum úrbótum.
Samningur verði gerður til 5 ára í senn í anda nýrra fjárlaga og
fjárframlag til málaflokksins aukið í samræmi við þann árangur
sem hefur náðst, umfang starfseminnar og möguleika hennar til
atvinnusköpunar
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Hönnunarmiðstöð hefur náð miklum árangri með störfum sínum
undanfarin 10 ár. Vitund um og áhersla á íslenska hönnun hefur
gjörbreyst. Íslensk hönnun og HönnunarMars eru þekkt víða um
heim og Hönnunarmiðstöð á Íslandi er vel þekkt í fagsamfélagi sínu á
Norðurlöndum og víðar í Evrópu og Bandaríkjunum.
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2018 í stuttu máli…
Helstu kynningarviðburðir, áfangar og árangur hönnuða og arkitekta

HönnunarMars 2018 fagnaði áratugsafmæli dagana 15.–18. mars 2018. DesignTalks fór fram í Hörpu þar sem horft var til
framtíðar með skapandi augum brautryðjandans. Hátíðin hefur fest sig í sessi sem ein af aðalhátíðum borgarinnar.

Hönnunarsjóði bárust á árinu 2018 167 umsóknir um almenna styrki að upphæð um rúmlega 400 m.kr. Einnig bárust 162
umsókn um ferðastyrki. Sjóðurinn veitti alls 50 verkefnum ferðastyrki, alls að upphæð 5,9 m. kr. og styrkti 35 verkefni alls
að upphæð 37,5 m. kr.

Hönnunarverðlaun Íslands 2018 voru veitt við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum þann 2.nóvember. Katrín Jakobsdóttir
forsætisráðherra Íslands veitti verðlunin sem Basalt arkitektar hlutu fyrir arkitektúr í íslenskri baðmenningu. Lava Center
hlaut viðurkenningu fyrir Bestu fjárfestingu í hönnun. Málþing var haldið í Veröld, húsi Vigdísar í tengslum við verðlaunin
undir yfirskriftinni „Hvert stefnum við? - málþing um hönnun í kvikum heimi“.

HA - tímarit um íslenska hönnun og arkitektúr kom út tvisvar árinu 2018 auk þess sem gefin var út sérútgáfa HA fyrir
HönnunarMars.

Brynjar Sigurðsson, vöruhönnuður hlaut hin virtu sænsku Torsten og Wanja Söderberg-verðlaun fyrir árið 2018.Í umsögn
dómnefndar segir meðal annars að verk Brynjars vísi í íslenskan menningararf, frásagnarlistina og fiskveiðar. Hönnun
hans tvinni saman fortíð og samtíð.

FORMEX hönnunarsýningin í Stokkhólmi setti íslenska hönnun í öndvegi á sýningunni sem var haldin í janúar 2018. Það
voru Hönnunarmiðstöð Íslands og sendiráð Íslands í Stokkhólmi sem stóðu að þátttöku íslensku hönnunarfyrirtækjanna:
Fólk Reykjavík, Takk, North Limited, Berlinord og Dögg.

Íslensk hönnun á 3 days of design í Kaupmannahöfn. Í tilefni af aldarafmæli fullveldisins beindi Illums boglighus sjónum
að íslenskri hönnun í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands og Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn. Sýnendur voru FÓLK,
Erla Sólveig Óskarsdóttir, AGUSTAV, Ragna Ragnarsdóttir, MARÝ, Bjarni Sigurðsson Ceramics, SKATA, Dögg Design,
Berlinord, ANNA THORUNN, Fuzzy, FÆRID, Bryndís Bolladóttir, Þórunn Árnadóttir og Kjartan Óskarsson.

Fáni fyrir nýja þjóð, sýning í sendiráði Íslands í Kaupmannahöfn og á hönnunarvikunni í París í september
Hörður Lárusson vann bókina Fáninn upp úr tillögum að hönnun íslensks þjóðfána sem bárust fánanefnd árið 1914
frá almenningi. Verkefnið var samstarfsverkefni Harðar Lárussonar, Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Sendiráðsins í
Kaupmannahöfn og stóð frá maí til september 2018. Sýningin fór þaðan til París þar sem hún var sett upp í Galerie Joseph
sem hluti af hönnunarvikunni í París í september í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands og Sendiráð Íslands í París.
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Hönnunarsafn Íslands stóð fyrir átta sýningum á árinu 2018. Þær voru: Og Andefni - Lifandi sýning // 100 ár 100 dagar
á Instagram // Safnið á röngunni með Einari Þorsteini // Mannabein - lifandi sýning // Verk í náttúru Þeistareykja //
Undraveröld Kron by Kronkron // QYSLEXTWHERE // Íslenska lopapeysan.
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Landslag hlaut ein virtustu alþjóðlegu verðlaunin sem veitt eru fyrir landslagsarkitektúr í Evrópu fyrir hönnun á tröppustíg
á Saxhól í Þjóðgarðinum Snæfellsjökli í nóvember 2018. Verðlaunin, International Rosa Barba Landcape Prize, voru veitt á
tíunda landslagsarkitektúrtvíæringnum í Barcelona í lok september síðastliðnum.

Sjálfbærir stólar, norræn hönnunarkeppni sem sett var af stað af norrænu ráðherranefndinni til að vekja athygli
á sjálfbærni og umhverfisvitund í hönnun. Kollhrif stóll Studio Portland var valinn fulltrúi Íslands og var til sýnis á
loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna (COP24) í Póllandi í desember.

Taste of Iceland eru kynningarviðburðir á vegum Iceland Naturally sem haldnir eru í 5 borgum í Bandaríkjunum og
Kanada ár hvert. Í tilefni af 10 ára afmæli HönnunarMars 2018 var Hönnunarmiðstöð Íslands boðin þátttaka í verkefninu.
Verkefnið spannaði allt árið 2018 en markmiðið var að kynna grósku í íslenskri hönnun og arkitektúr.

Sustainordic er samnorrænt verkefni sex hönnunar-og arkitekta miðstöðva á Norðurlöndunum sem fjallar um að
vekja athygli á góðum norrænum dæmum um sjálfbæra neyslu og framleiðslu. ARKDES, sænska arkitektúr- og
hönnunarmiðstöðin og Form Design Center í Malmö eiga frumkvæðið að verkefninu en DogA frá Noregi, Design Forum
Finland og Hönnunarmiðstöð Íslands eru samstarfsaðilar. The Nordic Report, skýrsla mun koma út árlega, en verkefnið er
stutt af Norrænu ráðherranefndinni. http://www.sustainordic.com/

Nordic Design Resource rannsóknin var kynnt í um öll Norðurlönd í nóvember 2018 en markmið verkefnisins er að
kortleggja auðlindir hönnunar á Norðurlöndunum. Verkefni er styrkt af Nordisk Innovation og unnið í samstarfi Dansk
Design Centre, Hönnunarmiðstöðvar Íslands, DOGA - Design og Arkitektur Norge, Design Forum Finland og SVID –
Stiftelsen Svensk Industridesign. http://nordicdesignresource.com/
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Rekstur Hönnunarmiðstöðvar 2018
Hönnunarmiðstöð Íslands hefur verið með rekstrar- og þjónustusamninga við atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti og mennta- og menningarmálaráðuneyti sem gerðir hafa verið á þriggja ára fresti.
Samningur um rekstur miðstöðvarinnar sem gilti út árið 2017 hljóðaði upp á 30 m. kr. á ári; framlag
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis var 20 m. kr. en framlag mennta- og menningarmálaráðuneytis 10
m. kr. Þar að auki hefur Hönnunarmiðstöð fengið 15 m. kr. framlag frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti
vegna framkvæmdar hönnunarstefnu.
Um áramótin 2017–2018 gekk erfiðlega að fá niðurstöðu í
málaleitan Hönnunarmiðstöðvar um bættan rekstrarsamning
2018-2023. Niðurstaða um óbreytt framlag fékkst til
eins árs, en á fundi með Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð
Gylfadóttur ráðherra ferðamála, iðnaðar og nýsköpunar
18. janúar 2018 var ákveðið að nýr samningur um rekstur
Hönnunarmiðstöðvar til næstu 3–5 ára lægi fyrir í maí 2018.

Hörður Lárusson formaður stjórnar fer yfir reksturinn á ársfundi
Hönnunarmiðstöðvar í Norræna húsinu í júní 2018.

Um vorið fór af stað vinna við endurskoðun hönnunarstefnu
og um leið var ákveðið að hún yrði grundvöllur að nýjum

samningi um rekstur Hönnunarmiðstöðvar. Hún átti að vera tilbúin í september 2018. Ný stefna var sett
í opið samráðsferli en seint í október var vinnunni við endurskoðunina frestað og ákvörðun tekin um að
tengja nýja hönnunarstefnu við nýsköpunarstefnu sem á að liggja fyrir vorið 2019. Enginn fulltrúi hönnunar
né skapandi greina situr í nefnd um endurskoðun nýsköpunarstefnu. Þessi frestun hefur reynst alvarleg fyrir
Hönnunarmiðstöð enda hefur þetta ferli skapað óvissu um framhald og rekstur miðstöðvarinnar. Ekki tókst að
klára samning til lengri tíma árið 2018 en seint í nóvember náðist vilyrði fyrir endurnýjuðum samningi 30 m. kr.
og 25 m. kr. aukaframlag til reksturs Hönnunarmiðstöðvar til eins árs eða til ársloka 2019.
Meginmarkmið samningsins um rekstur Hönnunarmiðstöðvar er að
– styrkja íslenska hönnun og arkitektúr sem listgreinar og grundvöll þeirra til atvinnusköpunar
– vekja áhuga og auka skilning á mikilvægi hönnunar og arkitektúrs fyrir þjóðfélagið
– kynna íslenska hönnun og arkitektúr hér á landi og erlendis
– auka vægi hönnunar og arkitektúrs hjá stjórnvöldum og fyrirtækjum til að auka virði og gæði þeirrar vöru
og þjónustu sem framleidd er í landinu og leiða þannig til bættrar samkeppnisstöðu Íslands.
Til þess að ná markmiðum samningsins mun Hönnunarmiðstöð standa fyrir eftirfarandi starfsemi:
– Fylgja markmiðum hönnunarstefnu 2014–2018 í starfsemi sinni.
– Standa fyrir kynningu á íslenskri hönnun og byggingarlist hér á landi og erlendis, m.a. með upplýsingaveitu
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á vefsíðu á íslensku og ensku, kynningarfundum, ráðstefnum, sýningarhaldi, námskeiðum, útgáfustarfsemi og
hvers kyns upplýsingamiðlun.
– Örva og styðja samstarf milli hönnuða og arkitekta og framleiðenda og
framkvæmdaaðila, m.a. með verkefnum sem tengja saman fagmenntaða hönnuði og atvinnulíf þar sem
hönnun er hagnýtt við vöruþróun, nýsköpun og ímyndaruppbyggingu innan fyrirtækja.
– Efla samstarf hönnuða við menntastofnanir á sviði hönnunar og byggingarlistar.
– Stuðla að samstarfi við erlendar hönnunarmiðstöðvar.
Framvinduskýrsla ársins 2018 | honnunarmidstod.is

Stjórn
Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. er í eigu níu félaga hönnuða og stjórnað af fulltrúum þeirra. Aðalfundur
félagsins var haldinn 15. maí 2018,Bryndís Bolladóttir, fulltrúi Textílfélagsins,hætti og Ragna Fróðadóttir tók
hennar sæti. Laufey Jónsdóttir, fulltrúi Fatahönnunarfélagsins, hætti og Magnea Einarsdóttir tók við. Arna
Arnardóttir hætti í stjórn HönnunarMars og Brynhildur
Pálsdóttir tók við hennar sæti.
Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í
stjórn frá aðalfundi 15. maí 2018:
Arkitektafélag Íslands, Kristján Örn Kristjánsson
Fatahönnunarfélag Íslands, Magnea Einarsdóttir
Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, Dóra Hansen
Félag íslenskra gullsmiða, Arna Arnardóttir
Félag íslenskra landslagsarkitekta, Svava Þorleifsdóttir
Félag íslenskra teiknara, Hörður Lárusson
Félag vöru- og iðnhönnuða, Brynhildur Pálsdóttir
Leirlistafélag Íslands, Sigrún Jóna Norðdahl
Ný stjórn Hönnunarmiðstöðvar fyrir framan Norræna húsið í júní 2018.

Textílfélagið, Ragna Fróðadóttir

Fjármál
Velta Hönnunarmiðstöðvar 2018 var 122 milljónir sem er aukning um 8 milljónir frá fyrra ári. Hagnaður var
2,8 milljónir. Áætlanir stóðust vel en ástæða jákvæðrar rekstrarniðurstöðu er fyrst og fremst sparnaður í
launakostnaði. Umfang og kostnaður við verkefni Hönnunarmiðstöðvar eykst en rekstrarsamningur við
stjórnvöld er ekki í takt við þá aukningu, sbr. texta hér að framan, og m.a. hefur rekstrarframlag aldrei verið
uppreiknað miðað við launavísitölu. Eins og áður var miklu aðhaldi beitt, stöður sem losnuðu voru ómannaðar
í lengri tíma í sparnaðarskyni sem auðvitað skapar vanda fyrir annað starfsfólk og starfsemina í heild.
Samningur félaga hönnuða og arkitekta
um framlag til uppbyggingar og reksturs Hönnunarmiðstöðvar var undirritaður á opnum ársfundi
Hönnunarmiðstöðvar í Norræna húsinu þann 14. júní 2018. Umræður um slíkan samning hafa staðið í langan
tíma enda er Hönnunarmiðstöð í eigu félaganna og tilvalinn vettvangur til að efla árangur, þjónustu og samtal
við félagsmenn og samfélagið allt.
Markmið samningsins eru eftirfarandi:
Efla Hönnunarmiðstöð sem sameiginlegan vettvang
hönnuða og arkitekta á Íslandi sem vinnur að framgangi
og vexti greinanna í atvinnulífi, samfélagi og menningu.
Styðja við og efla samtal á milli greina hönnunar og
arkitektúrs við stjórnvöld og atvinnulíf. Efla þjónustu
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Hönnunarmiðstöðvar Íslands við eigendur sína (félögin)
og vinna að því að samræma þá þjónustu sem félagar
eiga kost á. Auka hagræði og samnýta fjármagn í ýmsum
verkefnum á vegum Hönnunarmiðstöðvar og félaganna.
Með aðildargjaldi taka félögin þátt með beinum hætti í
Formenn félaganna níu við undirritun samningsins.
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kostnaði við uppbyggingu og rekstur
Hönnunarmiðstöðvar og staðfesta
þar með mikilvægi hennar og virka
hlutdeild.
Starfsmannamál
Árið 2018 störfuðu að jafnaði fimm
starfsmenn í Hönnunarmiðstöð;
Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar, Ólöf Rut
Stefánsdóttir, verkefnastjóri og vef- og
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar á aðventugleði í Aðalstræti 2.

kynningarstjóri, var í hálfu starfi frá ágúst

til nóvember. Sara Jónsdóttir, stjórnandi HönnunarMars og Hönnunarverðlauna Íslands, hætti í maí en Ástþór
Helgason hóf störf sem stjórnandi HönnunarMars í september. María Kristín Jónsdóttir tók við sem ritstjóri HA
– tímarits um hönnun og arkitektúr og Gunnar Gunnsteinsson varð skrifstofustjóri í hálfu starfi 15. október.
Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð er með samning við Reykjavíkurborg um húsnæði í Aðalstræti 2. Samningurinn gengur út
á að efla ímynd skapandi miðborgar og styrkja stöðu hönnunar í hjarta borgarinnar með Hönnunarmiðstöð
í Aðalstræti 2. Samningurinn er í endurskoðun en hann rennur út um áramótin 2019–20. Í húsinu er rekin
hönnunarverslunin Akkúrat, Arkitektafélag Íslands leigir aðstöðu og þar að auki eru um 14 einstaklingar,
hönnuðir og arkitektar, með vinnuaðstöðu í húsnæðinu.
Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2 samkvæmt samningi við Reykjavíkurborg er að:
– reka upplýsinga- og kynningarmiðstöð hönnunar og arkitektúrs sem opin er gestum og gangandi
– reka vefi á íslensku og ensku með upplýsingum um hönnunarverslanir og „design destinations“
– sjá til þess að vönduð verslun með íslenska hönnun verði rekin á jarðhæðinni
– standa fyrir viðburðum og uppákomum í
opna rýminu á bak við verslunarrýmið
– halda mótttökur, námskeið, kynningar og
viðburði á pallinum og í opna rýminu
– reka verkefnin HönnunarMars /
Hönnunarverðlaun / Hönnunarsjóð / HA –
tímarit í húsinu
– gera samninga við aðila um minni sýningar
og kynningar sem geta farið fram í húsinu
– tryggja að í húsinu sé lífleg og áhugaverð
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starfsemi til gagns og gleði fyrir fólk á ferli í
bænum.
Hönnunarmiðstöð Íslands í Aðalstræti 2.
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Endurskoðun hönnunarstefnu stjórnvalda 2018
Vorið 2018 hóf atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti vinnu við endurskoðun fyrstu hönnunarstefnu Íslands
sem samþykkt var af ríkisstjórn 2014–2018. Ráðgjafar Capacent héldu utan um vinnuna og voru í samstarfi við
fulltrúa Hönnunarmiðstöðvar um verkefnið og fleiri aðila en ný stefna átti að vera tilbúin í september 2018.
Markmið verkefnis
– Kortleggja hvernig eldri stefna hefur reynst í
framkvæmd og innleiðingu.
– Greina styrkleika og veikleika í núverandi
fyrirkomulagi og framkvæmd verkefna.
– Skipuleggja og stýra stefnumótunarferli við
endurskoðun hönnunarstefnu.
– Vinna stefnuskjal þar sem fram komi framtíðarsýn fyrir
málaflokkinn ásamt meginmarkmiðum, áherslum og
Arnar Pálsson ráðgjafi hjá Capacent kynnir vinnu stefnumótunarfundar sem haldinn var á Grand Hótel í 30. maí 2018.

helstu aðgerðum.
Afurð vinnunnar verði ný hönnunarstefna sem tekur mið

af styrkleikum og veikleikum í núverandi umhverfi og þar komi fram framtíðarsýn fyrir málaflokkinn,
meginmarkmið, helstu áherslur og aðgerðir.
Gagnaöflun og greining - djúpviðtöl við valda aðila frá Nýsköpunarmiðstöð, Hönnunarmiðstöð,
Hönnunarsjóði, Listaháskóla Íslands, Samtökum iðnaðarins, Íslandsstofu, Mennta- og
menningarmálaráðuneyti ofl.
Vinnufundir 1–2 greiningarfundir með aðkomu stærri hóps frá hagsmunaaðilum
Stórfundur um hönnunarstefnu þar sem unnið er með niðurstöður djúpviðtala og greiningarfunda.
Fundurinn var haldinn 30. maí 2018 en þangað komu um 40 aðilar úr stjórnkerfi og fyrirtækjum á sviði
hönnunar og arkitektúrs sem Hönnunarmiðstöð aðstoðaði við að kalla saman. Capacent sá um úrvinnslu en
tillaga að nýrri stefnu var sett í opið samráðsferli í júlí í samráðsgátt stjónvalda: https://samradsgatt.island.is/
oll-mal/$Cases/Details/?id=83. Í október var tekin ákvörðun í ráðuneytin, að fresta vinnunni við endurskoðun
Hönnunarstefnu og tengja við gerð nýsköpunarstefnu sem mun liggja fyrir vorið 2019. Eðlilegt er að tengja
á millli gerðar hönnunarstefnu og nýsköpunarstefnu en galli að hvorki hönnuðir né skapandi greinar eiga
fulltrúa í stýrihópi um gerð nýsköpunarstefnu.
Þessar tafir hafa reynst Hönnunarmiðstöð erfiðar því
gerð nýs samnings um rekstur miðstöðvarinnar hefur
dregist í meira en ár sem skapar óvissu um framhald
og rekstur miðstöðvarinnar og gerir allar áætlanir til
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lengri tíma erfiðar.
Elín Elísabet fangaði hugmyndir og tillögur á stefnumótunarfundinum sem haldinn var á Grand Hótel í Reykjavík 30. maí 2018.
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Sameining eða aukið samstarf kynningarmiðstöðva listgreina
Mennta- og menningarmálaráðuneyti hóf vinnu í október 2017 við að kanna til hlítar kosti og galla við
sameiningu eða aukið samstarf kynningarmiðstöðva listgreina og hönnunar. Stofnaður var starfshópur og
Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, var skipuð verkefnastjóri. Mælst var til að hópurinn lyki störfum fyrir 1. júní 2018.
Fulltrúar eftirfarandi aðila áttu sæti í hópnum:
Kvikmyndamiðstöð Íslands, Laufey Guðjónsdóttir
Miðstöð íslenskra bókmennta, Hrefna Haraldsdóttir
Kynningarmiðstöð íslenskrar myndlistar, Björg Stefánsdótti
Útflutningsskrifstofa íslenskrar tónlistar, Sigtryggur Baldursson
Hönnunarmiðstöð Íslands, Halla Helgadóttir
Tónverkamiðstöð, Signý Leifsdóttir
Sviðslistasamband Íslands, Birna Hafstein
Handverk og hönnuna Signý Ormarsdóttir
Bandalag íslenskra leikfélaga, Vilborg Á. Valgarðsdóttir
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, Baldur Sigmundsson
Utanríkisráðuneyti, Skafti Jónsson
Bandalagi íslenskra listamanna, Kolbrún Halldórsdóttir,
Íslandsstofu, Kristjana Rós Guðjohnsen
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir.
Unnin voru gögn og kynningar í Hönnunarmiðstöð fyrir verkefnastjóra skv. beiðni og fundir haldnir um
starfsemi miðstöðvarinnar og sérstöðu vegna breiðrar tengingar hönnunar og arkitektúrs við listir, menningu,
samfélag og atvinnulíf.
Fundur var haldinn í mennta- og menningarmálaráðuneytinu
20. desember 2018 þar sem samantekt og drög að skýrslu voru
KYNNINGARMIÐSTÖÐVAR LISTGREINA
SAMEINING EÐA AUKIÐ SAMSTARF
UNNIÐ FYRIR MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTI

kynnt og Lilja Alfreðsdóttir, ráðherra mennta- og menningarmála,
leiddi samtal um innihald hennar. Í skýrslunni er lögð áhersla á
Leið 1. af þrem mögulegum, aukin samvinna er ekki ein af þrem.
Leið 1. Stofnun í stjórnsýslunni // Miðstöð menningar / lista / Listís

2017/2018
Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir

Leið 2. Hluti af Íslandstofu
Leið 3. Óbreytt ástand

Gefinn var frestur til 4. janúar 2019 til að gera athugasemdir. Miðstöðvar skapandi greina sendu athugasemdir
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hver fyrir sig en sameinuðust líka um að gera athugasemdir þar sem bent var á kosti aukinnar samvinnu
sem leið til sameiningar. Vinnuhópur var stofnaður í kjölfarið en í honum sitja Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir,
verkefnastjóri, Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir, mennta- og menningarmálaráðuneyti, Laufey Guðjónsdóttir,
Kvikmyndamiðstöð Íslands, Sigtryggur Baldursson, Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, Páll Baldvin
Baldvinsson og Erling Jóhannesson, Bandalagi íslenskra listamanna.
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Starfsemi Hönnunarmiðstöðvar 2018
Hönnunarmiðstöð sinnir ýmsum föstum verkefnum, svo sem kynningarstarfi hér á landi og erlendis.
Starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar á í reglulegum samskiptum við alla helstu fjölmiðla á Íslandi varðandi verkefni
hönnuða og miðstöðvarinnar. Fjölmiðlar fylgjast með vefsíðum og samfélagsmiðlum Hönnunarmiðstöðvar.
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar ýta einnig undir umfjöllun um einstaka hönnuði og verkefni þeirra og vinna
markvisst starf við að kynna viðburði og verkefni á þessu sviði með fréttatilkynningum og umfjöllun á vef og
samfélagsmiðlum. Mælingar Creditinfo benda til þess að umfjöllun um hönnun í íslenskum fjölmiðlum haldist
stöðug. Á árinu 2018 var fjallað um Hönnunarmiðstöð í 205 fréttum og miðstöðin er þannig í 307. sæti yfir
mælda lögaðila sem er heldur lakara en fyrri ár. Hönnunarmiðstöð er í sambandi við erlenda fréttamiðla á
sviði hönnunar og leitast við að miðla fréttum um það helsta sem er að
gerast á sviðinu hér á landi allt árið.
Kynningarstarf erlendis
Kynningarstarf erlendis hefur haldið áfram að eflast með auknu samstarfi
og tengslum. Hönnunarmiðstöð er í samskiptum við fjölda aðila á ári
hverju varðandi samstarf, sýningar og verkefni á sviði hönnunar og
arkitektúrs. Undanfarin ár hefur fjöldi kynninga og erinda verið haldinn
fyrir faghópa erlendis um uppbyggingu á sviði hönnunar í Reykjavík og á
Íslandi með áherslu á HönnunarMars. Árið 2018 voru haldnar kynningar í
Stokkhólmi og Hönnunarmiðstöð tók þátt í FORMEX-hönnunarsýningunni
og húsgagnamessunni Stockholm Furniture
Fair þar í borg, 3 Days of Design og Chart
Art and Design Fair í Kaupmannahöfn, Now
Nordic-sýningu á London Design Fair og
hönnunarvikunni í Helsinki. Einnig voru haldin
erindi um íslenska hönnun og arkitektúr á
Taste of Iceland viðburðum á vegum Iceland
Naturally í fimm borgum Vestanhafs: Boston,
Taste of Iceland viðburður A/D/O í New York í september

Chicago, New York, Seattle og Toronto.

Kynningarstarf hérlendis
Á hverju ári er haldinn fjöldi kynninga um íslenska hönnun, arkitektúr
og Hönnunarmiðstöðina sjálfa fyrir ýmsa hópa. Ýmist er tekið á móti
aðilum eða þeir heimsóttir, s.s. námsmenn, skólahópar í hönnunarnámi,
fræðimenn, fólk úr stjórnsýslu, frá fyrirtækjum og svo mætti lengi telja.
Langstærsti kynningarviðburður Hönnunarmiðstöðvar er HönnunarMars
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sem leikur lykilhlutverk í kynningu á íslenskri hönnun hérlendis.
Hönnunarverðlaun Íslands í október eru vaxandi viðburður sem dregur
fram það sem best er gert á sviði hönnunar og arkitektúrs. Útgáfa HA –
tímarits um hönnun og arkitektúr og ýmsir aðrir viðburðir vega líka þungt.
Þjónusta við hönnuði, fyrirtæki og stofnanir
Fyrirtæki og stofnanir leita til Hönnunarmiðstöðvar með ýmsar fyrirspurnir
Framvinduskýrsla ársins 2018 | honnunarmidstod.is

sem varða samstarf við hönnuði, áherslur á sviðinu og uppbyggingu. Miðstöðin hefur milligöngu og veitir
ráðgjöf um samstarf við hönnuði á ýmsum sviðum. Einnig svara starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar fyrirspurnum
frá hönnuðum um ýmis hagsmunamál, útflutning, framleiðslu, markaðssetningu, erlendar sýningar,
samstarfsaðila, styrki og fleira. Unnið er að því að styrkja og efla þessa þjónustu.
Samstarf við stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
Hönnunarmiðstöð á í miklu samstarfi við stuðningsumhverfið og stjórnsýslu enda er mjög mikilvægt að
fulltrúar hönnuða og arkitekta séu leiðandi í þeim málum sem varða þeirra fag. Fulltrúum hönnuða og
arkitekta í nefndum og ráðum hefur fjölgað umtalsvert undanfarið.
Erlendir blaðamenn og gestir
Erlendir blaðamenn og gestir leita gjarnan til Hönnunarmiðstöðvar. Margir þeirra koma í tengslum við
HönnunarMars, aðrir hafa samband beint og einhverjir koma fyrir milligöngu ýmissa þjónustuaðila eða
einstaklinga. Hönnunarmiðstöð veitir þessu fólki ráðgjöf og þjónustu, tengir það við hönnuði og aðstoðar
við efnis- og myndaöflun. Fjöldi gesta, listrænna stjórnenda og fagmanna alls staðar að úr heiminum leitar til
okkar beint eða rafrænt og bókar fundi. Einnig rambar góður hópur einfaldlega inn í miðstöðina af götunni.
Vefsíður Hönnunarmiðstöðvar á íslensku og ensku
Hönnunarmiðstöð heldur úti vefsíðu á íslensku og ensku með fréttum og kynningum. Hún er virk fréttaveita
sem segir frá því helsta sem er að gerast á íslenskum hönnunarvettvangi. Fréttabréf á íslensku og ensku eru
send út reglulega. Vinna við endurgerð vefja hófst á árinu og vonir standa til að nýr vefur opni haustið 2019.
Myndstef
Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn, Rósu Dögg Þorsteinsdóttur sem situr í stjórn
Hönnunarmiðstöðvar fyrir Félag innanhúss- og húsgagnahönnuða. Aðild að Myndstefi veitir öllum félögum
aðildarfélaganna níu aðgang að þjónustu og höfundarréttarvernd Myndstefs. Þjónusta Myndstefs er mikilvæg
fyrir stóran hóp hönnuða þar sem fremur lítil þekking er á rétti hönnuða innan hópsins og hjá þeim sem eiga
viðskipti við hönnuði. Alltaf reynir á þennan rétt.
Starfslaun hönnuða 2018
Hönnunarmiðstöð tilnefnir fulltrúa í valnefnd hönnunarlauna. Árið 2018 voru fulltrúarnir Kristján Örn
Kjartansson arkitekt, Katrín María Káradóttir fatahönnuður og Ástþór Helgason gullsmiður.
50 mánaðar launum er úthlutað úr launasjóði hönnuða. Alls bárust 46 umsóknir (52 umsækjendur) um 360
mánuði. Starfslaun fá 18 einstaklingar, 15 konur og 3 karlar.
Eftirtaldir fengu úthlutað úr sjóðnum 2018: Aníta Hirlekar, 12 mánuðir / Björn Steinar Blumenstein, 7 mánuðir,
Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir, Katrín Ólína Pétursdóttir, Þórey Björk Halldórsdóttir, 6 mánuðir / Thomas
Edouard Pausz, 4 mánuðir / Brynjar Sigurðarson, Eva Björg Harðardóttir, Ýr Jóhannsdóttir, 3 mánuðir.
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Mælingar
Brýnt er að Hagstofa Íslands hefji markvissar hagmælingar á skapandi greinum, þar með hönnun og
arkitektúr. Mikilvægt er að hönnunargeirinn og stjórnvöld fái skýra mynd af stöðu, umfangi og vexti
greinarinnar. Nefnd á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis sem stofnuð var árið 2013 átti að taka á þessum málum.
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HönnunarMars 2018
HönnunarMars fagnaði áratugsafmæli dagana 15.–18. mars 2018. HönnunarMars
er stærsta kynningarverkefni íslenskrar hönnunar hér á landi og erlendis. Frá
upphafi hefur dagskrá hátíðarinnar byggst á víðtækri þátttöku íslenskra hönnuða
og fyrirtækja á sviðinu, sem standa fyrir sýningum, innsetningum og viðburðum,
ein síns liðs eða í hópum. Á hátíðinni sameinast allar greinar hönnunar; fatahönnun, arkitektúr, húsgagnaog innanhússhönnun, grafísk hönnun og vöruhönnun. HönnunarMars er hátíð þar sem almenningur hefur
greiðan aðgang að íslenskri hönnun, fjölmiðlar finna áhugavert efni, hagsmunaaðilar sjá ástæðu til að kynna
sér málið nánar og hönnuðir svala forvitni og fræðast.
Í ár var lögð mikil áhersla á að auka gæði dagskrár og þétta og fækka sýningarstöðum, meðal annars til að
auðvelda aðgengi og kynningar. Þetta þótti takast vel. Sýningar voru fleiri en í fyrra og heldur dró úr fjölda
sýningarstaða. Aldrei hafa fleiri metnaðarfullar sýningar verið undir listrænni stjórn. Listasafn Reykjavíkur,
Reykjavíkurborg og fleiri aðilar tóku þátt með stórum sýningum sem stýrt var af listrænum stjórnendum, m.a. á
Kjarvalsstöðum, í Ráðhúsi Reykjavíkur, Norræna húsinu og Safnahúsinu.
DesignTalks
Ráðstefnan DesignTalks markar upphaf HönnunarMars. Í
tilefni af 10 ára afmæli hátíðarinnar horfðum við til framtíðar
með augum skapandi brautryðjanda nútímans og fögnuðum
þeim möguleikum sem hönnun býr yfir og áhrifum sem hún
getur haft til framfara á flestum sviðum samfélagsins.
Fyrirlesararnir mættu áskorunum samtíma og framtíðar með
aðferðafræði hönnunar; hugviti, handverki og tæknilausnum.
Viðfangsefnin spönnuðu vítt svið, allt frá húsnæðismálum, orkunýtingu og náttúrubreytingum á norðurslóðum
yfir í jafnréttismál, sjálfbærni og gagnvirkar lausnir.
Fyrirlesarar: Paul Bennett er CCO (Chief Creative Officer)
hjá IDEO. Kaave Pour, hönnunarstjóri og einn stofnenda
Space10, tilraunasmiðju fyrir framtíðina sem er m.a.
nýsköpunarsmiðja IKEA. Gagnvirka hönnunarteymið
Anton & Irene frá New York. Björn Steinar Blumenstein
og Johanna Seelemannvinna reglulega saman að
þverfaglegum rannsóknardrifnum verkefnum. Matylda
Krzykowskier hönnuður, sýningarstjóri og háskólakennari
og einn af stofnendum Depot Basel í Swiss. Andreas
Martin-Löf arkitekt hannaði m.a. Snabba Hus sem
hlaut verðlaun Norrænu arkitektamessunnar. Henrik
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Vibskov er einn fremsti fatahönnuður samtímans.
Marjan van Aubeler margverðlaunaður hönnuður, þekkt
fyrir nýsköpun á sviði sjálfbærni, hönnunar og tækni.
Arctic Design-hópurinn(ADG), skipaður Leenu Cho,
umhverfis- og landslagsarkitekt, og Matthew Jull, arkitekt
og jarðeðlisfræðingi. Dr. Alexandra Daisy Ginsberg er
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hönnuður, listakona og rithöfundur
sem rannsakar gildin sem móta
hönnun, vísindi og nýja tækni. Pólski
hönnuðurinn og listakonan Bea
Szenfeld leggur áherslu á sjálfbæra
og endurnýtanlega hönnun og er
þekkt fyrir að fara óhefðbundnar
leiðir í efnavali. Tekla Evelina Severin
var innanhússarkitekt hjá Jordens
Arkitekter sem hún fæst við listræna
stjórnun, sviðshönnun og ljósmyndun.
Handhafar Hönnunarverðlauna Íslands
2017. Steinþór Kári Kárason,arkitekt og
annar eigandi Kurt og Pí.
Paul Bennett frá IDEO heldur erindi á DesignTalks ráðstefnunni í Silfurbergi í Hörpu.

Hlín Helga Guðlaugsdóttir er

dagskrárstjóri DesignTalks en hún er hönnuður, sýningastjóri og ráðgjafi í aðferðum hönnunar hjá norræna
ráðgjafarfyrirtækinu Capacent. Paul Bennett hjá IDEO leiddi daginn í samstarfi við Hlín Helgu. Katrín
Jakobsdóttir forsætisráðherra setti daginn. Hönnunarteymið And Anti Matter, Þórey Björk Halldórsdóttir og
Baldur Björnsson, hönnuðu svið og umgjörð ráðstefnunnar. Arion banki og Reykjavíkurborg eru sérstakir
styrktaraðilar DesignTalks.
DesignMatch
Kaupendastefnumótið fór fram á föstudeginum á HönnunarMars. Það er styrkt af Arion banka og var haldið í
höfuðstöðvum bankans í Borgartúni þar sem boðið var upp á fundaaðstöðu fyrir þátttakendur.
Kaupendur 2018: NUOVUM, TRE, Vij5, Thomas Eyck, DesignHouse Stockholm og Tom Dixon.
DesignDiplomacy
Viðburðirnir fóru fram í annað sinn á HönnunarMars en þeir eru framleiddir í samstarfi við Helsinki Design
Week þar sem hugmyndin varð til. Á Design Diplomacy gefst gestum hátíðarinnar kostur á að fylgjast með
og taka þátt í milliríkjasamskiptum á sviði hönnunar á opnum fundum hönnuða sem haldnir eru í bústöðum
sendiherra.
Sendiráð og hönnuðir sem tóku þátt
Bandaríkin: Landslagsarkitektarnir Leena Cho og Þráinn Hauksson; Finnland: Textílhönnuðirnir Reeta Ek og
Ragna Fróðadóttir; Svíþjóð: Arkitektarnir Rahel Belatchew og Steinþór Kári Kárason; Danmörk: Hönnuðirnir
Henrik Vibskov og Hálfdan Pedersen, sem báðir vinna í ólíkum miðlum; Kanada: Arkitektarnir Rami Bebawi og
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Borghildur Sturludóttir; Noregur: Arkitektarnir Reiulf Ramstad og Hrólfur Cela.
Innlend umfjöllun
Fjölmiðlar sýndu áhuga í aðdraganda HönnunarMars, sér í lagi prentmiðlar. Ljósvakamiðlarnir tóku við sér
þegar nær dró hátíðinni. Skipuleggjendur hafa samband við öll helstu tímarit sem fjalla um hönnun með
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góðum fyrirvara, s.s. Hús & híbýli, MAN, Glamour og Nordic Style Magazine. Grapevine hefur í mörg ár unnið
sérblað um HönnunarMars með enskri dagskrá. Morgunblaðið dró sig úr samstarfi en að sama skapi jókst
umfjöllun um hátíðina í Fréttablaðinu til muna. Ágætlega tókst að vinna umfjöllun með hverjum fjölmiðli
fyrir sig og draga fram ólíkar áherslur og verkefni á HönnunarMars. Gaman var að sjá beina útsendingu
í fréttatíma RÚV frá setningu HönnunarMars. Menningin á RÚV var með sérstaklega ítarlegt innslag um
hátíðina og fyrirlesara á DesignTalks. Auk þess var Ísland í dag á Stöð 2 með góða umfjöllun rétt fyrir
hátíð. Útvarpsumfjöllun fyrir hátíðina var einnig talsverð en haft var samband við alla þá þætti sem fjalla
um menningartengd málefni. Lestin, Víðsjá og Síðdegisútvarpið á Rás 1 gerðu HönnunarMars góð skil með
fjölbreyttri umfjöllun.
Erlend umfjöllun
HönnunarMars hefur öðlast sinn fasta sess á alþjóðlega hönnunardagatalinu, enda er hátíðin aðili að World
Design Weeks Network og hefur vakið athygli víða um heim. Erlendir miðlar, svo sem Architectural Digest
og Elle Decor Italia, hafa gjarnan samband í aðdraganda HönnunarMars og sýna áhuga á að fjalla um það
sem hæst ber á komandi hátíð. 21 erlendur blaðamaður kom á HönnunarMars 2018 í samstarfi við Icelandair,
Íslandsstofu og Iceland Naturally, auk tveggja sem komu á eigin vegum. Meðal erlendu blaðamannanna voru
fulltrúar frá tímaritum, dagblöðum, samfélagsmiðlum, hlaðvarpi og öðrum fréttamiðlum. Sérstök áhersla var
lögð á miðla sem hafa sterka stöðu á netinu og samfélagsmiðlum til að ná sem mestri dreifingu. Blaðamenn
komu frá eftirfarandi miðlum: Dezeen, OAK Nordic Journal, Another Magazine, Vice/Noisey, Design Milk,
Design Boom, DAMN magazine, TasteMade, Frankfurter Allgemeine Magazin/AD Germany, Elle Decor Italia,
Say Hi To_, Husk Design Blog, Residence Magazine, FRAME, The Forumist, Dwell, The Irish Times, Core77,
Material stories, DWELL, A piece of Elise og Keen on Walls.
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Teikningar Ránar Flygenring frá HönnunarMars 2018.
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Myndir frá HönnunarMars 2018
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- tímarit um hönnun og arkitektúr
er miðill sem eykur sýnileika íslenskrar hönnunar innanlands sem utan og eflir gildi hennar jafnt í samtíma og
sögulegu samhengi. HA mótar og eflir faglega orðræðu um hönnun og arkitektúr og sýnir fjölbreytni og vægi
hönnunar í margvíslegum geirum íslensks atvinnu- og menningarlífs.
HA kemur út tvisvar á ári, vor og haust. Á vefsíðu útgáfunnar, hadesignmag.is,
er birt nýtt og eldra efni í bland við áður óbirt efni og samfélagsmiðlar gegna
einnig mikilvægu hlutverki. Stefnt er að því að styrkja þessa miðla enn frekar á
næstu misserum.
Allt efni sem birtist í prentútgáfunni er á tveimur tungumálum, íslensku og
ensku. Tímaritið selst vel til erlendra ferðamanna og nýtist vel sem kynningarrit
Hönnunarmiðstöðvar Íslands á erlendri grundu. Hróður ritsins hefur aukist innan
lands sem utan og fyrirspurnum erlendis frá fer fjölgandi.
HA er gefið út í samstarfi við félögin níu sem eru eigendur Hönnunarmiðstöðvar
Íslands. Það tryggir tímaritinu þúsund áskrifendur og auglýsendum greiðan
aðgang að vel skilgreindum hópi fagmenntaðra hönnuða og arkitekta.
Þetta fyrirkomulag skapar rekstrarlegan grundvöll útgáfunnar. Unnið er að
því að styrkja enn frekar rekstrarlegar forsendur blaðsins með því að auka
Nr. 08 – 2018

HA
Íslensk hönnun
& arkitektúr

2.900 ISK

auglýsingasölu og fjölga almennum áskrifendum.

Ólafur Elíasson / Studio Studio
Erna E. Skúladóttir / Einar Þorsteinn
Now Nordic / Ari Jóns / 66°North

Á árinu 2018 komu út HA07 í maí og HA08 í nóvember. Útgáfan hefur fest í

Icelandic design
& architecture

sessi sem ein metnaðarfyllsta tímaritaútgáfa landsins þrátt fyrir þröngan kost.
Útlit og einkenni HA er hannað af grafíska hönnuðinum Hrefnu Sigurðardóttur.
Ritstjóri stýrir útgáfunni í samstarfi við ritstjórn, starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar
og síbreytilegan hóp fagfólks; viðmælendur, greinarhöfunda, ljósmyndara,
prófarkalesara, þýðendur og hönnuði.
Ritstjóri er María Kristín Jónsdóttir
vöruhönnuður. Um hönnun og

uppsetningu HA07 og HA08 sá Kolofon hönnunarstofa. Í ritstjórn

HA á tilboðsverði 2.500,- kr.
–sátu
Akkúrat
taupokiV.í kaupbæti!
Elísabet
Ingvarsdóttir

hönnunarsagnfræðingur, María Kristín

Jónsdóttir vöruhönnuður og Garðar Snæbjörnsson arkitekt. Í kjölfar
17

gagngerrar endurskoðunar á efnistökum og fjármálum útgáfunnar
var ákveðið að undir stjórn Maríu Kristínar yrði unnið að því að auka
sýnileika HA, gefa myndefni meira vægi og færa ritið nær almennum
almennt hafa tekist vel og hún hlaut góðar móttökur.

Ritstjóri fagnar útgáfu HA08

lesendum án þess að gefa eftir í faglegu tilliti. Þykir sú breyting
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[einstakt tæki til að styðja við nýsköpun, þróun og uppbyggingu]

Hönnunarsjóður heyrir undir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og tekjustofn hans er árlegt framlag sem
Alþingi ákveður í fjárlögum. Sjóðurinn var stofnaður þann 24. apríl 2013 í samræmi við ákvæði 4. gr. reglna
um sjóðinn frá 13. febrúar sama ár. Sjóðurinn vinnur eftir úthlutunarreglum sem stjórn sjóðsins vann árið 2013
en þær voru staðfestar af ráðherra.
Árið 2018 var framlag til sjóðsins 50 milljónir króna eins og árið
áður. Hönnunarmiðstöð Íslands fór áfram með umsýslu sjóðsins.
Meginhlutverk hans er að efla þekkingu, atvinnu- og verðmætasköpun
á sviði hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi. Veittir eru
styrkir til margvíslegra verkefna; þróunar og rannsókna, verkefna- og
markaðsstarfs auk ferðastyrkja.
Á árinu 2018 bárust 167 umsóknir um almenna styrki að upphæð
rúmlega 400 m.kr. Einnig bárust 162 umsóknir um ferðastyrki. Sjóðurinn
veitti 50 verkefnum 59 ferðastyrki, alls 5,9 m. kr., og styrkti 35 verkefni
alls að upphæð 37,5 m.kr. Hæstu styrkir sem voru veittir til verkefna
Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ráðherra ferðamála,
nýsköpunar og iðnaðar afhendir styrk úr hönnunarsjóði.

voru að upphæð 2,5 m.kr.
Fyrri úthlutun Hönnunarsjóðs 2018 fór fram á ársfundi Hönnunar-

miðstöðvar Íslands í Norræna húsinu 14. júní. 86 umsóknir bárust sjóðnum um hátt í 150 milljónir króna en 16
verkefni voru styrkt um samanlagt 22 milljónir króna. Veittir voru 15 ferðastyrkir, samtals 1,5 milljónir króna.
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Frá afhendingu styrkja úr hönnunarsjóði og ársfundi Hönnunarmiðstöðvar í Norræna húsinu 14. júní 2018.
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Eftirtaldir umsækjendur og verkefni fengu styrki í vorúthlutun sjóðsins 2018
Augustav

Þátttaka í ICFF sýningu í Bandaríkjunum

Markaðsstyrkur

2.000.000 kr.

Hlín Reykdal

Frá hugmynd að skartgrip

Verkefnastyrkur

2.000.000 kr.

Marcos Zotes

Eldfjallaljós Home Collection

Þróunarstyrkur

2.000.000 kr.

And Anti Matter

„Previously Unreleased“ í Evrópu

Markaðsstyrkur

1.500.000 kr.

Linda Björg Árnadóttir

DESIGN VENICE 2018

Verkefnastyrkur

1.500.000 kr.

Bryndís Bolladóttir

Framrás KULA og LINA CYLINDER

Markaðsstyrkur

1.500.000 kr.

Portland

Kollhrif

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Grallaragerðin

Stússað í steininum

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Gunnar Sverrisson

Hús á eyjum við Ísland

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Björn Steinar Blumenstein

Catch of the day

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Arnar Már Jónsson

Arnar Már Jónsson fatalína

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Anna María Bogadóttir

Jarðsetning

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Lady Brewery

Einkennisbjór HönnunarMars

Þróunarstyrkur

500.000 kr.

Jóhann Lúðvík Torfason

Húsin við Laugaveg

Verkefnastyrkur

500.000 kr.

Hildigunnur Sverrisdóttir

Turfiction í Feneyjum

Verkefnastyrkur

500.000 kr.

Ágústa Arnardóttir

Glópagull

Þróunarstyrkur

500.000 kr.

Frá afhendingu styrkja úr hönnunarsjóði í húsnæði Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2, 8. nóvember 2018.

Síðari úthlutun Hönnunarsjóðs 2018 fór fram fimmtudaginn 8. nóvember. 108 umsóknir bárust sjóðnum um
ríflega 174 milljónir. Að þessu sinni úthlutaði sjóðurinn 19 milljónum til 19 verkefna og 1 milljón í ferðastyrki til 9
aðila. Athöfnin fór fram í húsnæði Hönnunarmiðstöðvar Íslands, Aðalstræti 2.
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Eftirtaldir umsækjendur og verkefni fengu styrki í nóvember úthlutun sjóðsins 2018
Helga Lára Halldórsdóttir

OBJECTIVE

Verkefnastyrkur

2.500.000 kr.

HAFSTUDIO

SKÓLASTÓLL – NÆSTA KYNSLÓÐ

Verkefnastyrkur

2.000.000 kr.

Magnea Guðmundsd. & Brynhildur Pálsdóttir

INNI Í YFIRBORÐINU

Þróunarstyrkur

1.500.000 kr.

Arnar Már Jónsson

Arnar Már Jónsson Fatalína

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Birna Geirfinnsdóttir og Bryndís Björgvinsdóttir

Ferill og störf Kristínar Þorkelsdóttur

Þrónunarstyrkur

1.000.000 kr.
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Elísabet V. Ingvarsdóttir og Arndís S. Árnadóttir

Hönnun á Íslandi – Ágrip af sögu

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Erna Bergmann Björnsdóttir

Swimsllow

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Harpa Einarsdóttir

MYRKA & LAVASTRACT

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Hlín Reykdal

Crown by Hlín Reykdal

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Katrín Ólína Pétursdóttir

Aska – duftker úr íslenskri jörð

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Kolbrún, Guðný, Guðný og Ragnheiður Ingunn

Tölum um íslenskt keramik

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.
1.000.000 kr.

Sigríður Heimisdóttir

Glerlíffæri; líkaminn

Verkefnastykur

Hörður Lárusson

Fáni fyrir nýja þjóð

Verkefnastyrkur

750.000 kr.

Þórey Björk Halldórsdóttir og Baldur Björnsson

+Eilífð – &AM þróar upplifunar vörulínu

Þróunarstyrkur

750.000 kr.

Arkitektar Hjördís & Dennis ehf.

Áhrif frá Bretlandseyjum á íslensk mannvirki

Verkefnastyrkur

500.000 kr.

Kristín Sigfríður Garðarsdóttir

DUFTKER

Þróunarstyrkur

500.000 kr.

Magnús Albert Jensson

Hönnun bíllauss hverfis fyrir BFS

Verkefnastyrkur

500.000 kr.

Signý Þórhallsdóttir

Morra Sveigur

Þróunarstyrkur

500.000 kr.

Ýr Jóhannsdóttir

Þættir

Markaðsstyrkur

500.000 kr.

Halldóra Vífilsdóttir arkitekt er formaður stjórnar Hönnunarsjóðs, skipuð af atvinnuvega - og
nýsköpunarráðuneyti. Guðrún Inga Ingólfsdóttir er skipuð af mennta- og menningarmálaráðuneyti. Hlín Helga
Guðlaugsdóttir, Þráinn Hauksson og Stefán Snær Grétarsson eru skipuð af stjórn Hönnunarmiðstöðvar.
Eftirtaldir hlutu ferðastyrk að upphæð 100.000 kr. í fjórum úthlutunum árið 2018
Arna Arnardóttir
Att Arkitektar ehf. Birgir
Grímsson Borghildur
Indriðadóttir
Dröfn Sigurðardóttir
Fatahönnunarfélag Íslands
KRADS
Maria Th. Ólafsdóttir
Valdís Steinarsdóttir (2)
Andri Hrafn Unnarsson Anna
María Bogadóttir
Arkitektafélag Íslands
Ástríður Birna Árnadóttir

Bjarni Viðar Sigurðsson Erla
Sólveig Óskarsdóttir
FÓLK Reykjavík (3)
Freyja Bergsveinsdóttir
Hanna Jónsdóttir
Massimo Santanicchia
Thomas Pausz
Þorbjörg Helga Ólafsd. (2)
And Antimatter (2)
Narfi Þorsteinsson
Aníta Hirlekar
Harpa Einarsdóttir, Myrka
Kristinn V. Ísaksson (2)

Hörður Lárusson
Kolbrún Ýr Gunnarsdóttir
Hallfríður Eysteinsdóttir
Hrefna Sigurðardóttir
Birta Rós Brynjólfsdóttir
Ívar Björnsson
Karl Kvaran
Gunnar Þorvaldsson
Magnús Ingvar Ágústsson
Kristín Sigfríður Garðarsdóttir
Einar Gylfason
Selma Rut Þorsteinsdóttir
Guðbjörg Gissurardóttir

Sigríður Heimisdóttir
Valdís Steinarsdóttir
Helga Lára Halldórsdóttir
Þórey Björk Halldórsd. (2)
María Kristín Jónsdóttir
Hugdetta ehf (2)
Hildur Björk Yeoman
Pétur Hrafn Ármannsson
Jón Helgi Hólmgeirsson (2)
Björn Steinar Jóhannesson
Guðrún Theodóra Alfreðsdóttir
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Halldóra Vífilsdóttir, formaður stjórnar hönnunarsjóðs og Hörður Lárusson stjórnarformaður Hönnunarmiðstöðvar á styrkúthlutun 8. nóvember 2018.
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Hönnunarverðlaun Íslands voru afhent í fimmta sinn föstudaginn 2. nóvember við hátíðlega athöfn á
Kjarvalsstöðum en forsætisráðherra, Katrín Jakobsdóttir, afhenti verðlaunin sem eru peningaverðlaun að
upphæð 1.000.000 kr. Hönnunarmiðstöð Íslands stendur að verðlaununum og málþingi tengdu þeim í
samstarfi við Hönnunarsafn Íslands, Listaháskóla Íslands, Landsvirkjun, Samtök iðnaðarins og Íslandsstofu.
Hönnunarverðlaun Íslands eru mikilvæg fyrir íslenskt hönnunarsamfélag. Þótt vægi hönnunar í menningu,
samfélagi og viðskiptalífi sé að aukast er mikilvægt að vekja athygli og dýpka skilning á gildi góðrar
hönnunar. Veitt voru verðlaun í tveimur flokkum: Hönnunarverðlaun Íslands og Besta fjárfesting í hönnun.
Handhafar Hönnunarverðlauna Íslands
2018 eru Basalt arkitektar fyrir arkitektúr
í íslenskri baðmenningu en þeir hafa
lagt ríkulega til þróunar baðstaða og
baðmenningar á Íslandi. Nýjustu dæmin
eru The Retreat við Bláa lónið í samstarfi
við Design Group Italia og GeoSea
sjóböðin á Húsavík. Í rökstuðningi
dómnefndar segir: „Basalt arkitektar
hafa einstakt lag á að tvinna mannvirki
saman við náttúruna og hafa sýnt gott
Basalt arkitektar, handhafar Hönnunarverðlauna 2018

fordæmi þegar kemur að hönnun
baðstaða. Byggingarlistin er í hæsta
gæðaflokki þar sem hvert smáatriði
er úthugsað og rými eru hönnuð af
virðingu og látleysi. Arkitektúrinn skapar
ramma fyrir einstaka upplifun gesta í
stórbrotinni náttúru landsins.“

Besta fjárfesting í hönnun 2018 var sýningin Lava Centre
en til hennar voru ráðnir framúrskarandi hönnuðir á sviði
margmiðlunar hjá fyrirtækinu Gagarín og svo Basalt arkitektar en
báðir hönnuðu sýninguna í nánu samstarfi og Basalt arkitektar
hönnuðu einnig bygginguna sem hýsir sýninguna. Útkoman er
skýrt dæmi um þá verðmætasköpun sem góð hönnun felur í sér.
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Viðurkenning fyrir „Bestu fjárfestingu í hönnun“ er veitt fyrirtæki
sem hefur haft hönnun og arkitektúr að leiðarljósi alla tíð í
þeim tilgangi að auka verðmætasköpun og samkeppnishæfni.
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins,
veitti Bárði Erni Gunnarssyni, aðaleiganda Lava Centre,

Lava Centre, besta fjárfesting í hönnun 2018.
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viðurkenninguna. Í umsögn dómnefndar segir: „Lava
Centre er dæmi um fjárfestingu í ferðaþjónustu sem
framkvæmd er af stórhug og fagmennsku. Lava
Centre nýtir aðferðafræði hönnunar til að útskýra á
grípandi hátt sum þeirra margbrotnu og stórfenglegu
náttúruafla sem hafa mótað jörðina og hófu myndun
Íslands fyrir tugmilljónum ára.“
Auk verðlaunahafa voru þrjú verkefni tilnefnd í forvali dómnefndar fyrir Hönnunarverðlaunin 2018.
Heildarútlit bóka í áskrift fyrir Angústúru
forlag sem grafísku hönnuðirnir Snæfríð
Þorsteins og Hildigunnur Gunnarsdóttir
hönnuðu. „Bækur í ritröð Angústúru forlags
gefa innsýn í ólíka menningarheima í
vönduðum þýðingum. Bók er ævagamalt
form og áskorun að hanna bók sem kallar á að hún sé tekin upp og lesin. Snæfríði og Hildigunni tekst að
hanna einkar fallegt og aðgengilegt útlit sem hentar ólíkum verkum bókaraðarinnar. Form og útlit bókanna
er hvorttveggja mínimalískt og nostalgískt og hönnuðir gefa svigrúm til að skapa stemningu og andrúm til
umhugsunar. Óttinn um örlög bókarinnar hverfur eins og dögg fyrir sólu.“
Catch of the Day, verkefni vöruhönnuðarins Björns Steinars Blumenstein þar sem
hann eimar áfengi úr ávöxtum sem hann sækir í ruslagáma matvöruverslana og
gefur fólki aðgang að hönnun eimingartækis til eigin brúks. „Með aðferðafræði
hönnunar beinir Björn Steinar athygli okkar að alþjóðlegu vandamáli matarsóunar
og nýtir „ófullkomna“ og útrunna ávexti sem annars er hent. Með þessu opnar
Björn Steinar ekki bara augu okkar fyrir nýrri leið til að minnka matarsóun heldur
veitir hann öllum aðgang að hönnun eimingartækis sem breytir nýtilegu efni í
vodka. Þar með býður hann okkur öllum til þátttöku.“
Norðurbakki, hannaður af PKdM arkitektum í samstarfi við Teiknistofuna
Storð. Norðurbakkisamanstendur af tveimur fjölbýlishúsum, ásamt garði á milli
sem tengir þau saman, nálægt gömlu höfninni í Hafnarfirði. „Fjölbýlishúsin á
Norðurbakka minna á skipin sem lágu við festar í Hafnarfjarðarhöfn undir lok
síðustu aldar, bæði hvað varðar efnisval og form. Húsin eru dæmi um djarfan
arkitektúr og landslagsarkitektúr í bæjarumhverfi. Garðurinn á milli húsanna rímar
einkar vel við byggingarnar og er mikil prýði fyrir bæjarmyndina.“
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Dómnefnd Hönnunarverðlauna Íslands 2018 skipuðu: Sigríður Sigurjónsdóttir, forstöðumaður Hönnunarsafns
Íslands og formaður dómnefndar / Kristján Örn Kjartanson arkitekt / Einar Geir Ingvarsson, grafískur
hönnuður / Sigrún Halla Unnarsdóttir fatahönnuður / Daniel Golling blaðamaður / Jóhanna Vigdís Arnardóttir,
verkefnastjóri á menntasviði og viðskiptastjóri á framleiðslusviði Samtaka iðnaðarins /
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Í tengslum við afhendingu
Hönnunarverðlauna Íslands 2018 var
boðið til málþings fyrr um daginn sem
bar yfirskriftina „Hvert stefnum við? –
málþing um hönnun í kvikum heimi“ í
Veröld – húsi Vigdísar.
Þema málþingsins var framtíðin og
lykilorð nýrrar hönnunarstefnu fyrir
Ísland sem var þá í mótun, þar sem áherslan var á hönnun sem
verkfæri/afl sem stuðlar að verðmætasköpun og betra samfélagi. 10
ár voru þá liðin frá hruni og stofnun Hönnunarmiðstöðvar, sem fæddi
meðal annars af sérHönnunarMars, fyrstu Hönnunarstefnu Íslands,
HA – fyrsta hönnunarblaðið á Íslandi og fjölda annarra verkefna, svo
sem sýningar hér á landi og erlendis á verkum hönnuða frá Íslandi.
Umræða og meðvitund um hönnun hefur stóraukist á þessu tímabili
og það þótti því tímabært að meta stöðuna, horfa fram á veginn og
rýna í tækifærin, með hlutverk og vægi hönnunar að sjónarmiði.
Stjórnandi var Þór Sigfússon, stofnandi Sjávarklasans. Ragna
Margrét Guðmundsdóttir, Garðar Eyjólfsson, Hrólfur Karl Cela, Bergur
Finnbogason og Halla Helgadóttir fluttu örerindi.
Gestir málþingsins fengu innsýn inn í niðurstöður viðamikillar
rannsóknar, Nordic Design Resource, þar sem rýnt er í mannauð
og það virði sem auðlindir hönnunar skapa á Norðurlöndum.
Framtíðarsýn Pauls Bennett, hönnunarstjóra hins framsækna
alþjóðlega hönnunarfyrirtækisIDEO, veitti innblástur í skarpar

Þór Sigfússon, stofnandi Sjávarklasans stjórnaði
málþinginu.

pallborðsumræður um framtíðina.
Þeir sem tóku þátt í umræðunum voru: Þórdís Kolbrún Gylfadóttir
Reykfjörð, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Sigurður
Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins, Ragna Árnadóttir,
aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, Inga Hlín Pálsdóttir, forstöðumaður
ferðaþjónustu og skapandi greina hjá Íslandsstofu, og Guðmundur
Hafsteinsson, formaður stýrihóps um nýsköpunarstefnu.
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Paul Bennett, hönnunarstjóri hjá IDEO NY.
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SmallTalks
er fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar Íslands sem hefur verið í gangi óslitið frá 2009. Hún hefur notið mikilla
vinsælda og verið vel sótt sem sýnir fram á þörf fyrir öflugan umræðu- og samtalsvettvang fyrir faghópa og
áhugafólk um hönnun og arkitektúr á Íslandi. Tveir viðburðir voru haldnir vorið 2018 í Iðnó, menningarhúsi við
Tjörnina.
„Meira prent, minna gramm?“
Þann 22. febrúar var sjónum beint að framtíð og
viðskiptamódelum hönnunarblaða á Íslandi. Þar
komu ritstjórar helstu hönnunarrita á Íslandi til
að kynna útgáfurnar, deila reynslu sinni og tala
um hvernig gengur að gefa út blöðin. Þeir voru:
Blæti | Erna Bergmann og Saga Sigurðardóttir,
Glamour Iceland| Álfrún Pálsdóttir, HA| María
Kristín Jónsdóttir, Í boði náttúrunnar | Guðbjörg
Gissurardóttir, Neptún Magazine | Helga Björg
Kjerúlf og Kolbrún Þóra Löve, NordicStyleMag |
Soffía Theodóra Tryggvadóttir. Að lokinni kynningu fóru fram pallborðsumræður þar sem framtíð prentmiðla
var rædd í þaula og talað um hvernig miðlarnir aðlaga sig á öld netsins. Hvert er hlutverk þeirra í dag og hvert
sjáum við þá stefna? Fundarstjóri var Atli Bollason.
„Hvernig sníðum við framtíð fatahönnunar?“
Þann 12. apríl var Small Talks-viðburður haldinn
samhliða uppskeruhátíð Fatahönnunarfélagsins.
Markmiðið með kvöldinu var að veita innblástur og
fá fróðleiksmola frá kollegum á Norðurlöndunum.
Þar komu fram Nikolaj Nielsen, listrænn stjórnandi
danska fatamerkisins Won Hundred, Gisle Mardal,
framkvæmdastjóri Norwegian Fashion Institute
og stjórnarformaður hjá NFA (Nordic Fashion
Association), Suzi Christoffersen, stofnandi Closed
Loop og Björg Ingadóttir, hönnuður og eigandi
Spakmannsspjara. Fundarstjóri var Halla Helgadóttir.
Ólöf Rut Stefánsdóttir, kynningar- og viðburðastjóri í Hönnunarmiðstöðvar
kynnir SmallTallks fyrirlesara

Ákvörðun var tekin um að hvíla SmallTalksfyrirlestrana haustið 2018 vegna tímabundinnar
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fækkunar starfsmanna en fyrirhugað er að setja þá
aftur á laggirnar haustið 2019 í breyttri mynd.
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Önnur verkefni ársins 2018
Hönnunarverðlaun Reykjavík Grapevine
Hönnunarmiðstöð Íslands og The Reykjavik Grapevine hafa á síðustu árum staðið fyrir Hönnunarverðlaunum
Grapevine í aðdraganda HönnunarMars. Hönnunarverðlaun Grapevine voru afhent í sjöunda sinn á Hótel
Holti, föstudaginn 9. mars 2018. Veitt voru verðlaun í fjórum flokkum: fatahönnun ársins, vara ársins, verkefni
ársins og vörulína ársins.
Dómnefnd Hönnunarverðlauna
Grapevine skipuðu Rúnar
Ómarsson, ráðgjafi og formaður
dómnefndar fyrir Reykjavik
Grapevine, Ellen Loftsdóttir,
stílisti og listrænn stjórnandi,
Valur Grettisson, ritstjóri
Reykjavík Grapevine, Rúna
Thors, vöruhönnuður fyrir
Listaháskóla Íslands og María
Kristín Jónsdóttir, ritstjóri HA
fyrir Hönnunarmiðstöð Íslands.
Fatahönnun ársins: Erna
Einarsdóttir & Skugga Sveinn.

Verkefni ársins: Lava Center eftir Basalt arkitekta, Gagarín, Ara Trausta Guðmundsson, Irma Studios og Liska

Annað sætið hlaut Erna
Bergmann fyrir Swimslow og dómnefnd hlakkar til að sjá meira af verkefninu Upp með sokkana eftir þau
Tönju Levý og Loja Höskuldsson.
Vara ársins: Wave eftir Genki Instruments. Annað sætið hlaut Ök
Hull báturinn eftir Rafnar.
Verkefni ársins: Lava Center eftir Basalt arkitekta, Gagarín, Ara
Trausta Guðmundsson, Irma Studios og Liska. Annað sætið hlaut
Marshallhúsið efir Kurt og Pí og dómnefnd hlakkar til að sjá meira
af verkefninu Sweet Salone frá Aurora sjóðnum.
Vörulína ársins: MAIN D’ŒUVRE eftir Rögnu Róbertsdóttur.
Annað sæti hlaut Partus Press og dómnefnd hlakkar til að sjá
Dómnefnd Grapevineverðlaunanna undirbúa
verðlaunaafhendingu á Hótel Holti 9. mars 2018

meira af Usee teppum Höllu Hákonard. og Helgu Björg Kjerúlf.
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Samkeppnir
Hönnunarmiðstöð Íslands er reglulega samstarfsaðili í
hugmyndasamkeppnum um fjölbreytt verkefni þar sem hönnun
og arkitektúr koma við sögu. Árið 2018 var um
tvær samkeppnir að ræða, annars vegar með
Mosfellsbæ og hins vegar Landsvirkjun.

Tanja Leví tekur við
viðurkenningu frá
Val Grettissyni ritstjóra
Grapevine
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Hugmyndasamkeppni um aðkomutákn fyrir Mosfellsbæ
Mosfellsbær efndi til samkeppni um hönnun á nýju aðkomutákni til að marka þrjár aðkomur að
Mosfellsbæ í samvinnu við Hönnunarmiðstöð. Í dómnefnd sátu Heiðar Örn Zoëga Stefánsson, formaður
menningarmálanefndar Mosfellsbæjar, Rafn Hafberg Guðlaugsson í menningarmálanefnd Mosfellsbæjar, Inga
Rut Gylfadóttir landslagsarkitekt, Ólafur Óskar Axelsson hjá VA arkitektum og Birna Geirfinnsdóttir, grafískur
hönnuður. Keppnisritari, skipaður af Hönnunarmiðstöð Íslands, var Haukur Már Hauksson, grafískur hönnuður.
Alls bárust 34 tillögur og vinningstillagan var kynnt í maí 2018.
Samkeppni um hannað verk, eða listaverk, í nágrenni Þeistareykjastöðvar
Landsvirkjun efndi til
hugmyndasamkeppni í samstarfi
við Hönnunarmiðstöð um hannað
verk, eða listaverk, í nágrenni
Þeistareykjastöðvar. Markmið
samkeppninnar var að fá fram tillögu
að hönnuðu verki eða listaverki
sem eykur upplifun þeirra sem eiga
leið um svæðið að Þeistareykjum.
Samkeppnin var tveggja þrepa
og opin hönnuðum, arkitektum,
Jón Grétar Ólafsson arkitekt hlaut fyrstu verðlaun í hugmyndasamkeppninni, hér með fulltrúum
Landsvikjunar og öðrum þátttakendum keppninnar.

landslagsarkitektum og listamönnum.
Eftir fyrstu umferð voru fimm teymi

valin til að vinna hugmyndir áfram. Samkeppnin hófst í apríl en niðurstöður lágu fyrir í október 2018.
Í dómnefnd fyrri hluta sátu: Jóhanna Harpa Árnadóttir, verkfræðingur hjá Landsvirkjun, Ivon Stefán Cilia
arkitekt og Egill Egilsson iðnhönnuður. Í dómnefnd síðari hluta keppninnar sátu fimm aðilar: Jónas Þór
Guðmundsson, stjórnarformaður Landsvirkjunar, Ragna Árnadóttir, aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar, Ivon
Stefán Cilia arkitekt, Hildur Ýr Ottósdóttir arkitekt og Arnar Birgir Ólafsson landslagsarkitekt. Þau þrjú
síðastnefndu voru tilnefnd af Hönnunarmiðstöð Íslands. Keppnisritari, skipaður af Hönnunarmiðstöð Íslands,
var Haukur Már Hauksson, grafískur hönnuður. Verðlaunafé var 3.400.000 kr. Jón Grétar Ólafsson arkitekt
hlaut fyrstu verðlaun í samkeppninni en sýning á vinningstillögum var sett upp í Hönnunarsafni Íslands.
Samstarfshópur um eflingu fagþekkingar, hönnunar og samræmingar við uppbyggingu innviða til verndar
náttúru- og menningarsögulegum minjum á
ferðamannastöðum
Í apríl 2018 tryggði Þórdís Kolbrún
Reykfjörð Gylfadóttir, ráðherra ferðamála,
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iðnaðar og nýsköpunar, Hönnunarmiðstöð
Íslands sæti í samstarfshópi um eflingu
fagþekkingar, hönnunar og samræmingar
við uppbyggingu innviða til verndar
náttúru- og menningarsögulegum
Margverðlaunaður Tröppustígur á Saxhóli á Snæfellsnesi, eftir Landslag.
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minjum á ferðamannastöðum. Stjórn
Hönnunarmiðstöðvar skipaði Borghildi
Sölveyju Sturludóttur sinn fulltrúa í
starfshópnum.
Umhverfis- og auðlindaráðherra og
ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra
settu sameiginlega af stað vinnu til að
stuðla að aukinni fagþekkingu, bættri
Guðlaug, ný heit laug fyrir almennig á Langasandi við Akranes eftir Basalt arkitekta.

hönnun og samræmingu í merkingum á
ferðamannastöðum. Til að vinna að þessu

verkefni hafa ráðherrarnir samþykkt að setja á fót samstarfshóp sem í eigi sæti fulltrúar stofnana sem hafa
umsjón með verkefnum á þessu sviði til næstu þriggja ára.
Hlutverk samstarfshópsins felst í að skilgreina verkefni sem hafi eftirfarandi markmið:
– Efla fagþekkingu þeirra aðila sem vinna að uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum og auka gæði
innviðauppbyggingar, hagkvæmni, draga úr hættu á ónauðsynlegu raski og nýta fjármagn betur
– Tryggja að hönnun innviða í náttúrunni falli sem best að landslagi og stuðli að jákvæðri upplifun gesta og
bættri nýtingu fjármagns
– Samræma miðlun og merkingar milli aðila sem bera umsjónarlega ábyrgð
Til að vinna að þessu er m.a. gert ráð fyrir gerð og útgáfu leiðbeininga, fræðsluefnis, handbóka og viðmiða
við útboð og staðla, auk námskeiða, fræðslufunda og annarra afurða. Verkefnisstjórn um landsáætlun um
innviði er ábyrg fyrir framgangi verkefnisins. Samráðshópurinn skal leggja tímasetta verkefnaáætlun fyrir
verkefnistjórn til samþykktar. Í árslok hófust viðráður við Hönnunarmiðstöð um að taka að sér verkstjórnun
ákveðinna verkþátta.
Endurgerð vefsíðu Hönnunarmiðstöðvar
Í lok árs 2018 hófst vinna við að leita að samstarfsaðila til að þróa, hanna og forrita nýja vefsíðu
Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Áætluð verklok eru haustið 2019.
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Hönnunarmiðstöð Íslands heldur úti fjölbreyttri flóru vefja sem nú er verið að endurhanna og samræma.

Guðlaug, ný heit laug fyrir almennig á Langasandi við Akranes eftir Basalt arkitekta.
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Alþjóðleg verkefni
Uppbygging á skapandi auðlindum framtíðarinnar // Nordic Design Resource
Í síbreytilegum heimi tækniframfara
er nýsköpun talin forsenda
þess að fyrirtæki geti viðhaldið
samkeppnisforskoti. Sjálfbærar
lausnir og skilvirkari þjónusta
er meðal þeirra fjölmörgu þátta
sem notandinn gerir sífellt meiri
kröfur um. Dansk Design Center
átti frumkvæði að samnorræna
rannsóknarverkefninu Nordic
Design Resouce árið 2017 en
Samstarfshópur um rannsókn á auðlindum hönnunar á Norðulöndum ásamt fulltrúa Nordisk
Innovation á fundi í Reykjavík í september 2018.

verkefnið var unnið í nánu samstarfi
við Hönnunarmiðstöð Íslands og

systurstofnanir á Norðurlöndunum. Um er að ræða eina af umfangsmestu rannsóknunum sem gerðar hafa
verið á sviði hönnunar á Norðurlöndunum þar sem hönnunarauðlindir voru í fyrsta skipti skilgreindar og
kortlagðar á samnorrænum vettvangi. Niðurstöður þessarar kortlagningar norrænna hönnunarauðlinda
sýna okkur að árið 2018 störfuðu um það bil 250.000 manns á sviði hönnunar á Norðurlöndunum eða
um 2% af heildarvinnuaflinu. Af þeim starfa um það bil 60% innan hefðbundinna hönnunargreina eins
og grafískrar hönnunar og vöruhönnunar en 40% á sviði nýrra greina á borð við stefnumótandi hönnun,
stafræna hönnun og þjónustu- og upplifunarhönnun. Danska fyrirtækið Seismonaut sá um framkvæmd
rannsóknarinnar sem fólst í því að samræmdkönnun var send á fagfólk á öllum Norðurlöndunum í samstarfi
við hönnunarmiðstöðvar landanna auk þess sem vélar „skröpuðu“ gögn á veraldarvefnum, m.a. Linkedin.
Nánari upplýsingar um ránnsóknina má finna á http://nordicdesignresource.com/
SUSTAINORDIC
er verkefni sem sænsku miðstöðvarnar ARKDES arkitektúr og hönnun í Stokkhólmi og Form Design Center
Malmö áttu hugmynd að. Þær leituðu til hönnunar- og arkitektamiðstöðva á Norðurlöndunum um samstarf
þannig að verkefninu standa einnig DogA frá
Noregi, Design Forum Finland og Hönnunarmiðstöð
Íslands. Verkefnið var sett á laggirnar árið 2015 með
stuðningi Norrænu ráðherranefndarinnar. Markmið
Sustainordic er að kynna, upphefja og vekja athygli á
sjálfbærri neyslu og framleiðslu og norrænar aðferðir
til að efla sjálfbærni og skapa hagkerfi hringrásar.
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Verkefnið byggir á markmiði 12 í heimsmarkmiðum
Sameinuðu þjóðanna fyrir 2030. Útbúið var
sameiginlegt stefnuskjal „manifesto“ með tólf
The Nordic Report 01, kemur út vorið 2019 en þar eru mörg dæmi og
viðtöl um verkefni frá Norðurlöndum. Einnig má finna efni á heimasíðu.

markmiðum sem öll tegnjast samnorrænum gildum.
Norðurlöndin eru leiðandi þegar kemur að
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sjálfbærum framleiðsluháttum. Markmið þessa sameiginlega átaks er að safna saman og kynna góð dæmi frá
Norðurlöndunum þegar kemur að sjálfbærni í framleiðslu og neyslu á alþjóðavettvangi og stuðla að frekari
þróun í þeim efnum.
Um 60 dæmum, eða 12 frá hverju landi, verður safnað og þau kynnt í árlegri skýrslu verkefnisins en sú fyrsta,
The Nordic Report 01, kemur út vorið 2019. Skýrslan kemur út á ensku en dæmin frá hverju landi eru líka
kynnt á móðurmáli þess lands. Skýrslunni verður dreift af miðstöðvunum sem að verkefninu standa og er m.a.
ætlað alþjóðlegt hlutverk í að dreifa boðskap um norrænar aðferðir á sviði sjálfbærni og hringrásarhagkerfis.
Nánari upplýsingar á sustainordic.com
Sustainable Chairs

Jury statement

“It’s unique. It has a mission and it is a stunning conversation piece”
Sustainability in furniture design is not limited to the innovative use of
materials. To design sustainably, is also to consider our heritage – for
instance, think about the abundance of the Danish coastline – Marine
plants, algae – seaweed is a fibrous material from nature’s source
itself – and to us, a highly recognizable one. We are a region bound
to our land – and our coasts – and now we are ready to display how
these materials can be used in other fields, and in entirely new ways.
Talking about heritage, this material has an educational element to it
– and a prospective story about our ever-changing environment, too.
Let our children gather the seaweed to make their own chair. In the
process they’ll learn about our shared past, while slowly composing
the story of our future.

Besides its sustainable elements, a lot of thought has been put into
crafting the shape. The design is aesthetically pleasing and displays
a fine proportional balance. We look back in time to the unique seaweed roofs on the island of Læsø – we’re looking back at something
solid, something durable — and at the same time we’re peeking
ahead. The chair’s wooden base has a strong presence, almost blocky
– the shell is unexpected, solid yet subtle – strangely futuristic yet
rooted in tradition. The chair is a cutting-edge and still familiar design
– ready for final development.

The “Clash 331” chair is designed by Samuli Naamanka and manufactured by ”Naamanka”
Clash 331 chair is an outstanding all-purpose chair. Clash 331 is a
chair designed for both public spaces and modern homes. The seat
section is pressed at one time. Combination of aspen and birch. Solid

Tangform
Danish national winner

wood legs are glued directly to the holes in the seat. The seat section
is thick in the glue area and no separate structure is required under
the seat. The most important thing is to design beautiful and durable
objects that last for a long time. Clash 331 facts are: all the components of the chair are made in one city in Lahti. Legs are Finnish certified wood and plywood with Finnish veneer.

Object should remain longer than you, timeless design and functionality are equally important. The best and most appreciated Finnish design has always based on that. Samuli Naamankas Clash 331 chair is
an outstanding all-purpose chair. It is a chair designed for both public
spaces and modern homes. The seat section is pressed at one time.
Combination of aspen and birch. Solid wood legs are glued directly to
the holes in the seat. The seat section is thick in the glue area and no

The “KOLLHRIF” chair is designed by Sölvi Kristjánsson, Portland and
manufactured by ”Málmsteypan Hella and Portland”
The purpose is to encourage better seating positions and meet the
needs of energetic people that have high mobility needs. The function
is for seating and the chair can be folded into a floor seat. The stool is
inspired from the vision of sustainability and is designed to motivate

Finnish national winner

Clash 331 chair is an outstanding all-purpose chair. Clash 331 is a
chair designed for both public spaces and modern homes. The seat
section is pressed at one time. Combination of aspen and birch. Solid

From an environmental perspective, HÅG Capisco demonstrates life
cycle thinking and circularity throughout the entire design. The chair is
durable, repairable and easy to disassemble. It is made of recyclable
materials, of which 50 percent are recycled post-consumer plastics.

Sweden

In addition to the environmental perspective, sustainability is about society and economy. From a social perspective, the chair has a strong
focus on ergonomics and healthy living. From an economic perspective,
thanks to its success as an industrial product, the chair also has great
commercial value.

& front-runner utilizing Flokk’s 5- III eco-design principles. Sustainability & circularity is integrated into all details; extreme low carbon
footprint of 45 kg CO2, no glue or harmful chemicals, 48% recycled
materials – w/ 53% plastic from household waste. Timeless design
(>30 yrs. on market!), changeable wearing parts and few components
enabling disassembly in less than 5 min w/ no special tools. First office
chair ever granted Nordic Ecolabel Swan.

Norwegian national winner

The “Petite” is designed by David Ericsson and manufactured by
“Gärsnäs”
To reduce components and use as little material as possible, total
weight of the Petite chair 2,5 kg. The Petite chair consists of 8 pieces
of beech wood. The significant backrest is molded plywood together
with a massive beech wood piece. To make a strong connection be-

Jury statement

”Petite – designed by David Ericsson and manufactured by Gärsnäs”
With its elegant curved legs, David Ericsson’s chair Petite for Gärsnäs
is a classic chair with a contemporary twist. The design, with beautiful
details, especially in the turned backrest, follows the idea that a chair
meets the viewer’s eye first from behind.
With a weight of only 2.5 kilos the chair is extremely resource-efficient
and sustainable both in the production process and for transportation. The chair pushes the limits for what is possible both from a
design aspect and a technical perspective, and because it is made of

“HÅG Capisco: Re-use of materials and innovation in product design
with focus on sustainability and healthy living”
From an environmental perspective, HÅG Capisco demonstrates life
cycle thinking and circularity throughout the entire design. The chair is
durable, repairable and easy to disassemble. It is made of recyclable
materials, of which 50 percent are recycled post-consumer plastics.

With its unconventional features, it challenges and provokes. The design reflects a playful approach to sitting, with unexpected design solutions. The idea behind the sculptural saddle shaped seat is that the
best posture is always the next one.

In addition to the environmental perspective, sustainability is about society and economy. From a social perspective, the chair has a strong
focus on ergonomics and healthy living. From an economic perspective,
thanks to its success as an industrial product, the chair also has great
commercial value.

HÅG Capisco is a great example of product design as a means for solving real life challenges. HÅG Capisco is the first office chair to bear the
Swan Nordic ecolabel and has an Environmental Product Declaration
(EPD) to document its life cycle environmental impact.

tween the backleg and backrest, the same goes for the seat. More
material where it´s needed. The Petite chair is stackable, produced in
Sweden for the contract market and private market. The chair uses a
small amount of resources because of its refined construction and the
weight is only 2,5 kg.

The “HÅG Capisco” is designed by Peter Opsvik and manufactured by
”HÅG/Flokk”
The HÅG Capisco is a modern design icon. The unique saddle shape
offers endless ways to sit or half stand. This encourages the end user
to vary the position. Front ways, back ways or sideways, whatever
feels most comfortable. HÅG Capisco is Flokk’s design icon, best-seller

The chair is still innovative, more than 30 years after it was first
launched. Since then, HÅG has continuously responded to user feedback and continuously improved the design.

Petite
Swedish national winner

Denmark
02

The its&Pieces chair is designed
by asmus aekkel Fex and
manufactured by ” Everybody”

Denmark
03

The “Nova” chair is designed
by ARDE design studio and
manufactured by Mater Design

hardwood it has a low carbon footprint. The chair is completely recyclable and four wooden screws, holding the back legs in place,
are easy to remove and separate.

In Denmark, we are good at designing chairs – and have always been
recognized for this. This is why we dare to design a chair in seaweed.
To adjust to global changes, we need people that actually innovate –
and with “a coastal furniture” Nikolaj Thrane has done exactly that.

The “Bloid Chair” chair is
designed by Christian Juhl and
manufactured by Camira Fabrics

Denmark
05

The “Scar chair”chair is designed
by Jonas Lundby Jensen and is
manufactured as a prototype

Denmark
06

The ”NOBODY” chair is
designed by KO PLOT Design
and manufactured by ”HAY”

Denmark
07

The “3000 Njord” chair is
designed by ntonio Scaffidi &
Mads K. Johansen and manufactured by ”Kusch+Co”

Denmark
08

The utterfly Classic Lounge
chair is designed by Niels Gammelgaard and manufactured by
”Magnus Olesen A/S”

Denmark
09

The “RUM” chair is designed by
CF øller Design for Wehlers and
manufactured by ”Letbæk AS”

Finland
10

The “One3 - prototype” chair is
designed by esse Pietilä

Finland
11

The “pikku tikku - STOOL” is
designed by Pekka Harni and
manufactured by ”Vivero Ltd.”

Finland
12
Winner

The “Clash 331” chair is
designed by Samuli Naamanka and manufactured by
”Naamanka”

Finland
13

The utterfly chair is designed
by Hannu Havusto and
manufactured by ”Ecofurn Oy”

Finland
14

The Fello is designed
by Tomi Laukkanen

Finland
15

The “Koipi” chair is designed
by enni Pehkonen

Finland
16

The “Mona Chair” chair is designed by Aleksi Hakkarainen
and manufactured by ”YOSK”

Finland
17

The “Banana Box Chair” chair
is designed and manufactured
by Rudi Merz

Finland
18

The “Skandi” chair is designed
by Topi äkinen and manufactured by ”Earlier Italcomma,
now by myself”

Finland
19

“MURU” is designed by
Sari Matikka

Iceland
20

The “Lounge chair” chair is
designed by Gústav Jóhannsson &
Ágústa Magnúsdóttir and
manufactured by ” AGUSTAV”

Iceland
21

The “Dining chair II” is designed
by Gústav Jóhannsson &
Ágústa Magnúsdóttir and
manufactured by ”AGUSTAV”

Iceland
22

The “Sindrastóll” chair is designed by
sgeir Einarsson 1 2 -2001 and
manufactured by ”G.Á. húsgögn”

Iceland
23
Winner

The KOLLH IF chair is designed
by S lvi Kristj nsson, Portland and
manufactured by ”Málmsteypan
Hella and Portland

Iceland
24

The F
chair is designed by
Sigurður Már Helgason and manufactured by ”Model-Húsgögn ehf.”

The FL KI chair is designed
by Dóra Hansen and manufactured by “Make by Þorpið”

Iceland
26

The “fjörður” chair is designed
by Hogni Stefan and manufactured by rctic Plank

Iceland
27

The “vík” chair is designed by
Hogni Stefan and manufactured by rctic Plank

Iceland
28

The “Swing” chair is designed by
Hjördís & Dennis and manufactured as a pototype in two small
work- shops in Iceland

Iceland
29

The “Rocky Tre” chair is designed
by Dögg Guðmundsdóttir and
manufactured by ”Dögg design”

Norway
30

The ”Siesta” chair is designed by
Ingmar Relling and manufactured
by ”L. K. Hjelle Møbelfabrikk AS”

wood legs are glued directly to the holes in the seat. The seat section
is thick in the glue area and no separate structure is required under
the seat. The most important thing is to design beautiful and durable
objects that last for a long time. Clash 331 facts are: all the components of the chair are made in one city in Lahti. Legs are Finnish certified wood and plywood with Finnish veneer.

separate structure is required under the seat. Legs are Finnish certified wood and plywood with Finnish veneer. In this chair every single
detail is carefully taken care of, it is a perfect chair for every occasion.
The most important thing is to design beautiful and durable objects
that last for a long time, and only professional designers are able to
do that.

people to recycle aluminium. The stool material is from recycled aluminium and cork, which are both durable materials. The aluminium in
the stool is recycled from 14.000 tea lights, that were collected as a
part of an awareness campaign about recycling aluminium in Iceland.
The design is what we call good design or responsible design. That is,
it has purpose, is beautiful, durable and sustainable.

taken apart and made into a floor seat, which is a wellthought- out
idea. One of its two manufacturers is Málmsteypan Hella, a well-established Icelandic family-owned business. The jury believes this partnership is beneficial for the stool, as it takes advantage of the company’s knowledge and ability and supports local industry at the same
time.

& front-runner utilizing Flokk’s 5- III eco-design principles. Sustainability & circularity is integrated into all details; extreme low carbon
footprint of 45 kg CO2, no glue or harmful chemicals, 48% recycled
materials – w/ 53% plastic from household waste. Timeless design
(>30 yrs. on market!), changeable wearing parts and few components
enabling disassembly in less than 5 min w/ no special tools. First office
chair ever granted Nordic Ecolabel Swan.

The “Petite” is designed by David Ericsson and manufactured by
“Gärsnäs”
To reduce components and use as little material as possible, total
weight of the Petite chair 2,5 kg. The Petite chair consists of 8 pieces
of beech wood. The significant backrest is molded plywood together
with a massive beech wood piece. To make a strong connection be-

Jury statement

”Petite – designed by David Ericsson and manufactured by Gärsnäs”

With a weight of only 2.5 kilos the chair is extremely resource-efficient
and sustainable both in the production process and for transportation. The chair pushes the limits for what is possible both from a
design aspect and a technical perspective, and because it is made of

Norway
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The “Bow” chair is designed by
Petter Knudsen, nders erg
& Steinar Hindenes and is
manufactured as a prototype.

Norway
32

The “Vippestol” chair is designed
by Gunnar Eidsvik Tvedt

Norway
33
Winner

The “HÅG Capisco” is
designed by Peter Opsvik and
manufactured by HÅG/Flokk

Norway
34

The “Næss” chair is designed by
Christian Udjus and manufactured by “Bergskog Møbler AS”

Norway
35

The “Sit” chair is designed by
Jone Myking and manufactured
as a prototype

Norway
36

The “Tropichair” is designed
by Jacob Amtorp and
manufactured by D FI
Tropic Furniture Factory

Norway
37

The S1500 is designed by
Snøhetta and manufactured by
ordic Comfort Products CP

Norway
38

The HÅG Sofi Communication 502
chair is designed by Frost produkt,
Powerdesign, Flokk design team and
manufactured by HÅG/Flokk

Norway
39

The “Knut” chair is designed
by Jette Graaner

Sweden
40

The “VILDA Collection” chairs
is designed by Jonas Bohlin and
manufactured by Gemla Fabrikers AB”

Sweden
41
Winner

The Petite is designed by
David Ericsson and manufactured by Gärsnäs

Sweden
42

The “Wood” chair is designed by
Åke Axelsson and manufactured
by Gärsnäs

Sweden
43

The “Join” chair is designed by
Sten Forsberg and
manufactured by ”Simply
Design Sweden AB”.

Sweden
44

The “Lilla Snåland” is designed
by Marie-Louise Hellgren and
manufactured by “Stolab”

Sweden
45

The “Solliden chair” is designed
by Björn Dahlström and manufactured by ”Nola Industrier AB”

Sweden
46

The “UNIT” chair is designed
by Andreas Remfeldt and manufactured by ”Crap Creatives”

Sweden
47

The “NORDIC” is designed by
Sami Kallio & Jakob Thau and
manufactured by ”Gemla
Fabrikers

Sweden
48

The Svarskär is designed by
Hampus Penttinen

The chair is still innovative, more than 30 years after it was first
launched. Since then, HÅG has continuously responded to user feedback and continuously improved the design.
With its unconventional features, it challenges and provokes. The design reflects a playful approach to sitting, with unexpected design solutions. The idea behind the sculptural saddle shaped seat is that the
best posture is always the next one.
HÅG Capisco is a great example of product design as a means for solving real life challenges. HÅG Capisco is the first office chair to bear the
Swan Nordic ecolabel and has an Environmental Product Declaration
(EPD) to document its life cycle environmental impact.

Petite
Swedish national winner

With its elegant curved legs, David Ericsson’s chair Petite for Gärsnäs
is a classic chair with a contemporary twist. The design, with beautiful
details, especially in the turned backrest, follows the idea that a chair
meets the viewer’s eye first from behind.

Petite, launched in 2018, is an environmentally and aesthetically sustainable chair that will last for at least as much time as it takes for a
tree to grow up. The chair, created by a young designer with a
bright future ahead of him, has already made a contemporary impact.

Denmark
04

HÅG Capisco

Jury statement
“HÅG Capisco: Re-use of materials and innovation in product design
with focus on sustainability and healthy living”

”Kollhrif – a stool made of recycled aluminium and cork”
The Icelandic jury selected the stool Kollhrif as Iceland’s entry to the
Nordic Design Competition - Sustainable Chairs competition. According to the jury, the stool is both innovative and environmentally friendly, serving as a good example of sustainable design. The stool is made
of recycled aluminium from 14,400 tea lights and cork, which is a
very environmentally friendly material. Its design is therefore not only
about its visual appearance; it also considers environmental impact,
recyclable materials, and multifunctionality. The stool can easily be

Sweden

Norway

The “HÅG Capisco” is designed by Peter Opsvik and manufactured by
”HÅG/Flokk”
The HÅG Capisco is a modern design icon. The unique saddle shape
offers endless ways to sit or half stand. This encourages the end user
to vary the position. Front ways, back ways or sideways, whatever
feels most comfortable. HÅG Capisco is Flokk’s design icon, best-seller

Jury statement

The Coastal Furniture chair
designed by Nikolaj Thrane
Carlsen and manufactured by
TangForm

Iceland
25

HÅG Capisco
Norwegian national winner

The “KOLLHRIF” chair is designed by Sölvi Kristjánsson, Portland and
manufactured by ”Málmsteypan Hella and Portland”
The purpose is to encourage better seating positions and meet the
needs of energetic people that have high mobility needs. The function
is for seating and the chair can be folded into a floor seat. The stool is
inspired from the vision of sustainability and is designed to motivate

taken apart and made into a floor seat, which is a wellthought- out
idea. One of its two manufacturers is Málmsteypan Hella, a well-established Icelandic family-owned business. The jury believes this partnership is beneficial for the stool, as it takes advantage of the company’s knowledge and ability and supports local industry at the same
time.

Norway

”Kollhrif – a stool made of recycled aluminium and cork”
The Icelandic jury selected the stool Kollhrif as Iceland’s entry to the
Nordic Design Competition - Sustainable Chairs competition. According to the jury, the stool is both innovative and environmentally friendly, serving as a good example of sustainable design. The stool is made
of recycled aluminium from 14,400 tea lights and cork, which is a
very environmentally friendly material. Its design is therefore not only
about its visual appearance; it also considers environmental impact,
recyclable materials, and multifunctionality. The stool can easily be

Denmark
01
Winner

Besides its sustainable elements, a lot of thought has been put into
crafting the shape. The design is aesthetically pleasing and displays
a fine proportional balance. We look back in time to the unique seaweed roofs on the island of Læsø – we’re looking back at something
solid, something durable — and at the same time we’re peeking
ahead. The chair’s wooden base has a strong presence, almost blocky
– the shell is unexpected, solid yet subtle – strangely futuristic yet
rooted in tradition. The chair is a cutting-edge and still familiar design
– ready for final development.

Kollhrif
Icelandic national winner

Jury statement
Jury statement

The “Clash 331” chair is designed by Samuli Naamanka and manufactured by ”Naamanka”

“The most important thing is to design beautiful and durable objects
that last for a long time”
Object should remain longer than you, timeless design and functionality are equally important. The best and most appreciated Finnish design has always based on that. Samuli Naamankas Clash 331 chair is
an outstanding all-purpose chair. It is a chair designed for both public
spaces and modern homes. The seat section is pressed at one time.
Combination of aspen and birch. Solid wood legs are glued directly to
the holes in the seat. The seat section is thick in the glue area and no

The most important thing is to design beautiful and durable objects
that last for a long time, and only professional designers are able to
do that.

people to recycle aluminium. The stool material is from recycled aluminium and cork, which are both durable materials. The aluminium in
the stool is recycled from 14.000 tea lights, that were collected as a
part of an awareness campaign about recycling aluminium in Iceland.
The design is what we call good design or responsible design. That is,
it has purpose, is beautiful, durable and sustainable.

composite material, which I have processed and developed. The material consists of eelgrass and carrageenan. Eelgrass grows naturally near the coastline only to be collected when washed ashore. Carrageenan is extracted from certain red algae. Circular economy has
been a key focus throughout the process. Hence, the oak wood underframe is attached by four brass brackets, which makes it easy to separate and recycle individually.

Clash 331

separate structure is required under the seat. Legs are Finnish certified wood and plywood with Finnish veneer. In this chair every single
detail is carefully taken care of, it is a perfect chair for every occasion.

Kollhrif
Icelandic national winner

“It’s unique. It has a mission and it is a stunning conversation piece”
Sustainability in furniture design is not limited to the innovative use of
materials. To design sustainably, is also to consider our heritage – for
instance, think about the abundance of the Danish coastline – Marine
plants, algae – seaweed is a fibrous material from nature’s source
itself – and to us, a highly recognizable one. We are a region bound
to our land – and our coasts – and now we are ready to display how
these materials can be used in other fields, and in entirely new ways.
Talking about heritage, this material has an educational element to it
– and a prospective story about our ever-changing environment, too.
Let our children gather the seaweed to make their own chair. In the
process they’ll learn about our shared past, while slowly composing
the story of our future.

Jury statement
“The most important thing is to design beautiful and durable objects
that last for a long time”

“The Coastal Furniture” chair designed by Nikolaj Thrane Carlsen and
manufactured by ”TangForm”
The main focus in the development process has been on sustainable
thinking while preserving aesthetics and the unique seaweed texture.
The seaweed roofs on Læsø has been the key inspiration source. The
shell for the lounge chair is made of 100% biodegradable seaweed

Jury statement

In Denmark, we are good at designing chairs – and have always been
recognized for this. This is why we dare to design a chair in seaweed.
To adjust to global changes, we need people that actually innovate –
and with “a coastal furniture” Nikolaj Thrane has done exactly that.

Clash 331
Finnish national winner

Jury statement

Iceland

composite material, which I have processed and developed. The material consists of eelgrass and carrageenan. Eelgrass grows naturally near the coastline only to be collected when washed ashore. Carrageenan is extracted from certain red algae. Circular economy has
been a key focus throughout the process. Hence, the oak wood underframe is attached by four brass brackets, which makes it easy to separate and recycle individually.

Denmark

The main focus in the development process has been on sustainable
thinking while preserving aesthetics and the unique seaweed texture.
The seaweed roofs on Læsø has been the key inspiration source. The
shell for the lounge chair is made of 100% biodegradable seaweed

Finland

“The Coastal Furniture” chair designed by Nikolaj Thrane Carlsen and
manufactured by ”TangForm”

Iceland

Denmark
Finland

Tangform
Danish national winner

The finalists

The winners

The winners

tween the backleg and backrest, the same goes for the seat. More
material where it´s needed. The Petite chair is stackable, produced in
Sweden for the contract market and private market. The chair uses a
small amount of resources because of its refined construction and the
weight is only 2,5 kg.

hardwood it has a low carbon footprint. The chair is completely recyclable and four wooden screws, holding the back legs in place,
are easy to remove and separate.
Petite, launched in 2018, is an environmentally and aesthetically sustainable chair that will last for at least as much time as it takes for a
tree to grow up. The chair, created by a young designer with a
bright future ahead of him, has already made a contemporary impact.

Haustið 2018 ýtti norræna ráðherranefndin úr vör hönnunarkeppni í samstarfi við hönnunarmiðstöðvar á
Norðurlöndunum. Með henni var ætlunin að finna og verðlauna bestu dæmin um frábærlega vel hannaða
og sjálfbæra stóla frá Norðurlöndum og ýta undir löngu tímabæra umræðu um sjálfbærni og sjálfbær
þróunarmarkmið Sameinuðu þjóðanna í norrænum hönnunariðnaði. Hönnun keppendanna sem komust í
úrslit og sigurvegaranna fimm (einn frá hverju landi) var til sýnis í norræna skálanum á loftslagsráðstefnu SÞ
(COP24) í Katowice í Póllandi í desember 2018. Dómnefndir frá hverju
landi völdu fyrst tíu stóla sem kynntir voru og síðan einn sigurvegara úr
þeirra hópi sem sendur var sem fulltrúi síns lands. Stóll Studio Portland,
Kollhrif, sem unninn er úr endurunnu áli og korki, var sigurvegari Íslands
í keppninni og sýndur í Póllandi. Stóllinn var hluti af verkefni sem fjallaði

29

um endurvinnslu áls og var sýnt á HönnunarMars 2018 í samstarfi við
SAMÁL.
Norrænu samstarfsaðilarnir voru: Dansk Design Center, DOGA –
Stóll Studio Portland, Kollhrif, sem unninn er úr
endurunnu áli og korki, var sigurvegari Íslands.

norsk design og arkitektur, Ornamo í Finnlandi, Svensk Form og
Hönnunarmiðstöð Íslands.

Framvinduskýrsla ársins 2018 | honnunarmidstod.is

Formex í Stokkhólmi

Hönnunarmiðstöð Íslands og sendiráð Íslands í Stokkhólmi stóðu sameiginlega að því að tryggja þátttöku
íslenskra hönnunarfyrirtækja í sölusýningunni Formex í Stokkhólmi.
Hönnunarsýningin og kaupstefnan Formex fór fram í Stokkhólmi dagana 17.-20. janúar 2018. Sýningin er
ein sú stærsta á sviði vöruhönnunar, smávöru og innanhússmuna á Norðurlöndunum. Þar sýna 950 aðilar
vörur sínar fyrir 850 fulltrúum fjölmiðla og 23.000 kaupendum og fagfólki. Sýningin/kaupstefnan er ekki opin
almenningi heldur eingöngu fulltrúum fyrirtækja með tengsl við iðnaðinn, t.d. smásölum, og fagaðilum sem fá
sérstakt boð frá sýnendum. Á Formex er lögð áhersla á innanhúsmuni, smávörur og gjafir fremur en húsgögn.
Skipuleggjendur Formex í janúar
2018 buðu íslenskum hönnunarfyrirtækjum að vera sérstakir
gestir sýningarinnar (e. Special
Guest Exhibition) og voru þeir
kynntir sérstaklega í kynningarefni
sýningarinnar. Íslensku hön-

30

nunarfyrirtækin sýndu saman á
sérstöku sýningarsvæði sem ætlað
er gestasýnendum. Svæðið var 54
fermetrar og kostaði SEK 25.000
en venjulegt verð fyrir slíkan bás er
SEK 70.000. Formex bauð einnig upp hönnun bássins, lýsingu, gólf og veggi en sýningaraðilar þurfa alltaf að
standa straum af slíkum kostnaði sjálfir.
Framvinduskýrsla ársins 2018 | honnunarmidstod.is

Samstarfsaðilar og hlutverk þeirra
Verkefnið var unnið í samstarfi FORMEX kaupstefnunnar, Hönnunarmiðstöðvar Íslands, sendiráðs Íslands í
Stokkhólmi auk íslensku fyrirtækjanna sem tóku þátt í verkefninu: Fólk, Takk, North Limited, Berlinord og
Dögg. Daniel Byström, hönnuður og samstarfsaðili FoORMEX kom að verkefninu sem ráðgjafi. Fyrirtækin
sáu sjálf um framkvæmd og utan um hald verkefnisins. Hönnunarmiðstöð verður fyrirtækjunum til stuðnings
og ráðgjafar, sjá um fjármál og samskipti við Formex að hluta auk þess að ráðleggja um flutning, makaðs- og
kynningarmál. Sendiráð Íslands í Stokkhólmi aðstoðaði sýnendur, kynnti verkefnið og kom að móttöku sem
haldin var í sýningarbásnum. Íslandsstofa er einnig samstarfsaðili í verkefninu.
Tengiliðir sendiráðs Íslands í Stokkhólmi: Estrid Brekkan / Haukur Johnson
Tengiliður fyrirtækjanna: Ragna Sara Jónsdóttir, FÓLK
Tengiliður og ráðgjöf í Hönnunarmiðstöð Íslands: Halla Helgadóttir
Tengiliður og ráðgjöf hjá Íslandsstofu: Kristjana Rós Guðjónsdó ttir

Fjárhagslegt uppgjör

Endurgjöf frá fyrirtækjunum
TAKK Home um Formex
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Er sýningin eftirsóknarverður vettvangur
Við teljum Formex áhugaverða sýningu og vel að henni staðið. Öll þjónusta og umgjörð til fyrirmyndar. Formex spannar
vítt svið, þó hún sé aðallega smávörusýning. Þetta var í annað skipti sem við förum á Formex. Þessi sýning getur hentað
okkur vel en við þurfum að fara a.m.k einu sinni til viðtbótar til að dæma um hvor þetta sé réttur vettvangur fyrir okkur.
Framkvæmd verkefnisins
Verkefnið var mjög vel heppnað. Sýningarbásinn kom virkilega vel út, var bjartur og aðgengilegur. Einföld uppsetning
hans kom sér vel þar sem vörumerki og vörur þess sem tóku þátt fengu að njóta sín. Blaðamannafundurinn á fyrsta

Framvinduskýrsla ársins 2018 | honnunarmidstod.is

degi var vel sóttur og almennt teljum við að athyglin og umfjöllunin sem básinn fékk hafi verið góð. Sýning sem þessi
er mikilvæg að því leytinu til að hún eykur sýningleika og kynningu erlendis. Mjög gott að Hönnunarmiðstöð kom að
verkefninu. Utanum haldið var mjög gott og okkur finnst styrkur í því varðandi umfjöllun og teljum við að sýningin hafi
meira vægi fyrir vikið.
Eftirfylgni og væntingar um árangur
Við komumst í samband við áhugaverða aðila
og fengum m. a. nýa söluaðila sem pöntuðu á
staðnum, ásamt eldri viðskiptavinum okkar. Við
erum einnig í samskiptum við fyrirtæki sem voru
áhugasöm sem vonandi leiðir ti samstarf. Það mun
Takk Home
Thingholtsstræti 6
101 Reykjavík
Iceland
www.takkhome.com
info@takkhome.com

Takk means thank you in Icelandic. It is a
powerful word, full of gratitude and is widely used
in our daily lives. We have so much to be grateful
for and our lives are full of takk moments.
We founded TAKK Home, a line of quality products
for the home, with focus on simplicity, function,
aesthetics and respect for the environment. We believe
that our home, where we surround ourselves with the
people we love and the memories we share, deserves
products that re ect our personality and lifestyle.
Our source of inspiration is the power of Icelandic
nature, where summers are short and winters are
long, as well as traditional Scandinavian design. We
are also under the infuence of dfferent cultures that
we have come across in our travels around the world.

Photo by Íris Dögg Einars

koma í ljós á næstu vikum, jafnvel mánuðum.

DÖGG um Formex
Er sýningin eftirsóknarverður vettvangur
Formex sýningin var mjög áhugaverð með fókus á
smávörur sem ég framleiði. Ég vil gjarnan sýna aftur
á Formex í haust og á næstu árum til að ná betri
árangri.
Framkvæmd verkefnisins
Verkefnið gekk vel þó tíminn hafi verið stuttur. Þetta
var góður hópur sem vann vel saman.
Mögulega hefði verið betra að fá utanaðkomandi

Dögg
Danneskiold
Samsøes Alle 36 1th
1434 Copenhagen K
Denmark
www.doggdesign.com
dogg@doggdesign.com
tel +45 26 17 09 05

The work of Copenhagen based Icelandic designer
Dögg Guðmundsdóttir is driven by the deep passion for
her Nordic roots and traditions. Her design transfers
the Nordic aesthetic into people’s everyday lives.
Combining traditional materials and crafts with
industrial production techniques, Dögg products
are characterized by tactility, contrast and a high
degree of sensual originality. Many of her designs
are akin to functional sculptures or pieces of art,
while others are part of a unified collection.
The working field ranges from one-o items,
graphic, industrial- and furniture design to design
management, consulting, production and teaching.

aðila til að sjá um að hanna standinn okkar
og raða hlutunum upp. Það var mjög gott að
Hönnunarmiðstöð stóð með okkur í þessu verkefni,
ekki síst vegna kynninga og PR mála.
Eftirfylgni og væntingar um árangur Eftir
sýninguna hef ég haft samband við áhugasama

aðila og nú þegar eru fyrirtæki sem hafa áhuga á vörunum til sölu og kynningar í tímaritum. Væntingarnar eru oft miklar til
nýrra sýninga en það er líka mikilvægt að taka þátt oftar til að ná raunverulegum árangri og finna réttu viðskiptavinina.

North Limited um Formex
Er sýningin eftirsóknarverður vettvangur
Sýningin er bæði með þekkt vörumerki og töluvert af gjafa- og matvörum. Miðað við þær sýningar sem við höfum tekið
þátt í er Formex frábrugðin þeim sem við þekkjum. Sýningin er áhugaverið því þar er þar er tengjast kaupendum og þá
aðallega við smærri verslanir í Stokkhólmi og nágrenni. Aðbúnaður og allt utanumhald fyrir sýnendur er til fyrirmynd,
góð nettengin, áhugaverðir fyrirlestrar.
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Framkvæmd verkefnisins
Þar sem fyrirvarinn var mjög stuttur var undirbúningur takmarkaður. Þetta var fyrsta skiptið sem við fórum á þessa
sýningu og því þekktum hana lítið. Væntingar okkar voru ekki miklar varðandi sölu frekar sem tækifæri til að kynna
vörumerkið. Fjöldi gesta var ekki eins mikill og búist var við en almennt voru færri gestir á þessari sýningu en árin áður.
Staðsetningin í Hall B fyrir standinn var ekki alveg nógu góð því hún var alveg innst og margir fara ekki alla leið í gegn
Hall B. Gestir sem stöldruðu við voru almennt mjög áhugasamir um standinn og Ísland. Verkefnastjórnun var í höndum
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allra sem hafði áhrif á verklagið en gekk upp á endanum. Hópurinn sem heild vann vel saman. Miðað
við aðstæður fannst okkur vel að þessu staðið og
mikill stuðningur að fá styrkinn.
Eftirfylgni og væntingar um árangur
Eftirfylgni verður við framleiðendur og áhugasama
kaupendur og bloggara, sýnendur o.fl. Væntingar
North Limited
Barónsstígur 27
101 Reykjavík
Iceland
www.northlimited.com
hello@northlimited.com

North Limited is a design collective formed by
Icelandic designers Sigrídur Hjaltdal Pálsdóttir
and Thórunn Hannesdóttir focusing on classic
design with high-quality. This includes both top
grade materials as well as the best craftsmanship
possible for each product. Their designs unite
functionality with beautiful and timeless aesthetics.

voru að ná að skapa tengsl og er markmið að fylgja þeim eftir. Mikið af smærri verslunum sem voru
á staðnum, en mjög mikilvægt að kynna sér þær
betur til að ná að kynna vörumerkið og vörurnar
áður en lagt er af stað. Við erum ekki vissar hvort
við myndum fara á þessa sýningu aftur miðað við

Photo by Neil John Smith

þær sýningar sem við höfum fárið á.

FOLK um Formex
Er sýningin eftirsóknarverður vettvangur
Sýningin er áhugaverð. Það kom þó á óvart hve
stór hluti gesta voru Svíar. Hefði haldið að mun
meira væri um alþjóðlega gesti ef miðað er við
North Limited
Barónsstígur 27
101 Reykjavík
Iceland
www.northlimited.com
hello@northlimited.com

North Limited is a design collective formed by
Icelandic designers Sigrídur Hjaltdal Pálsdóttir
and Thórunn Hannesdóttir focusing on classic
design with high-quality. This includes both top
grade materials as well as the best craftsmanship
possible for each product. Their designs unite
functionality with beautiful and timeless aesthetics.

Stockholm Furniture Fair. Þá er hún einnig minni en
SFF, þar sem milligangar eru auðir og salir eru ekki
alveg fullir. Mér fannst augljóst eftir þátttökuna að
staðsetning er það sem skiptir mestu máli á svona
sýningu auk þess hverjir eru á næstu básum. Ef
maður hugsar um sölumál þá skipti máli í þessu

Photo by Neil John Smith

tilviki samhengi bássins okkar. Til þess að komast
að honum þá þurfti fólk að ganga í gegnum allan
sal B, þar á meðal eldhússection og art&crafts section áður en það kom að okkur. Ég held að margir
sem voru að fókusera beinlínis á innkaup hafi
því ekki skilað sér innst í sal B til okkar. Auk þess
var uppsetningin hjá okkur og nágranna okkar
FÓLK
Fiskislóð 24
101 Reykjavík
Iceland
www.folkreykjavik.com
folk@folkreykjavik.com
tel +(354) 849 2122

FÓLK is an Icelandic design and lifestyle
company founded in 2017. FÓLK seeks to work
with progressive designers on smart homeware,
furniture and lifestyle products. At FÓLK we design
for modern living. Our vision is to enable and
inspire people to live a more sustainable lifestyle.
The Urban Nomad Collection consists of
minimalistic and multifunctional shelves and
accessories that are designed to support people’s
mobility in the global trend of growing urban
areas. Designed by Jón Helgi Hólmgeirsson.

Uminova meira eins og sýningar en sölubásar. Sem
PR verkefni var árangurinn mjög góður af þessari
sýningu, en sem sölusýning var árangurinn minni.
Framkvæmd verkefnisins
Verkefnið gekk mjög vel. Allir sem að því komu
lögðu sig fram um að samstarfið væri gott og lögðu

Photo by Baldur Kristjáns

sitt af mörkum. Það háði verkefninu þó aðeins í

undirbúningnum hvernig það kom til, þ.e.a.s. það var óljóst alveg þar til við komum á staðinn hvernig við værum kynnt af
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Formex. Vorum við sölubás eða sýning? Við vorum sýning. Þá var mjög mikil óvissa um mætingu í blaðamannaviðburð.
Þegar á staðinn var komið gekk allt mjög vel. Allir hjálpuðust að og eiga hrós skilið. Fjölmargir gestir póstuðu myndum
af t.d. vöru okkar hjá FÓLKi á Instagram og tögguðu okkur.
Eftirfylgni og væntingar um árangur
Eftirfylgni felst í að hafa samband við þá tengiliði sem sýndu vörunum áhuga, bæði verslanir og ýmis konar innanhúsaðilar, og aðrir mögulegir samstarfsaðilar. Væntingar um árangur eru að búa til sambönd sem í framtíðinni geta leitt til sölu.
Ólíklegt er að mikið verði um söluárangur af þessari sýningu.
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FOLK um Formex
Er sýningin eftirsóknarverður vettvangur
Fyrir sumar vörur úr minni smiðju er sýningin
áhugaverð. Ef ég myndi sýna þarna aftur myndi
ég ekki sýna lampana enda sýningin ekki rétti
staðurinn fyrir þá.
Framkvæmd verkefnisins
Verkefnið gekk ágætlega og uppsetningin tókst
Studio Berlinord
Tordenskjoldsgade 17
1055 Copenhagen
Denmark
www.berlinord.com
design@hrafnkell.com
tel +45-29657834

Our conceptual work has the goal to create
design that has a unique story to tell. We seek the
interdisciplinary dialog and collaboration to learn
from people with exceptional skills and experience.
The Tools You Light pendants highlight the ancient
crafts of metal spinning where hollow metal shapes
are created in a spinning lathe by pressing metal
sheets over a turned massive wooden form. Different
materials and forms can be combined randomly for
an individual composition of shapes. The Flying Cups
consist of reclaimed porcelain cups from European
flea markets – elevated to a new level of functionality.

mjög vel - þrátt fyrir (of) stuttan fyrirvara.
Hins vegar sýndi það sig enn og aftur að Hönnunarmiðstöð hefur tileinkað sér mjög fagleg
vinnubrögð og lagði ýmiskonar vinnu að mörkum
sem skipti sköpum. Viðtökurnar voru mjög góðar
á Hábollunum sem sagði mér að varan á erindi
áfram, er tímalaus og í raun ný fyrir flesta.

Eftirfylgni og væntingar um árangur
Ég heyrði í samtali við einn gest sem hefur fylgst með sýningunni í 20
ár að gestum hefur farið fækkandi, komst einnig að því að einhverjir
„high end“ innkaupaaðilar eru á Maison Objet á þessum tíma sem
opnar í kjölfarið. Hitti áhugasama kaupendur frá Asíu (Japan og SKóreu) sem voru á leiðinni á M&O spurning hvort hún taki mikið frá
Formex. Hábollarnir voru til sýnis/sölu á M&O hjá Pop Corn en mjög
stór bandarískur aðili eftir sýninguna í ár sem sá bollana - aðili sem
ekki kom á Formex. Annars er ég í samtali við 2-3 kaupendur sem ég
hitti á Formex.
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Hönnunarvikan í Stokkhólmi / Stockholm Furniture Fair
Síðastliðin 10 ár hefurAPLACEí Stokkhólmi gert skandinavískri hönnun
hátt undir höfði og áStockholm Design Week6.–11. febrúar 2018 var
sett upp sýning á íslenskum hönnunarvörum. Vörurnar voru valdar
í kjölfar heimsóknar eiganda APLACE áHönnunarMars2017 en
sýningin er haldin í tilefni af 10 ára afmæli HönnunarMars. Eftirfarandi
vörur voru sýndar: Fuzzy, Urð, Pyropet, Norðursalt, Nordic Angan
og HA ásamt vörum frá Sunnu Sigfríðardóttur, Döðlum, Guðnýju
Hafsteinsdóttur, Anítu Hirlekar, Hildi Yeoman, Twin Within, Nóa Siríus,
1+1+1, Rögnu Ragnarsdóttur, Vík Prjónsdóttur, Viktori Weisshappel og
Bjarna Helgasyni. Sýningunni var fyrst og fremst ætlað að höfða til
ungs fólks og hún var vel sótt m.a. af alþjóðlegum fjölmiðlahópi frá
Íslenskar hannaðar vörur til sýnis í APlace í Stokkhólmi í febrúar 2018.

Stockholm Furniture Fair.
3 days of design – hönnunardagar í Kaupmannahöfn
Í tilefni af aldarafmæli fullveldisins
stóðu Hönnunarmiðstöð
Íslands og sendiráð Íslands í
Kaupmannahöfn fyrir tveimur
íslenskum hönnunarsýningum
á hönnunarviðburðinum 3
days of design sem fram fór í
Kaupmannahöfn dagana 24.–26.
maí. Samstarf náðist við Illums
Bolighus um að halda sýningu í húsnæði þeirra á Strikinu þar sem 15
íslenskir sýnendur, sem valdir voru af starfsmönnum Illum Boglighus,
tóku þátt. Það voru: FÓLK, Erla Sólveig Óskarsdóttir, AGUSTAV,
Ragna Ragnarsdóttir, MARÝ, Bjarni Sigurdsson Ceramics, SKATA,
Dögg Design, Berlinord, ANNA THORUNN, Fuzzy, FÆRID, Bryndís
Bolladóttir, Þórunn Árnadóttir og Kjartan Óskarsson. Sýningin stóð í
þrjá daga og var m.a. heimsótt af alþjóðlegum fjölmiðlahópi 3 days of
design-hátíðarinnar.

Íslensk húsgögn og hannaðar vörur til sýnis í Illums Boglighus.

Fáni fyrir nýja þjóð
Sýningin Fáni fyrir nýja þjóð eftir
Hörð Lárusson sem einnig er

höfundur samnefndar bókar, var sett upp í anddyri sendiráðs Íslands í
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Kaupmannahöfn á Bryggen 23. maí og stóð fram í september. Sýningin
fór þaðan til París þar sem hún var sett upp í Galerie Joseph sem hluti af
hönnunarvikunni í París í samstarfi við Hönnunarmiðstöð Íslands og Sendiráð
Íslands í París.
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Chart Art and Design Fair í Kaupmannahöfn- Sýning á því nýjasta í norrænni samtímahönnun
Hönnunarteymið Adorno fékk til liðs við sig sýningarstjóra frá Danmörku, Svíþjóð, Noregi, Finnlandi og
Íslandi sem völdu hönnun frá sínu landi til að vera með í samsýningu Adorno sem var fyrst sett upp á
Chart-listamessunni í Kaupmannahöfn haustið 2018. Í tengslum við sýningurna stóð Adorno fyrir panel um
stefnumót hönnunar og handverks sem Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar tók þátt í Sýningin var síðan
einnig sett upp á London Design Week í september í
samstarfi við norrænu sendiráðin í London.
Sýningin fjallar um nútímahönnun frá Norðurlöndunum
fimm og miðar að því að sýna sameiginlega eiginleika
og andstæða þætti í samtímahönnun frá Noregi,
Finnlandi, Svíþjóð, Danmörku og Íslandi og felur í
sér bæði stafrænar lausnir og efnislegar. Sýningunni
er ætlað að kynna fjölbreytni, vídd og metnað sem
norræn hönnun býr yfir og kanna hvort það sem hefur
einkennt norræna hönnun í aldanna rás sé enn til
staðar í síbreytilegum heimi hnattrænnar sköpunar.
Design Diplomacy í Helsinki
Íslenska sendiráðið í Helsinki og Hönnunarmiðstöð stóðu
sameiginlega að þátttöku í Design Diplomacy viðburðunum sem
haldnir eru á vegum Helsinki Design Week og snúast um samtal
á milli hönnuðar/arkitekts frá Íslandi annars vegar og Finnlandi
hins vegar. Björn Steinar Blumenstein, vöruhönnuður, var valinn
til að taka þátt fyrir Íslands hönd og mætti grafíska hönnuðinu Ulla
Donner í áhugverðu samtali um samfélagslega nýsköpun.
Taste of Iceland viðburðir Iceland Naturally
Hönnunarmiðstöð Íslands tók þátt í kynningarviðburðum Taste of
Iceland á vegum Iceland Naturally í Bandaríkjunum. Verkefnið spannaði stóran hluta ársins 2018 þar sem
heimsóttar voru 5 borgir. Boston, Chicago, New York, Seattle og Toronto.
Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
Íslands hélt erindi á fjölbreyttum viðburðum í borgunum fimm
undir yfirskriftinni „Hin kraumandi gróska í íslenskri hönnun og
arkitektúr.“ Þar var fjallað um Ísland sem skapandi land, mikilvægi,
þróun og uppbygging skapandi greina í kjölfar efnahagshrunsins
2008 og hvernig hönnunarsamfélagið á Íslandi, sem stendur
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að baki Hönnunarmiðstöð Íslands og HönnunarMars hátíðinni,
hefur tekist að vekja athygli á íslenskri hönnun og arkitektúr á
alþjóðavísu.
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Viðburðirnir fóru fram á ólíkum stöðum í borgunum fimm.
BOSTON 10. mars 2018 / BSA Foundation, Boston Society
of Architects
CHICAGO
5. apríl 2018 / Marshall’s Landing í Merchandise Mart
NEW YORK 29. september 2018 / A/D/O í Williamsburg
SEATTLE 11. október 2018 / Nordic Museum
Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar
Íslands, Surya Vanka, stofnandi og hönnuður Authentic
Design, og Dustann Jones, arkitekt hjá Mithun sem
hönnuðu nýju byggingu Nordic Museum héldu erindi og
Halla Helgadóttir heldur erindi um íslenska hönnun og
arkitektúr í Nordic Museum í Seattle í október 2018.

mættust í samtali um hönnun og arkitektúr frá Íslandi,
Seattle og Norðurlöndum.

TORONTO 5. nóvember 2018 / Portland Room / The Spoke Club
Halla Helgadóttir framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Jeremy Vandermeij, stofnandi Toronto
Design Offsite Festival með Deborah Wang héldu erindi mættust í samtali um hönnun og arkitektúr frá
Íslandi, Toronto og hönnunarhátíðir borganna. Tory Healy,
ritstjóri Designlines magazine stýrði samtalinu.
Í öllum borgunum voru haldnir fundir með ýmsum aðlinum,
m.a.stjórnendum hönnunarhátíða eða öðrum sem líklegir
eru til samstarfs. Í kjölfar ferðarinnar er unnið að mögulegum
samstarfsverkefnum með aðilum m.a. frá Seattle og Toronto.
Föruneyti forseta íslands til Finnlands
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands Halla
Helgadóttir var í föruneyti forsetans í opinberri heimsókn

Surya Vanka, Dustann Jones, arkitekt og Halla spjalla.

forsetans Guðna Th. Jóhannessonar og Elíza Reed til Finnlands í maí 2018. Boðið var til samtals um hönnun
á Íslandi og Finnlandi í Helsinki þar sem framáfólki úr finnska hönnunargeiranum var boðið. Viðburðurinn
tókst vel og það vakti athygli í
hönnunarsamfélagi hversu mikla
virðingu Íslendingar bera fyrir
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hönnun og arkitektúr sb. þessa
ferð. Einnig var farið í heimsókn í
Alto háskólann.
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Fjármál Hönnunarmiðstöðvar Íslands 2018
Rekstur Hönnunarmiðstöðvar 2018 gekk vonum framar því blikur voru á lofti vegna óvissu um samninga við
ráðuneytin um rekstrarfé miðstöðvarinnar. Um áramótin 2017–2018 fékkst niðurstaða um óbreytt framlag til
eins árs. Miklu áhaldi var beitt í rekstrinum að vanda og beðið með að ráða í stöður sem losnuðu til að spara
laun. HA tímaritið reyndist líka kostnaðarsamt enda erfiðara að gefa út prentgripi en áður en miklu aðhaldi
var beitt og áherlsla lögð á auka sölu sem hvort tveggja skilaði sér í betri niðurstöðu.
Niðurstaða rekstrar 2018
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Áætlun 2019
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Verkefnáætlun 2019
HönnunarMars 2019
Nr. 02 – 2019

stjórnenda hátíðarinnar í ár verður að vinna markvisst að
því að efla gæði viðburða og sýninga, virkja stóra aðila
til þáttöku og styrkja alþjóðlegt samstarf. Einnig efla
fjármögnun, fréttaflutning og hefja undirbúning fyrr til að auka
fagmennsku og dreifa og jafna álag.

HA hefur komið úr tvisvar á ári frá 2015 og mælst vel fyrir
enda blað með nýjar áherslur hér á landi og þótt víðar væri
leitað. Unnið er áfram að því að styrkja innviði, efla tekjur,
auka dreifingu og fjölga áskrifendum HA hérlendis sem
erlendis. Vefir Hönnunarmiðstöðvar verða endurgerðir og
betur en áður.

Icelandic design
and architecture

honnunarmars.is
designmarch.is

Reykjavík

samþættir þannig að hægt verður að nýta og drefi efni mun

núna
now
mars
march
Íslensk hönnun
og arkitektúr

28.—31.03.19

HA – tímarit um hönnun og arkitektúr

DesignMarch

HA Extra

HönnunarMars

verður haldinn í 11 sinn 28–31. mars. Eitt af meginmarkmiðum

Hönnunarverðlaun 2019
Hönnunarmiðstöð Íslands mun standa fyrir Hönnunarverðlaunum
Íslands í sjötta sinn í október 2019. Hönnunarverðlaunin eru
veitt fyrir framúrskarandi verk sem getur verið úr öllum greinum
hönnunar og arkitektúrs. Einnig er valið fyrirtæki sem fjárfest hefur
með framúrskarandi hætti í hönnun eða arkitektúr. Unnið er að því
að tryggja örugga fjármögnun og kanna möguleika á því að fjölga
verðlaunaflokkum. Málþing um brýnt efni á sviðinu er ávallt haldið í
tengslum við afhendingu verðlaunanna.
Hönnunarsjóður
Framlag til Hönnunarsjóðs er 50 milljónir árið 2018. Sjóðurinn er á
vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis en Hönnunarmiðstöð
hefur umsjón með starfsemi sjóðsins. Í undirbúningi er frekari ráðgjöf
sjóðsins til styrkþega. Unnið verður að því að sannfæra stjórnvöld
um mikilvægi þess að efla Hönnunarsjóð verulega svo fylgja megi
markmiðum um nýsköpun í atvinnulífi á Íslandi.
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Hönnunarstefna stjórnvalda og gerð nýsköpunarstefnu fyrir Ísland
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið stendur fyrir endurskoðun hönnunarstefnu og gerð
nýsköpunarstefnu en niðurstöðu þeirrar vinnu er beðið með eftirvæntingu í Hönnunarmiðstöð Íslands.
Mennta- og mennigarmálaráðuneyti skoðar stofnun mögulegrar miðstöðvar menningar. Bæði þessi verkefni
geta haft grundvallaráhrif og á Hönnunarmiðstöð og hlutverki hennar eða ekki.
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SmallTalks
Fyrirlestraröðin SmallTalks sem hefur verið fastur liður í starfsemi Hönnunarmiðstöðvar verður enduhönnuð
fyrir haustið 2019.
Aðalstræti 2
Rekstur Hönnunarmiðstöðvar í Aðalstræti 2 er áskorun og
tækifæri. Unnið er að því að fjölga leigjendum og auka starfsemi í
húsinu og þar með og tryggja rekstrargrundvöll verkefnisins
Hagnýt námskeið fyrir hönnuði
Unnið er að því að koma á fót reglulegum námskeiðum fyrir
hönnuði um efni, framleiðslu, markaðssetningu, samskipti við
fjölmiðla, útflutning o.s.frv.
Ráðgjöf
Mikil þörf og eftirspurn er eftir ráðgjöf í Hönnunarmiðstöð. Unnið er að því að finna leiðir til að efla hana.
Aukið samstarf milli félaga og fyrirtækja, hönnuða og arkitekta
Mikil samlegð hefur skapast af samstarfi félaganna í Hönnunarmiðstöð og allir félagar í balkalndi
miðstöðvarinnar greiða gjald til Hönnunarmiðstöðvar.
Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Arkitektafélag Íslands vinnur að því að tryggja þátttöku Íslands í Feneyjatvíæringnum í arkitektúr með
stuðningi Hönnunarmiðstöðvar.
Kynningarefni um hönnun og arkitektúr
Unnið að því að efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku.
Endurmörkun og endurgerð vefja Hönnunarmiðstöðvar
Endurhönnun vefja Hönnunarmiðstöðvar verður framkæmd og vonir standi til að nýr vefur opni haustið 2019.
Samstarfshópur um eflingu fagþekkingar, hönnunar og
samræmingar við uppbyggingu innviða til verndar náttúruog menningarsögulegum minjum á ferðamannastöðum.
Unnið er að gerð samings að Hönnunarmiðstöð taki að sér
verkefnastjórnun og framkvæmd ákveðinna verkliða.
Norræn hönnun í norrænni náttúru verkefni í tegnslum við
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formennsku Íslands í Norrðnu ráðherranefndinni árið 2019.
Umhverfisráðuneytið og Umhverfisstofnun hafa leitað til
Hönnunarmiðstöð Íslands um umslýslu verkefnisins.
Geosea sjóböðin á Húsavík eftir Basalt arkitekta
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Nordic Sustainable Cities
Samorrænt sýningarverkefni norrænna arkitektamiðstöðvar, DAC DK, DogA NO, ArcDes SE, ArcInfo FI og
Hönnunarmiðstöðvar Íslands sem fjallar um að kynna framúrskarandi Norrænar aðferðir og dæmi um hönnun
og arkitektúr sem miða að sjálfbærni og jákvæðum samfélagslegum áhrifum í uppbyggingu og þróun borga á
Norðurlöndum. Verkefnið hefur hlotið styrk frá Nordisk Innovation.
Nordic Design Resource
Hönnunarmiðstöð Íslands er aðili að samnorræna rannsóknarverkefninu Nordic Design Resource en
verkefnið verður kynnt og erindi haldi um það á árinu 2019.
Sustainordic
Unnið verður að The Nordic Report 02. Skýrslan kemur út á ensku en dæmin frá hverju landi eru líka kynnt á
móðurmáli þess lands. Skýrslunni verður dreift af miðstöðvunum sem að verkefninu standa og er m.a. ætlað
alþjóðlegt hlutverk í að dreifa boðskap um norrænar aðferðir á sviði sjálfbærni og hringrásarhagkerfis. Nánari
upplýsingar á sustainordic.com
Íslensk farandsýning
Markmið eru uppi um að útbúin verður sýning / kynning sem hægt er að setja saman með mismunandi
hætti (stærri og minni útfærsla) með ólíkum áherslum hönnunar og arkitktúrs og ferðast með á ólíka
hönnnunarviðburði og sýningar erlendis, einhvers konar verkfærakista. Áherlsan er á útflutning íslenskrar
hönnunar, efnislega og óefnislega, og HönnunarMars sem vettvang fyrir viðskipti og kynningar. Unnið verður
með Íslandsstofu að útfærslu, með sendiráðum Íslands á hverjum stað og mögulega með Iceland Naturally
verkefninu.
Sýningar sem Hönunarmiðstöð / HönnunarMars leggur áherslu á
Ekki er ljóst á hversu marga staði verður hægt að fara á árinu 2019
STOCKHOLM DESIGN WEEK. Þátttaka í SFF á Hönnunarvikunni í Stokkhólmi í samstarfi við íslensk
hönnunarfyrirtæki 6.-12. febrúar 2019
MILANO DESIGN WEEK. Þátttaka og sýnileiki 9.-14. apríl 2019
WANTED DESIGN NYC. Þátttaka og sýnileiki 18-21. maí 2019
COPENHAGEN FASHION SUMMIT. Þátttaka og sýnileiki 14.-16 maí 2019
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HELSINKI DESIGN WEEK. Þátttaka og sýnileiki 5.-15. september 2019
Valdís Steinarsdóttir hönnuður mun taka þátt fyrir íslands hönd í Design Diplomacy viðburði í íslenka
sendiráðinu í Helsinki 6. september 2019 á meðan á Helsinki Design Week stendur. Hún verður einnig
þátttakandi í sýningu sem haldin verður í tegnslum við verkefnið.
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LONDON DESIGN WEEK. Þátttaka og sýnileiki 13.-15. september 2019
Áætlanir eru um að NOW NORDIC II sýning verði á Londoin Design Week og þar verður líka íslenskur fókus í
samstarfi við sendiráð Íslands í London.
DUTCH DESIGN WEEK EINDHOVEN. Þátttaka og sýnileiki 20.-28. október 2019
Í undirbúningi er hópferð áhrifafólks á sviði hönnunar, fyrirtæki, stjórnkerfi og fræðimenn á DDW.
Feneyjartvíæringurinn í arkitektúr maí-nóvember 2020
Markmiðið með þátttöku í Feneyjartvíæringnum í arkitektúr er að auka alþjóðlega vitund um íslenskan
arkitektúr og sérstöðu manngerðs umhverfis í þeirri öfgafullu og stórbrotnu náttúru sem við búum við.
Feneyjartvíæringurinn í arkitektúr er helsti vettvangur framþróunar, nýsköpunnar og aðþjóðlegra viðskipta
með arkitektúr sem önnur ríki hafa nýtt sér til framdráttar. Þar hafa norrænar þjóðir, með dani í broddi
fylkingar, náð gríðarlegum árangri enda danskur arkitektúr orðin alþjóðlega viðurkenndur. // Lagt er til að
Íslandsstofa leggi undirbúningi þátttöku Íslands í Feneyjartvíæringnum í arkitektúr 2020 lið með fjárstuðningi
á árinu 2019.
SHOWROOM ICELAND
er sölusýning íslenskrar fatahönnunar sem ferðast alþjóðlega. Markmið verkefnisins er að efla útlflutning,
stækka markaðinn og um leið reka styrkari stoðum undir íslenska fata- og tískuhönnun og framleiðslu. Lagt
er til að Íslandsstofa taki þátt í undirbúningi verkefnisins og leggið því til fjármagn á árinu 2019
Aðrar erlendar hönnunarhátíðir / sýningar
sem Hönnunarmiðstöð og HönnunarMars og leitast við að taka þátt í
Formex Stockholm // 15.-18. janúar 2019
Design Toronto Offsite // 18.-27. janúar 2019
3 days of Design Copenhagen // 24.-27. maí 2019
Paris Design Week // 5.-14. september 2019
Annað alþjóðlegt samstarf
Seattle // út frá samstarfi við Iceland Naturally og Íslandsstofu um Taste of Iceland árið 2018
Design Toronto Offsite // út frá samstarfi við Iceland Naturally og Íslandsstofu um Taste of Iceland árið 2018
Wanted Design // út frá samstarfi við Iceland Naturally og Íslandsstofu um Taste of Iceland árið 2018
World Design Weeks network
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