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Inngangur
Stofnun Hönnunarmiðstöðvar Íslands var tekið fagnandi í vor, samanber mikla athygli allra helstu fjölmiðla
á Íslandi strax í upphafi. Einnig er mjög góð viðurkenning að í úttekt Fréttablaðsins í byrjun janúar 2009 var
stofnun Hönnunarmiðstöðvar valin atburður ársins í hönnun á Íslandi. Íslensk hönnun var valin jólagjöf
ársins 2008 en það má að nokkru rekja til þeirrar miklu athygli sem íslensk hönnun fékk á árinu.
Þjónustusamningur um rekstur hönnunarmiðstöðvar var undirritaður í Þjóðmenningarhúsinu föstudaginn
7. mars sl. af iðnaðarráðherra og menntamálaráðherra og níu aðildarfélögum að Hönnunarmiðstöð Íslands
ehf. Ráðuneytin munu leggja alls 20 millj. kr. til rekstur miðstöðvarinnar á ári næstu þrjú ár. Tilgangur þess er
að reka hönnunarmiðstöð sem hafi það hlutverk „að vekja áhuga og auka skilning á mikilvægi góðrar
hönnunar og arkitektúrs fyrir menningar- og efnahagslífið svo og þjóðfélagið allt“.
Stofnendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn eru:
1. Arkitektafélag Íslands, Dennis Davíð Jóhannesson.
2. Fatahönnunarfélag Íslands, Gunnar Hilmarsson.
3. Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, Hallgrímur Friðgeirsson.
4. Félag íslenskra gullsmiða, Haukur Valdimarsson.
5. Félag íslenskra landslagsarkitekta,Dagný Bjarnadóttir.
6. Félag Íslenskra teiknara, Haukur Már Hauksson.
7. Félag vöru- og iðnhönnuða, Egill Egilsson.
8. Leirlistafélag Íslands, Ragnheiður,Ingunn Ágústsdóttir.
9. Textílfélagið, Rósa Helgadóttir.
Stjórnin hittist annan hvern mánuð, en framkvæmdastjórn hittist mánaðarlega. Í framkvæmdastjórn sitja
formaður stjórnar, Gunnar Hilmarsson og varaformaður stjórnar, Dennis Davíð Jóhannesson ásamt fulltrúa
atvinnulífisins, Ingibjörgu Kristjánsdóttur, landslagsarkitekt.
Starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar hafa fundið fyrir miklum áhuga og velvild í garð miðstöðvarinnar og hafa
verkefnin hrannast upp frá fyrsta degi. Gríðarlegur áhugi er á íslenskri hönnun, jafnt erlendis sem á Íslandi,
og hefur þjónusta Hönnunarmiðstöðvar verið mikið notuð. Einnig hafa félagar í aðildarfélögum Hönnunarmiðstöðvarinnar tekið miðstöðinni fagnandi og nýtt sér þjónustu hennar á marga vegu.
Strax var farið í að skilgreina hlutverk Hönnunarmiðstöðvar Íslands, fylgiskjal 1. bls. 15. En frá fyrstu stundu
hefur verið mjög mikið að gera í Hönnunarmiðstöðinni og verkefnin fjölbreytt eins og sjá má hér í skýrslunni.
Eins og staðan er í dag ná tveir starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar fyrst og fremst að anna verkefnum hér
innanlands. Erlend samskipti og útflutningur eru afar mikilvæg til að Íslendingar nái að nýju efnahagslegum

3

stöðugleika. Til að auka útflutning á íslenskri hönnun þarf að vinna mikið og markvisst starf en það er varla
mögulegt nema ráða starfsmann til að sinna því verkefni í fullu starfi.
Hönnunarmiðstöð Íslands tók við ýmsum verkefnum Forms Íslands sem var lagt niður í kjölfar stofnunar
Hönnunarmiðstöðvar.
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Yfirlit 2008
Í þessum kafla er farið yfir árið 2008. Farið er yfir verkefni sem tengjast stofnun Hönnunarmiðstöðvar
Íslands, föst verkefni, verkefni ársins 2008, húsnæðismál og starfsmannamál.

Verkefni sem tengjast stofnun Hönnunarmiðstöðvar
Hönnunarmiðstöð var opnuð 1. apríl 2008 og hófst þá vinna við að festa miðstöðina í sessi og marka starf
hennar. Hér eru talin upp verkefni sem tengjast sérstaklega stofnun Hönnunarmiðstöðvar.
Hlutverk
Strax í apríl var hafist handa við að skilgreina hlutverk Hönnunarmiðstöðvar og verksvið. Sjá fylgiskjal 1 bls. 15.
Hönnunarmiðstöð kynnt samstarfsaðilum og aðildarfélögum
Starfsfólk Hönnnarmiðstöðvar fór víða til að kynna starfsemina fyrir samstarfsaðilum, opinberum aðilum,
einkaaðilum, háskólum og fagaðilum. Þeir aðilar sem Hönnnarmiðstöð hefur hafið samstarf við á árinu eru:
• Iðnaðarráðuneytið
• Menntamálaráðuneytið
• Utanríkisráðuneytið
• Útflutningsráð
• Nýsköpunarmiðstöð Íslands
• Reykjavíkurborg / Höfuðborgarstofa
• Akureyrarbær
• Keilir / Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs
• Listaháskóli Íslands
• Klak / Háskólinn í Reykjavík
• Hönnunarsafn Íslands
• Listahátíð í Reykjavík
• Listasafn Reykjavíkur
• Listasafnið á Akureyri
• SÍM | Samband íslenskra myndlistarmanna
• Innovit
• Atvinnuþróunarsjóður Vestfjarða
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Kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar
Nýtt merki Hönnunarmiðstöðvar var kynnt í október og jafnframt var búið
til kynningarefni á íslensku og ensku fyrir miðstöðina: Bæklingar, bréfsefni, nafnspjöld ofl. Sjá fylgiskjal 4, bls. 19.
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Heimsókn til Dansk design center og Dansk arkitektur center
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar fór í heimsókn til Danmerkur í ágúst og heimsótti m.a. Dansk design
center og Dansk arkitektur center og kom á sambandi við starfsfólk þessara fyrirtækja. Markmiðið er að
heimsækja fleiri lönd, kynna starfsemi Hönnunarmiðstöðvar og kynnast sambærilegri starfsemi þar þegar
tækifæri gefast.
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Föst verkefni Hönnunarmiðstöðvar
Hér er farið yfir það sem má telja til fastra verkefna.
Föst verkefni eru:
• Fyrirspurnir frá og samvinna við hönnuði
• Fyrirspurnir frá og samvinna við fyrirtæki og stofnanir
• Móttaka erlendra blaðamanna
• Uppsetning póstlista og fréttabréf
• Söfnun myndefnis frá hönnuðum
• Umsjón með vefsíðu
• Kynningarstarf miðað við íslenska fjölmiðla
• Sjónlistarverðlaun
• Rekstur Korpúlfsstaða
• Aðild að Myndstefi
Fyrirspurnir frá og samvinna við hönnuði
Mikið hefur verið um fyrirspurnir frá hönnuðum um ýmis hagsmunamál, útflutning, framleiðslu, markaðssetningu, erlendar sýningar, samstarfsaðila, styrki og fleira sem Hönnunarmiðstöð sinnir. Reynt er að leysa
málin eins og kostur er.
Fyrirspurnir frá og samvinna við fyrirtæki og stofnanir
Hönnunarmiðstöð fær margar fyrirspurnir frá ýmsum fyrirtækjum og stofnunum, sem vinna með eða hafa
áhuga á samstarfi við hönnuði, og veitir ráðgjöf um samvinnu og samstarf við miðstöðina og hönnuði á
ýmsum sviðum.
Móttaka erlendra blaðamanna
Strax á fyrsta degi komu erlendir blaðamenn í Hönnunarmiðstöð. Starfsfólkið tók á móti rúmlega 50
blaðamönnum á árinu 2008 og kynnti þeim íslenska hönnun og arkitektúr. Þeir voru meðal annars frá Elle,
MTV Kanada, Dwell, Sunday Telegraph, Sunday Times, Le Soir, Timeout, Daily Telegraph o. fl., auk fjölda
franskra og þýskra blaðamanna. Sumar þessara heimsókna hafa verið fyrir meðalgöngu Ferðamálastofu
eða Höfuðborgarstofu en aðrir höfðu samband beint.
Póstlisti og fréttabréf
Settur var upp póstlisti með aðildarfélögum, samstarfsaðilum, fjölmiðlum og fleirum. Fréttabréf er sent einu
sinni í mánuði til þeirra sem þar eru skráðir og oftar ef um sérstaka viðburði er að ræða á vegum Hönnunarmiðstöðvar eða tengdra aðila. Í fylgiskjali 5, bls 20. má sjá öll fréttabréf ársins.
Söfnun myndefnis frá hönnuðum
Safnað hefur verið saman myndefni frá íslenskum hönnuðum til að nota í kynningarstarfi hérlendis og
erlendis. Söfnun myndefnis fer fram reglulega til að alltaf séu í gagnagrunninum nýjustu verk íslenskra
hönnuða. Í grunninum eru nú rúmlega 700 myndir.
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Umsjón með vefsíðu | honnunarmidstod.is
Hönnunarmiðstöð erfði vefsíðu Hönnunarvettvangs. Vefsíðan er mjög virk og nú þegar eiga um 150 hönnuðir og
arkitektar skráða hönnunarþjónustu á síðunni. Síðan hefur
verið þróuð áfram og settar eru inn nýjar fréttir daglega.
Segja má að síðan sé eini miðlægi gagnagrunnurinn í
hönnunarsamfélaginu. Heimsóknum á síðuna hefur fjölgað
verulega á árinu sbr. upplýsingar frá google.com_analytics.

Jan 1, 2008 - Jan 24, 2009

www.honnunarvettvangur.is

Dashboard

Comparing to: Site
Visits

9,000

9,000

4,500

4,500

Jan 1, 2008 - Jan 31, 2008

Apr 1, 2008 - Apr 30, 2008

Jul 1, 2008 - Jul 31, 2008

Oct 1, 2008 - Oct 31, 2008

Jan 1, 2009 - Jan 24, 2009

Site Usage

47,232 Visits

45.68% Bounce Rate

209,738 Pageviews

00:03:31 Avg. Time on Site

4.44 Pages/Visit

56.32% % New Visits

Visitors Overview

Map Overlay world
Visitors

6,000

Kynningarstarf miðað við íslenska fjölmiðla
Starfsfólk Hönnunarmiðstövar á regluleg samskipti við alla
helstu fjölmiðla á Íslandi varðandi ýmis verkefni miðstöðvarinnar. Einnig hafa starfsmenn farið í mörg viðtöl við innlenda
og erlenda fjölmiðla og þannig vakið athygli á starfseminni.

6,000
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3,000

Apr 1, 2008 - Apr 30, 20

Jul 1, 2008 - Jul 31, 200

Oct 1, 2008 - Oct 31, 20

Jan 1, 2009 - Jan 24, 2

Visitors

27,397

Visits
1

Traffic Sources Overview

39,211

Content Overview
Search Engines

Pages

Pageviews

% Pageviews

Direct Traffic

/

26,494

12.63%

Referring Sites

/islensk-honnun/

16,608

7.92%

Other

/forsida/

7,440

3.55%

/islensk-

7,064

3.37%

/honnunarthjonusta/

6,856

3.27%

24,439.00 (51.74%)
12,342.00 (26.13%)
10,447.00 (22.12%)
4 (0.01%)

Sjónlistarverðlaun
Hönnunarmiðstöð tók við af Formi Ísland í stjórn
Sjónlistarverðlaunanna og skipar þar tvo fulltrúa í dómnefnd.
1

Google Analytics

Rekstur Korpúlfsstaða
Hönnunarmiðstöð tók við af Formi Ísland og á nú tvo fulltrúa í stjórn Korpúlfsstaða ásamt fulltrúum frá Sambandi íslenskra myndlistarmanna. Frá því að
Hönnunarmiðstöð kom að stjórn Korpúlfsstaða hefur samstarfið verið afar gott.
Aðilar að Myndstefi
Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar fulltrúa í stjórn og fulltrúa í úthlutunarnefnd styrkja. Aðild að
Myndstefi veitir öllum félögum aðildarfélaganna níu aðgang að þjónustu og höfundarréttarvernd Myndstefs.

Önnur verkefni ársins 2008
Hér verður farið yfir þau verkefni ársins 2008 sem heyra ekki undir föst verkefni eða verkefni sem tengdust
stofnun Hönnunarmiðstöðvar.
Önnur verkefni eru:
• Valnefnd v/100% Design Tokyo
• Design from Scandinavia
• House of Scandinavian Design
• 8+8 stefnumót hönnuða og framleiðenda í Hafnarfirði
• Tallin Design Night
• Helsinki Design Week
• Borg í borg
• Merkjasamkeppni Hönnunarmiðstöðvar
• Ráðstefna „Hönnum framtíðina”
• Hönnun til Útflutnings
• Fyrirlestur Max Barenbourg
• Neisti, Björk
• bjartsyni.is
• Endurhönnun vefsíðu
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Valnefnd v/100% Design Tokyo
Hönnunarmiðstöð kom að skipun fagráðs vegna þátttöku íslenskra hönnuða í hönnunarsýningunni „100%
design Tokyo” í október en Útflutningsráð stóð fyrir ferð á sýninguna.
Design from Scandinavia
Hönnunarmiðstöð skrifaði tveggja opna kynningargrein
um íslenska hönnun í blaðinu „Design from Scandinavia“
sem er virt hönnunartímarit sem dreift er um heim
allan í a.m.k. 35.000 eintökum. Í blaðinu er sérstakur kafli
um hverja þjóð á Norðurlöndum og fjallað um
hönnunarmiðstöðvar hverrar þeirra.

The foundation of the Iceland Design Center this spring is one feature of the ﬂourishing of Icelandic design
today as Iceland now has an abundance of promising Icelandic designers, who have imbued the design environment with new life, characterised by curiosity, optimism and daring. One of the principal objectives
of the Iceland Design Center is accordingly, to create an image and a unique status for Icelandic design, to
nurture innovation, and to promote development in Icelandic design.
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House of Scandinavian Design
Hönnunarmiðstöð aðstoðaði danskt fyrirtæki sem er að
stofna verslun í Sjanghæ í Kína þar sem seld verður
norræn hönnun. Hönnunarmiðstöð kom á sambandi
milli fyrirtækisins og íslenskra hönnuða og hefur
aðstoðað hönnuði vegna samningagerðar við fyrirtækið.

1/ Fur hat by Steinunn Sigurðardóttir, winner of the

Q In the spring of this year, Iceland’s design world celebrated the foundation of the Iceland Design Centre. A long-cherished dream of Icelandic
designers and architects thus became a reality, after many years of seeking to establish a forum for collaboration. The foundation of the Iceland
Design Centre is one feature of the ﬂourishing of Icelandic design today.
This is largely attributable to the establishment of the Iceland Academy
of the Arts in 1998, and shortly afterwards its Faculty of Architecture
and Design, which has produced designers whose inﬂuences are closer
to Icelandic reality than previous generations, who studied abroad. Thus
Icelandic design has been developing a clearer identity and establishing
a unique character because, while design has some history in Icelandic
society, Icelandic design training is new. So Iceland now has an abundance
of promising young Icelandic designers, who have imbued the design environment with new life, characterised by curiosity, optimism and daring.
One of the principal objectives of the Iceland Design Centre is, accordingly,
to create an image and a unique status for Icelandic design, to nurture innovation, and to promote development in Icelandic design.
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Q Im Frühjahr 2008 feierte die isländische Design-Welt die Gründung
des Iceland Design Centre. Damit ging – nach jahrelangen Versuchen, ein
geeignetes Kooperationsforum einzurichten – ein langgehegter Traum
isländischer Designer und Architekten in Erfüllung. Die Gründung des
Iceland Design Centre ist ein Erscheinungsmerkmal der ﬂorierenden
isländischen Design-Szene von heute. Im wesentlichen ist diese Entwicklung der Einrichtung der Iceland Academy of the Arts im Jahre 1998
zuzuschreiben und der dort kurz danach eingerichteten Fakultät für Architektur und Design. Sie hat Designer hervorgebracht, welche stärker von
isländischen Gegebenheiten beeinﬂusst sind als frühere Generationen, die
im Ausland studierten. Demzufolge hat Isländisches Design eine deutlichere Identität entwickelt und einen speziﬁschen Charakter gewonnen.
Während Design in der isländischen Gesellschaft eine gewisse Tradition
hat, ist die Design-Ausbildung in Island relativ neu. Heute verfügt Island
über eine Fülle von vielversprechenden jungen isländischen Designern,
die das Design-Umfeld mit neuem Leben erfüllt haben, das von Neugier,
Optimismus und Wagemut gekennzeichnet ist. Eine der Hauptzielsetzungen des Iceland Design Centre ist dementsprechend die Imagebildung und
die Schaffung eines einmaligen Status für isländisches Design sowie die
Förderung von Innovation und Entwicklung des isländischen Designs.
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Q Au printemps 2008, le monde du design islandais a célébré la création
du Centre du Design Islandais. Ainsi le rêve nourri des designers et architectes islandais est devenu réalité, après avoir pendant de nombreuses années cherché à établir un forum de collaboration. La création de ce Centre
symbolise clairement la prospérité du design islandais actuel. Cela découle
largement de la fondation de l’Académie Islandaise des Beaux-Arts en 1998
et peu de temps après de celle de la Faculté d’Architecture et de Design, qui
a formé des designers dont les inﬂuences sont plus proches de la réalité islandaise comparées à celles des générations précédentes qui ont fait leurs
études à l’étranger. Ainsi le design islandais a développé une identité plus
claire et créé une spéciﬁcité unique : en effet, même si historiquement
le design a une certaine place dans la société islandaise, la formation au
design en Islande est nouvelle. Désormais, ce pays compte de nombreux
jeunes designers autochtones prometteurs qui ont imprégné le monde
du design d’une nouvelle vie, caractérisée par la curiosité, l’optimisme
et l’audace. L’un des principaux objectifs du Centre du Design Islandais
est, par conséquent, de créer une image et un statut unique, d’entretenir
l’innovation et de promouvoir le développement du design islandais.
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Q I dette forår kunne Islands designverden fejre etableringen af Iceland
Design Centre. En længe næret drøm for islandske designere og arkitekter
blev således en realitet efter mange års forsøg på at etablere en forum
for samarbejde. Etableringen af Iceland Design Centre er blot en af ﬂere
begivenheder på den aktuelle og blomstrende islandske designscene. Det
kan i vid udstrækning henføres til etableringen af Iceland Academy of
Arts (det islandske kunstakademi) i 1998, og umiddelbart derefter oprettelsen af Faculty of Architecture and Design (arkitekt og designskolen),
som uddanner designere, hvis påvirkning er tættere på den islandske
virkelighed end det har været tilfældet for tidligere generationer, som
var henvist til at studere i udlandet. Islandsk design har på den baggrund
udviklet en klarere og mere markant identitet. Selvom der er tradition for
design i det islandske samfund, er en egentlig islandsk designuddannelse
en nyskabelse. Således har Island nu en overﬂod af lovende unge islandske
designere, som har besjælet designmiljøet med nyt liv, kendetegnet af
nysgerrighed, optimisme og vovemod. En af de vigtigste målsætninger
for Iceland Design Centre er derfor at skabe et image og en unik status
for islandsk design, at nære innovationen og at fremme udviklingen af
islandsk design.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarbæjar er þér boðið á opnun
sýningar þann 6. september kl. 15 í sýningarsalnum Dverg,
Lækjargötu 2, Hafnarfirði. Sýningin er á vegum Hafnarfjarðarbæjar,
Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Hafnarborgar.

8+8 stefnumót hönnuða og framleiðenda í Hafnarfirði
Hönnunarmiðstöð kom að skipulagningu og framkvæmd
verkefnisins 8+8 sem fólst í því að leiða saman framleiðslufyrirtæki í Hafnarfirði og hönnuði. Hafnarfjarðarbær var
aðalstyrktaraðili verkefnisins í tilefni af 100 ára afmæli
bæjarins og var haldin sýning á verkunum í september.
Markmiðið með verkefninu var að hvetja til nýsköpunar
og vekja athygli á mikilvægi hönnunar í slíkum fyrirtækjum.

Til sýnis verður afrakstur samstarfs 8 alþjóðlegra hönnuða og
8 hafnfirskra iðnfyrirtækja. Verkefnið sýnir fram á þá ónýttu möguleika
sem felast í slíku samstarfi. Í verkunum mætast hönnun og iðnaður með
það markmið að skapa íslenskum vörum sérstöðu og ímynd.
Sýningin verður opin virka daga frá kl. 14-19
og um helgar frá kl. 12-17 til 5. október 2008.

e s i t l e b

Tallin Design Night í september
Hönnunarmiðstöð aðstoðaði tallinska sýningarstjóra
við að komast í samband við íslenska hönnuði, en tólf
íslenskum hönnuðum var boðið að taka þátt í verkefninu. Hönnunarmiðstöð sá um að koma sýningargripum til Tallin og Helsinki og aflaði til þess fjár. Einnig
voru hönnuðirnir studdir til að komast á sýninguna.

MADE in ICELAND
26–28 september 2008
Tallinna Kultuurikatla II korrus, Põhja pst 27A

Foto: Gulli Mar

Helsinki Design Week í október
Sama sýning tólf íslenskra hönnuða fór til Helsinki.
Hönnunarmiðstöð tók þátt í að skipuleggja þátttöku
íslensku hönnuðanna og koma henni í kring.
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Borg í borg í október
Útflutningsráð stóð fyrir verkefni þar sem íslenskir
hönnuðir heimsóttu belgíska hönnuði á hönnunarviku
í Brussel. Markmiðið var að koma á kynnum hönnuða
frá ýmsum borgum með samstarf í huga og að hvorir
fengju aðgang að söluaðilum hinna.

Osalevad disainerid
Gudrun Lilja Gunnlaugsdottir, Fanney Antonsdottir,
Dögg Gudmundsdottir, Hrafnkell Birgisson, Aleksej Iskos
Brynhildur Pįlsdóttir, Egill Kalevi Karlsson, Sruli Recht,
Gudﬁnna Mjöll Magnśsdóttir, Thurķdur Rós Sigurthórsdóttir,
Tinna Gunnarsdóttir, Ingibjörg Hanna Bjarnadóttir,
Thorunn Arnadottir, Katrin Olina Petursdottir,
Fridgerdur Gudmundsdottir, Adalsteinn Stefansson
Näituse kuraatorid
Keret Altpere
Monika Järg

Näituse kujundus
Jan Graps

Toetajad
Islandi saatkond
Nivoo

EteKL
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Merkjasamkeppni Hönnunarmiðstöðvar í október
Hönnunarmiðstöð stóð fyrir samkeppni meðal grafískra hönnuða (FÍT) um nýtt merki miðstöðvarinnar. 180
tillögur bárust í keppnina og valdi dómnefnd merki sem kynnt var í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi,
2. október þar sem sýndar voru allar tillögur sem bárust. Verðlaunin fyrir vinningstillöguna voru 500.000
krónur. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir menntamálaráðherra hélt ræðu og forsetafrúin Dorrit Moussaieff,
verndari Hönnunarmiðstöðvar Íslands, afhenti verðlaunin. Á sama tíma var í Hafnarhúsinu haldin ráðstefna
um merki og merkjahönnun sem var fjölsótt og afar vel heppnuð.

IÐNÓ | ﬁmmtud�gur 20. nóvember | k�: 16–18

Ráðstefnan „Hönnum framtíðina” í nóvember
Í nóvember stóð Hönnunarmiðstöð fyrir ráðstefnunni „Hönnum framtíðina” í Iðnó þar
sem rætt var um hvernig hönnuðir geta bætt hag sinn til framtíðar. Um 300 manns
sóttu ráðstefnuna, mun fleiri en búist var við.

Hönnum
fr�mtíðin�!
R�ðstefn� um hönnun og n�sköpun
Hvernig er hægt að sinna nýsköpun í
hönnun og látið hana verða leiðandi aﬂ
í uppbyggingu þjóðfélagsins?

Hönnun í útflutning
Útflutningsráð og Hönnunarmiðstöð stendur fyrir
hönnunarsamkeppni þar sem leidd eru saman
fyrirtæki og hönnuðir með það að markmiði að
hefja þróun á útflutningsvöru. Sjö fyrirtæki voru
valin í samkeppnina og sendu hönnuðir alls 65
tillögur í keppnina sem er mjög góð þátttaka.
Verkefninu lýkur í maí 2009 og verður árangurinn þá sýndur. Stefnt er að því að
verkefnið verði árlegur viðburður.

F�rir�es�r�r og erindi
Sverrir Björnsson, Hvíta húsið
Ekki torfkofann aftur – takk!
Sigga Heimis, hönnuður
Notum sköpunarkraftinn á óvissutímum
Steinunn Guðmundsdóttir, arkitekt
Finnska leiðin, hver var hún?
Andri Snær Magnason, rithöfundur
Að hanna sér leið gegnum skóginn
Katrín Ólafsdóttir, hagfræðingur
Hvaðan kemur hagvöxturinn?
Dóra Ísleifsdóttir, fagstjóri í grafískri hönnun við LHÍ
Hugrekki og framtíðarsýn
Iðnaðarráðherra, Össur Skarphéðinsson
Þjóðhagslegur ávinningur hönnunar

Almennar umræður
Allir velkomnir!

HM | HH | 00001

Fundarstjóri, Gunnar Hilmarsson, formaður
stjórnar Hönnunarmiðstöðvar Íslands

Að��str�ti 10 | 101 Re�kj�vík | honnun�rmidstod.is

Fyrirlestur Max Barenbourg
Í tengslum við verkefnið Hönnun í útflutning var hollenski
hönnuðurinn Max Barenbourg, hönnuður Bugaboo barnavagnsins, fenginn til landsins til
að halda fyrirlestur um hönnun og framleiðslu. Þetta var mjög vel sóttur fyrirlestur á Nordica í samstarfi við Útflutningsráð.
Neisti, Björk | Íslensk gjöf
Fulltrúar frá Hönnunarmiðstöð tóku þátt í starfi Bjarkar og Háskólans í
Reykjavík og sátu í hópi sem einbeitti sér að stefnumótun í nýsköpun og
tækifærum í hönnun. Einnig tók Hönnunarmiðstöð þátt í að láta útbúa
vefviðmót fyrir „Íslenska gjöf“ fyrir síðust jól | www.nattura.info/islenskgjof/
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Hér með staðfestist að gegn framvísun þessa gjafabréfs fær handhafi þess að gjöf:

Þessi gjöf er frá:
Og hún er til:
Dagsetning:
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bjartsyni .is
Fulltrúar frá Hönnunarmiðstöð tóku þátt í vinnu við vefinn bjartsýni.
is þar sem safnað er saman sögum, hugmyndum og ábendingum um
góðan árangur í atvinnulífinu, spennandi verkefni og vænlegar leiðir á
komandi tímum.
Endurhönnun vefsíðu
Hönnunarmiðstöð erfði heimasíðu
frá Hönnunarvettvangi. Ráðist var í
endurhönnun á vefsíðunni og ákveðið að taka þar upp nýtt kerfi. Ný vefsíða
mun birtast í lok janúar 2009. Mikil vinna hefur verið lögð í að endurgera
síðuna, aðlaga hana nýjum þörfum og gera hana notendavænni.

Húsnæðismál
Hönnunarmiðstöð var frá upphafi í bráðabirgðahúsnæði í Aðalstræti 16 sem leigt var af Handverki og
hönnun. Þegar var hafist handa við að finna lausn á húsnæðismálunum til frambúðar.
Siemsenshús, umsókn til Reykjavíkurborgar
Framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar hefur beitt sér fyrir því að fá Reykjavíkurborg til þess að aðstoða
miðstöðina við að finna varanlega úrslausn á húsnæðismálunum. Send var ítarleg greining á þörfum Hönnunarmiðstöðvar fyrir húsnæði og gengið á fund þriggja borgarstjóra. Dagur B. Eggertsson gaf vilyrði fyrir því að
Hönnunarmiðstöð fengi aðstöðu í Siemsenshúsi og Minjavernd tók vel í málið af sinni hálfu. Erindið hefur legið hjá
Reykjavíkurborg síðan í apríl og gengur treglega að fá því svarað. Hanna Birna Kristjánsdóttir vísaði loks málinu í
þann farveg að sótt verði um samstarfssamning hjá Reykjavíkurborg, á sviði Menningar- og ferðamálaráðs.
Umsókn var lögð þar inn haustið 2008 en svör höfðu ekki enn borist þegar skýrsla þessi er skrifuð. Greining
á húsnæðisþörf Hönnunarmiðstöðvar er í fylgiskjali 2, bls. 16.
Hönnunarmiðstöð og Nýsköpunarmiðstöð
Í nóvember var haft samband við iðnaðarráðuneytið sem hafði milligöngu um að Hönnunarmiðstöð fengi
leigt hjá Nýsköpunarmiðstöð Íslands húsnæði í Austurstræti 16, þar sem það er hluti af Torginu frumkvöðlasetri. Arkitektar Hjördís & Dennis styrktu Hönnunarmiðstöðina með ráðgjöf og komu því til leiðar að ÁG
húsgögn, Penninn, Epal og Prologus gáfu af miklum myndarskap og örlæti öll húsgögnin sem eru alíslensk
hönnun. Húsnæðið hentar Hönnunarmiðstöð mjög vel en leigusamningur nær einungis til 1. september 2009
þar sem óvissa ríkir um hvort Nýsköpunarmiðstöð hefur húsnæðið til umráða eftir þann tíma.
Varanleg lausn í húsnæðismálum
Unnið er að því að fá Reykjavíkurborg til liðs við Hönnunarmiðstöð og stefnt er að því að með vorinu 2009
verði komin varanleg lausn á húsnæðismálunum.
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Starfsmannamál
Halla Helgadóttir var ráðin framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar og hóf störf 1. apríl. Kristín Gunnarsdóttir
var ráðin starfsmaður Hönnunarmiðstöðvar um miðjan maí. Halla Helgadóttir fór í fæðingarorlof 1. desember
og var staðgengill hennar, Þórey Vilhjálmsdóttir, ráðinn 1. október og mun starfa til 1. september 2009 þegar
Halla kemur aftur til starfa.
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Frá fyrstu stundu hefur verið mjög mikið að gera í Hönnunarmiðstöðinni og verkefnin mjög fjölbreytt. Tveir
starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar ná fyrst og fremst að anna verkefnum hér innanlands. Erlend samskipti hafa
sjaldan verið mikilvægari en einmitt núna og útflutningur á íslenskum vörum er það sem getur tryggt að
Íslendingar nái að nýju efnahagslegum stöðugleika. Til að auka útflutning á íslenskri hönnun þarf að vinna
markvisst starf en til þess þarf að ráða starfsmann til að sinna því verkefni í fullu starfi.
Hlutverk útflutningsfulltrúa Hönnunarmiðstöðvar
Skipulag og framkvæmd þátttöku hönnuða á hönnunarsýningum erlendis
Samskipti við Hönnunarmiðstöðvar erlendis v/samlegðaráhrifa
Efla tengsl við erlenda umboðsaðila, smásala og dreifingaraðila
Umsjón með kynningu á íslenskri hönnun erlendis
Skipulagning og framkvæmd hönnunarsýninga erlendis
Samstarfsverkefni varðandi útflutning með Útflutningsráði, Utanríkisráðuneyti ofl. aðilum
Ráðgjöf v/fjármögnunar á útflutningsverkefnum
Til að bæta við starfsmanni og standa straum af þessari viðbót við starfsemina er ekki ekki fráleitt að reikna
með að bæta þurfi kr. 10.000.000 við rástöfunarfé Hönnunarmiðstöðvar.

Verkefnaáætlun 2009
Í þessum kafla verður farið yfir verkefni ársins 2009. Ekki eru endurtekin verkefnin sem talin eru til fastra
verkefna Hönnunarmiðstöðvar.
• Hönnun í útflutning
• Borg í borg
• Vefsíða á ensku
• Stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar
• Markaðssetning á hópi hönnuða með KLAK
• Orkustöðin – Hönnunarmiðstöð og Innovit
• Ráðgjöf v/hönnunarsýninga erlendis
• Hönnunarsýning á Listahátíð
• Expo 2010 í Sjanghæ – Samnorræn hönnunarsýning
• Expo 2010 í Sjanghæ – Samráðshópur v/þátttöku Íslands
• Hönnunardagar 2009
• Hönnunarsjóður Auroru
• Framhald á 8+8 verkefni með Nýsköpunarmiðstöð
• Fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar
• Samstarf við Keili
• Ráðleggingar um útflutning
• Sýningargluggi Hönnunarmiðstöðvar í Austurstræti
• Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
• Árlegur tískuviðburður í Reykjavík
• Undirbúningur útgáfu tímarits um hönnun og arkitektúr
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Hönnun í útflutning
Sjá verkefni 2008. Haldið verður áfram með þetta verkefni í félagi við
Útflutningsráð og það gert að árlegum viðburði.

Borg í borg
Sjá verkefni 2008. Haldið verður áfram með verkefnið í félagi við Útflutningsráð og næst stefnt að því að
heimsækja Kaupmannahöfn.
Vefsíða á ensku
Efni vefsíðunnar hefur nær allt verið þýtt á ensku. Unnið er að því að setja upp enskan hluta vefsins sem er
mjög mikilvægur vegna erlendrar kynningar og tengsla. Hann verður líklega opnaður í febrúar.
Stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar
Í maí 2009 er ætlunin að vinna að stefnumótun Hönnunarmiðstöðvar, setja fram fyrir hana skýr, mælanleg
markmið og móta framtíðarsýn fyrir íslenska hönnun. Capacent mun verða Hönnunarmiðstöð innan
handar í stefnumótuninni.
Markaðssetning á hópi hönnuða ásamt KLAK
Í samstarfi við Klak nýsköpunarmiðstöð atvinnulífsins verður myndaður hópur hönnuða og markaðssettur
undir einu merki. Klak heldur utan um verkefnið en með hönnuðunum vinna viðskipta- verk- og markaðsfræðingar. Verkefnið er hluti af samstarfi Háskólans í Reykjavík og Listaháskóla Íslands.
Orkustöðin | Hönnunarmiðstöð og Innovit
Í janúar 2009 stofnuðu Hönnunarmiðstöð og Innovit Orkustöðina þar sem hönnuðir og viðskiptafræðingar
verða leiddir saman á svokölluðum hraðstefnumótum. Stefnumótin verða þrjú á vorönn og þrjú á haustönn.
Gríðarlegur áhugi er á verkefninu sem hefur það markmið að auka viðskiptaþekkingu í hönnunargeiranum.
Ráðgjöf vegna hönnunarsýninga erlendis
Hönnunarmiðstöð hefur sett á fót nefnd þar sem aðilar frá Félagi vöru- og iðnhönnuða, Félagi húsgagna- og
innanhússarkitekta og Fatahönnunarfélagi Íslands eiga fulltrúa. Nefndin á að aðstoða Útflutningsráð við að
velja þær sýningar sem íslenskir hönnuðir tækju þátt í.
Hönnunarsýning á Listahátíð
Hönnunarmiðstöð mun í samstarfi við Hönnunarsafn Íslands og Listaháskóla íslands standa fyrir
hönnunarsýningu á Listahátíð Reykjavíkur.
Expo 2010 í Sjanghæ | Samnorræn hönnunarsýning
Hönnunarmiðstöð tekur ásamt hönnunarmiðstöðvum annarra norrænna landa þátt í sameiginlegri hönnun-arsýningu sem haldin verður samhliða Expo 2010 í Sjanghæ. Norræna ráðherraráðið fjármagnar
verkefnið að mestu leyti. Samráðshópur með fulltrúum frá hönnunarmiðstöðvum landanna hittist til að
skipuleggja sýninguna, fyrst í Kaupmannahöfn í desember 2008 og síðan nokkrum sinnum á árinu 2009.
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Expo 2010 í Sjanghæ | Samráðshópur v/þátttöku Íslands
Fulltrúi frá Hönnunarmiðstöð á sæti í samráðshópi vegna þátttöku Íslands á Expo 2010. Verkefninu er stýrt
af utanríkisráðuneyti.
Hönnunardagar 2009
Stærsti og umfangsmesti viðburður ársins hjá Hönnunarmiðstöð verða Hönnunardagar 2009 sem haldnir verða
Aðgerðaáætlun ársins 2009 | honnunarmidstod.is
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26. - 29. mars. Sérstakur verkefnisstjóri er ráðinn til þriggja mánaða til að halda utan um skipulag og framkvæmd
verkefnisins. Öll aðildarfélög Hönnunarmiðstöðvar munu standa fyrir viðburðum á Hönnunardögum og lögð
verður áhersla á þátttöku almennings og grasrótarstarf. Markmiðið er að vekja þessa daga svo um munar athygli
á íslenskri hönnun og hönnuðum. Í fylgiskjali 3, bls. 18 má sjá drög að dagskrá Hönnunardaga.
Hönnunarsjóður Auroru
Sjóðurinn var stofnaður í febrúar og mun verða hönnunarsamfélaginu mjög til framdráttar. Sjóðurinn hefur það
markmið að styrkja unga hönnuði til ýmissra verkefna, útlfutnings og markaðssetningar og úthluta
25 milljónum króna á ári. Sjóðurinn er stofnaður í samstarfi við Hönnunarmiðstöð og á Hönnunarmiðstöð
fulltrúa í stjórn sjóðsins. Framkvæmdastjóri sjóðsins er ráðinn í 50% starf og mun til að byrja með hafa
aðstöðu á skrifstofu Hönnunarmiðstöðvar til að efla samstarf og samlegðaráhrif.

Ho��enski hönnuðurinn

Jurgen Be

Framhald á 8+8 verkefni með Nýsköpunarmiðstöð
Verið er að móta samstarf Hönnunarmiðstöðvar og Nýsköpunarmiðstöðvar vegna
verkefnisins
8+8 þar semhönnuðum
Einn �f
�hug�verðustu
áhersla verður lögð á nýsköpun í íslenskum framleiðslufyrirtækjum með þátttöku
hönnuða.
Stefnt
er að
því
s�mtím�ns he�dur
f�rir�estur
í
að fá Samtök iðnaðarins að verkefninu og leggja áherslu á landsbyggðina. Stefnt er að því að hefja
List�s�fni Re�kj�víkur, H�fn�rhúsi
verkefnið á Vestfjörðum, Akureyri og í Reykjavík á árinu 2009. Árið 2010 verði það um allt land og jafnframt
fimmtud�ginn 15.j�nú�r k�. 20:00
gert að árlegum viðburði. Þegar hefur verið samið um þátttöku Atvinnuþróunarfélags Vestfjarða.
Fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar
Í samstarfi við Listasafn Reykjavíkur verða á vegum Hönnunarmiðstöðvar fyrirlestrar tengdir hönnun og arkitektúr einu sinni í mánuði í Hafnarhúsinu yfir vetrartímann. Fyrsti fyrirlesturinn var haldinn fimmtudaginn
15. janúar og sóttu hann um 220 manns sem telst mjög góð aðsókn.
Samstarf við Keili
Verið er að skipuleggja sérsniðin námskeið fyrir hönnuði og arkitekta þar sem áhersla er lögð á að auka
viðskiptaþekkingu hönnuða. Verið er að ákveða hvaða námskeið verða boði og hvenær, en þau verða t.d.
framleiðsla, markaðssetning, útflutningur o.fl.
Ráðleggingar um útflutning
Í samstarfi við Útflutningsráð er unnið að því að útbúa leiðbeiningar og gögn með ráðleggingum um
útflutning og fyrirtækjarekstur en þau má nálgast á vefsíðu Hönnunarmiðstöðvar.
Sýningargluggi Hönnunarmiðstöðvar í Austurstræti
Í mars verður opnað nýstárlegt gallerí á vegum Hönnunarmiðstöðvar. Það er í þrem gluggum í Austurstræti 16
(húsnæði Hönnunarmiðstöðvar) sem snúa að Austurstræti. Hönnuðir verða valdir til að sýna verk sín þar í 1-2
mánuði í senn. Verkefninu er ætlað að vekja athygli á gróskunni í íslenskri hönnun og lífga upp á miðborgina.
Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr
Hönnunarmiðstöð vinnur nú að því ásamt Arkitektafélagi Íslands og í samráði við menntamálaráðuneytið
að tryggja að Ísland eigi fulltrúa á Feneyjatvíæringnum í arkitektúr. Næst verður hann árið 2010.
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Árlegur tískuviðburður í Reykjavík
Hönnunarmiðstöð mun hefja á því undirbúning, ásamt Félagi fatahönnuða og fleiri hagsmunaaðilum,
að efna til árlegs tískuviðburðar í Reykjavík.
Undirbúningur útgáfu tímarits um hönnun og arkitektúr
Hönnunarmiðstöð mun hefja undirbúning á útgáfu tímarit um hönnun og arkitektúr ásamt Arkitektafélagi
nuða og fleiri hagsmunaaðilum,
Aðgerðaáætlun ársins 2009 | honnunarmidstod.is

Verkefni
2008
Heimsókn í Dansk design center
Aðilar að Myndstefi
Aðilar að Korpúlfsstöðum
Kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar tilbúið
Valnefndir v/100% design Tokyo
Design from Scandinavia
House of Scandinavian Design
8+8 stefnumót hönnuða og framleiðenda í Hafnarfirði
Tallin Design Night
Helsinki Design Week
Borg í borg
Merkjasamkeppni Hönnunarmiðstöðvar
Ráðstefna um merki og merkjahönnun í Listasafni Reykjavíkur
Ráðstefna „hönnum framtíðina” haldin
Hönnun til Útflutnings
Neisti, Björk | Íslensk gjöf
Fyrirlestur Max Barenbourg m/ Útflutningsráði
bjartsyni.is
Endurhönnun vefsíðu
2009
Hönnun til Útflutnings
Borg í borg
Vefsíða á ensku
Stefnumótun Hönnunrmiðstöðvar Íslands
Markaðssetning á hópi hönnuða með KLAK
Orkustöðin – Hönnunarmiðstöð og Innovit
Ráðgjöf v/hönnunarsýninga erlendis
Expo 2010 í Shanghæ – Samnorræn hönnunarsýning
Expo 2010 í Shanghæ – Samráðshópur v/þátttöku Íslands
Hönnunardagar 2009
Hönnunarsjóður Auroru
Áframhald á 8+8 verkefni með Nýsköpunarmiðstöð
Fyrirlestraröð Hönnunarmiðstöðvar í Listasafni Reykjavíkur
Samstarf við Keili
Útflutningsráðleggingar
Sýningargluggi Hönnunarmiðstöðvar í Austurstræti

apr maí

jún

júl ág sept

okt nóv des jan

feb mars

apr maí jún

júl ág sept

okt nóv des

Yfirlitsmynd yfir verkefni 2008-2009

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0
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Fjármál
Uppgjör 2008 og áætlun 2009
Hér er fjárhagsuppgjör Hönnunarmiðstöðvar Íslands og áætlun fyrir árið 2009. Af þessu má sjá að fjármagn
miðstöðvarinnar er afar takmarkað. Ekki lítur vel út með að afla fjármagns frá styrktaraðilum eða fyrirtækjum á
þessu ári þannig að það þarf að tryggja aukið fjármagn til Hönnunarmiðstöðvarinnnar með öðrum hætti.
Mikilvægt er að auka útflutning á íslenskri hönnun og samskipti erlendis en til þess að það geti orðið
markvisst þarf að ráða starfsmann sérstaklega til að sinna því verkefni í fullu starfi. Ekki er óvarlegt að sú
viðbót myndi kosta um 10.000.000 kr.

Tekjur
Framlag frá iðnaðarráðuneyti
Framlag frá menntamálaráðuneyti
Stofnfé frá félögum / 60.000 *9
Styrkur frá menntamálaráðuneyti vegna Tallin
Styrkur frá iðnaðarráðuneyti vegna Tallin
Styrkur v/ 8+8
Fært frá fyrra ári v/Hönnunardaga
Áætlaðir styrktaraðilar Hönnunardaga
Samtals:

Gjöld

2008

2009

10.000.000
10.000.000
540.000
200.000
500.000
3.332.144

10.000.000
10.000.000

24.572.144

2.856.698 *
3.000.000
25.856.698

2008

2009

Laun og launatengd gjöld
Kaffi, veitingar og fundarkostnaður
Annar starfsmannakostnaður
Verðlaun og styrkir
Kostnaður v/sýninga
8+8 verkefni
Aðkeypt þjónusta án vsk.
Húsaleiga
Gjaldfærð áhöld og tæki
Tryggingar
Aðkeyptur akstur
Símakostnaður
Burðargjöld
Pappír, ritföng og bækur
Rekstur tölvukerﬁs
Endurskoðun og reikningsskil
Ferðakostnaður
Auglýsingar
Annar kostnaður
Hönnunardagar

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

15.941.698
100.000
50.000
0
200.000
0
500.000
600.000
50.000
25.000
60.000
200.000
150.000
130.000
1.000.000
250.000
200.000
250.000
150.000
6.000.000

Samtals:

21.715.446

25.856.698

Niðurstaða rekstrar

2.856.698

0
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* Afgangur frá 2008 v/jan-apríl 2008 þar sem starfsemin hófst ekki fyrr en
1. apríl. Stjórnin ákvað að geyma féð til að nýta í Hönnunardaga, sem
haldnir verða í fyrsta sinn í mars 2009.
Fjárhagsáætlun ársins 2009 | honnunarmidstod.is
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Fylgiskjal 1
Hlutverk Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Hönnunarmiðstöð Íslands er ætlað að auka skilning á mikilvægi góðrar hönnunar og arkitektúrs fyrir
þjóðfélagið. Hlutverk hennar er að efla hvers kyns hönnun sem veigamikinn og styrkjandi þátt í íslensku
atvinnulífi og auka þannig samkeppnishæfni og verðmætasköpun í íslensku efnahagslífi.
Kynning
Hönnunarmiðstöð er kynningar- og upplýsingamiðstöð fyrir hönnun og arkitektúr á Íslandi.
Hönnunarmiðstöð leggur áherslu á að íslensk hönnun er mikilvægur hluti af menningu og
ímynd lands og þjóðar.
Hönnunarmiðstöð vekur athygli erlendis á framúrskarandi íslenskri hönnun og leitast við að
greiða fyrir markaðssetningu hennar.
Hönnunarmiðstöð auðveldar aðgengi að upplýsingum og heldur úti öflugum gagnabanka á
vefnum fyrir hönnuði, arkitekta, fyrirtæki og áhugafólk um íslenska hönnun hérlendis og erlendis.
Samstarf
Hönnunarmiðstöð er í góðu samstarfi við þá aðila sem vinna að framgangi hönnunar á Íslandi,
hún myndar tengsl á milli greina og hvetur til samstarfs og umræðu.
Ráðgjöf
Hönnunarmiðstöð veitir hönnuðum og fyrirtækjum ráðgjöf í tengslum við vöruþróun, framleiðslu,
ímyndaruppbyggingu og útflutning.
Hönnunarmiðstöð styður og aðstoðar fyrirtæki, svo sem sprota- og frumkvöðlafyrirtæki, sem hafa
takmarkað fjármagn og þekkingu til að koma sér áfram.
Hönnunarmiðstöð veitir fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf við hönnunartengd verkefni.
Nýsköpun
Hönnunarmiðstöð leiðir saman fagmenntaða hönnuði og fyrirtæki í nýsköpunar- og vöruþróunarverkefnum.
Hönnunarmiðstöð stuðlar að rannsóknarvinnu og hönnunartengdum verkefnum í samvinnu við háskóla
og fyrirtæki.
Viðburðir
Hönnunarmiðstöð stendur fyrir viðburðum, sýningum og ráðstefnum sem skapa faglega umræðu og
stuðla að menntun á sviði hönnunar.
Hönnunarmiðstöð Íslands er í eigu Arkitektafélags Íslands, Félags vöru- og iðnhönnuða, Félags
íslenskra gullsmiða, Leirlistafélags Íslands, Félags húsgagna- og innanhússarkitekta, Félags íslenskra
teiknara, Félags fatahönnuða, Textílfélagsins og Félags landslagsarkitekta og er rekin fyrir fjárframlög frá
menntamálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti.
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Fylgiskjal 2
Greining á húsnæðisþörf Hönnunarmiðstöðvar
Staðan
Hönnunarmiðstöð Íslands leitaði snemma í vor til Reykjavíkurborgar vegna framtíðarhúsnæðis fyrir starfsemina.
Þáverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertson lagði til að aðstaða í Siemsenshúsi, sem Minjavernd er að gera upp
og verður fundinn staður í Grófinni, beint á móti Listasafni Reykjavíkur, gæti hentað vel undir starfsemi sem þessa.
Eftir umfjöllun í borgarráði var málinu vísað áfram til Minjaverndar sem tók vel í þessa málaleitan. Hjá
Hönnunarmiðstöð erum við ánægð með þessar hugmyndir og teljum að húsið og staðurinn geti hentað mjög vel
fyrir starfsemina. Erindi var sent til nýs borgarstjóra Ólafs F. Magnússonar í apríl og til allra borgarfulltrúa en ekki
tókst að fá að koma á fund með þeim. Erindið var einnig sent Höfuðborgarstofu og höfum við átt góð samskipti
við Svanhildi Konnráðsdóttur um málið. Eftir fund með Hönnu Birnu Kristjánsdóttur var erindið sent áfram til
Menningar- og ferðamálaráðs en við höfum ekki fengið ákveðin viðbrögð við því ennþá.
Húsnæðisþörf Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Við teljum mikilvægt að rýmið sem Hönnunarmiðstöð fær til umráða verði bæði hentugt fyrir líflega starfsemi
og nægilega stórt til að þar verði hægt að taka á móti litlum hópum. Þar geti farið fram minni háttar viðburðir og
sýningar. Það er mikilvægt að Hönnunarmiðstöð verði öflugur vinnustaður þar sem starfsfólk geti sinnt hlutverki
sínu með sóma og krafti. Hönnunarmiðstöð þarf líka að vera mikilvægur staður að sækja heim fyrir hönnuði og
áhugafólk um hönnun. Þar þarf að vera hægt að tryggja tengslamyndun milli hönnuða innbyrðis og við aðila úr
atvinnulífi, framleiðendur, háskólafólk, námsmenn og síðast en ekki síst erlenda gesti.
1. Skrifstofuaðstaða
Í byrjun sinna tveir fastir starfsmenn verkefnum Hönnunarmiðstöðvar . Líklegt er að þegar starfsemin kemst í
fastari skorður þurfi að auki rými fyrir 2-3 starfsmenn í hlutastarfi, fastráðna eða til tímabundinna verkefna.
2. Aðstaða fyrir sérverkefni
Verkefnaáætlun Hönnunarmiðstöðvar er í vinnslu. Í henni eru m.a. fastir viðburðir eins og hönnunardagar
í Reykjavík í mars/apr., samstarfsverkefni hönnuða og atvinnulífs, tískuvika í Reykjavík í jan./feb., og margt
fleira. Aðstöðu þarf fyrir þessi tímabundnu verkefni, mismikla eftir umfangi þeirra og eðli, en gera má ráð
fyrir að hluti þeirra verði unninn á skrifstofu Hönnunarmiðstöðvar .
3. Aðstaða til að taka á móti gestum og halda fámenna fyrirlestra
Við teljum mikilvægt að geta tekið vel á móti minni hópum, svo sem blaðamönnum eða
fagmönnum erlendis frá, nemum, hópum úr atvinnulífi, ráðamönnum eða öðrum þeim sem kynna þarf starf
hönnuða og mikilvægi hönnunar á Íslandi. Hægt þarf að vera að taka á móti 20-25 manna hópum (ekki
endilega í sæti) og auk þess þyrfti að hafa góðan vegg og skjávarpa þar sem sýna má stuttar kynningar á
íslenskri hönnun. Þegar hefur komið í ljós að við þurfum mjög á slíkri aðstöðu að halda
4. Sýningaraðstaða.
Við teljum nauðsynlegt að hafa sýningaraðstöðu þar sem hönnuðum og arkitektum verður boðið að sýna
nýja og framsækna íslenska hönnun. Þetta yrðu litlar sýningar sem stæðu yfir í stuttan tíma – og með
frjálslegu formi. Þetta er áhugavert fyrir þá sem heimsækja Hönnunarmiðstöðina, ekki síst þá sem eru ekki
hönnuðir sjálfir, svo sem blaðamenn, erlenda gesti og fólk úr ýmsum atvinnugreinum.
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5. Aðstaða fyrir ýmsa starfsemi sem tengist Hönnunarmiðstöð
Hönnunarmiðstöð Íslands er í eigu níu félaga sem fæst hafa starfsmenn og fasta aðstöðu. Aðsetur
þessara félaga er oftar en ekki í fyrirtækjum sem formenn þeirra starfa hjá, hvort sem það er eigin fyrirtæki
eða ekki – og oft er tilviljun háð hversu mikil starfsemi fer fram hverju sinni.
Í nýju húsnæði Hönnunarmiðstöðvar gætu þessi félög fengið aðstöðu fyrir fundi og þeim gæfist þar tækifæri
til að koma saman og hitta hönnuði úr öðrum félögum. Það mundi styrkja starf Hönnunarmiðstöðvar og efla
tengsl og samgang milli hönnuðanna sjálfra.
Við sjáum fyrir okkur að nota megi húsnæðið fyrir fámenna fundi eða kynningar. Bjóða mætti upp á
fyrirlestraraðir eða kynningar fyrir ýmsa hópa hönnuða og hafa minni háttar viðburði í húsnæði okkar.
Stærri viðburðir og sýningar færu að sjálfsögðu fram annars staðar.
6. Bóka- og tölvuhorn.
Uppi eru hugmyndir um aðstöðu þar sem gestir geti tyllt sér og skoðað bækur, tímarit, bæklinga og annað
efni. Upplýsingar yrðu þar um íslenska hönnuði, félög hönnuða, erlendar hönnunar-miðstöðvar og erlend
félög hönnuða, ýmsa þjónustuaðila hönnuða svo sem íslenska framleiðendur o.s.frv.
Starfsemin sem lýst er í liðum 3-6 yrði í opnu, sveigjanlegu og fjölnota rými. Auk þess þarf að gera ráð fyrir
snyrtingum, geymslu, ræstiherbergi og kaffistofu.
Lokaorð
Hönnunarmiðstöð Íslands er rekin fyrir framlag frá menntamálaráðuneyti og iðnaðarráðuneyti en það fé
hrekkur ekki fyrir meiru en leigu á herbergi eða mjög litlu húsnæði. Garðabær og Reykjanesbær hafa sýnt
Hönnunarmiðstöð áhuga en skoðun okkar er sú að hún eigi hvergi betur heima en í miðborg Reykjavíkur.
Við teljum því mikilvægt að Hönnunarmiðstöð Íslands verði tryggt hentugt húsnæði á góðum stað í miðborg
Reykjavíkur. Við förum þess á leit við borgarstjórn Reykjavíkur að gerður verði þjónustusamningur við
Hönnunarmiðstöð Íslands þess efnis að Reykjavíkurborg standi straum af kostnaði sem Hönnunarmiðstöð
þyrfti að greiða fyrir leigu á Siemsenshúsi eða öðru hentugu húsnæði.
Hönnun er vaxandi og virðisaukandi þáttur í íslensku atvinnulífi. Hún er sérstaklega mikilvæg fyrir þróun
og uppbyggingu miðborgarinnar eins og sést á þeim fjölmörgu grasrótarfyrirtækjum sem hafa sprottið þar
upp undanfarin ár. Við teljum að Hönnunarmiðstöð muni styrkja ásýnd miðborgarinnar og verða mikilvægur
viðkomustaður fyrir mjög marga íslenska og erlenda gesti.

Virðingarfyllst,
Halla Helgadóttir,
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar Íslands
Dennis Davíð Jóhannesson,
fulltrúi Arkitektafélags Íslands í stjórn Hönnunarmiðstöðvar Íslands
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Fylgiskjal 3
Dagskrárliðir Hönnunardaga mars 2009
Dagana 26. – 29. mars n.k. stendur Hönnunarmiðstöð fyrir Hönnunardögum. Þetta er í fyrsta sinn sem
dagarnir eru haldnir með þessu sniði en stefnt er að því að gera þá að árlegum viðburði. Dagskrá daganna
er enn í mótun en Hönnunarmiðstöðin og fagfélög hönnuða sem aðild eiga að Hönnunarmiðstöðinni standa
fyrir margvíslegum viðburðum. Þar má nefna sýningar, innsetningar, útstillingar, opin hús og fyrirlestra.

Hönnunarmiðstöð Íslands
Hönnunarverslanir opnar fram á kvöld | sérstakar sýningar
Sérstakir réttir á kaffi- og veitingastöðum
Hönnunarsýning
Opnunarhátið
Hönnunarverðlaun | hönnuður ársins
PechaKucha
Innlendir og erlendir fyrirlesarar
(dagskrá hefur ekki verið staðfest)
Arkitektafélagið
Leiðsögn um Reykjavík
Ratleikur og rýmisupplifanir
Opin hús á 3-4 arkitektastofum
Borg framtíðarinnar | klippimyndir við auðar lóðir í miðbæ
Baðmenning | Vatnavinir með innsetningu í miðbænum
Shift Architecture | innsetning í almenningsrými
Opin hús í nokkrum byggingum
Vaxtarbroddar | sýning á lokaverkefnum úr skólum erlendis
Módelsýning
Sýning arkitektanema í LHÍ
Útgáfa bókar Guju Daggar | arkitektúr í sjónhæð
Málþing um skipulagsmál og lýðheilsu
Félag húsgagna- og innanhússarkitekta
Opin hús í innréttuðum rýmum | 14 staðir
Félag íslenskra landslagsarkitekta
Innsetning við Norræna húsið
Innsetningarstofa og opið hús
Innsetningar nema frá Hvanneyri á opnum svæðum í miðbæ
Opnunarhátið við Norræna húsið
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Félag vöru- og iðnhönnuða
Hönnunarsirkus í Bankastræti - allir gluggar | úti á götu | sleðakeppni | matarhönnun
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Leirlistafélag Íslands
Sýning á duftkerum í Mosfellsbæ | tónleikar á laugardegi
Borðbúnaður á kaffi- og veitingahúsum í miðbæ og víðar
Félag íslenskra gullsmiða
Samsýning
Félag íslenskra teiknara
Sýning á gamalli og nýrri grafískri hönnun
Sýning á verðlaunatillögum FÍT
Félag íslenskra fatahönnuða
Nordic Fashion Biennale
Stór sýning á íslenskri fatahönnun
Opnunarhátíð
Textílfélagið
Minni sýningar
Kaffi Loki með uppákomur
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Fylgiskjal 4
Kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar
Athugið að allt kynningarefni er unnið bæði á íslensku og ensku.
CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Vord�g�r ís�enskr�r hönnun�r
Með stofnun Hönnun�rmiðstöðv�r Ís��nds hefur ��ngþr�ður dr�umur ís�enskr� hönnuð� og �rkitekt� �ð �okum r�st en s�meigin�egur
s�mst�rfsvettv�ngur hönnuð� hefur verið í burð�r�iðnum í fjö�mörg �r. Stofnun Hönnun�rmið-stöðv�r Ís��nds er h�uti þeirr�r grósku sem
nú ríkir í hönnun�rm��um � Ís��ndi.
Að mörgu �e�ti � hún r�tur sín�r �ð rekj� ti� stofnun�r List�h�skó�� Ís��nds �rið 1998 og nokkru síð�r �rkitektúr- og hönnun�rdei�d�r en
þ�ð�n h�f� komið hönnuðir sem h�f� fóstr�st n�r ís�enskum veru�eik� en �ður þekktist. Á þ�nn h�tt hefur ís�ensk hönnun verið �ð t�k�
� sig sk�r�ri m�nd og sk�p� sér sérstöðu, því þótt hönnun eigi sér þó nokkr� sögu í ís�ensku s�mfé��gi þ� er ís�ensk hönnun�rmenntun
n�ti�komin. Ís��nd � því fjö�m�rg� ung� og efni�eg� ís�ensk� hönnuði sem h�f� g��tt hönnun�rumhverfið n�ju �ífi sem einkennist nú �f
forvitni, bj�rts�ni og dirfsku. Eitt �f meginm�rkmiðum Hönnun�r-miðstöðv�r Ís��nds er einmitt �ð vinn� �ð því �ð sk�p� ís�enskri hönnun
ím�nd og sérstöðu, h�ú� �ð n�sköpun og ver� hv�ti ti� fr�mf�r� í hönnun�rm��um Ís�ending�.

Hönnun�rmiðstöð Ís��nds
er �t��ð �ð �uk� ski�ning � miki�v�gi góðr�r hönnun�r og �rkitektúrs f�rir þjóðfé��gið. H�utverk henn�r er �ð ef�� hvers k�ns hönnun
sem veig�mikinn og virðis�uk�ndi þ�tt í ís�ensku �tvinnu�ífi og þ�nnig �uk� s�mkeppnish�fni og verðm�t�sköpun í ís�ensku efn�h�gs�ífi.

�rósk� ís�enskr�r hönnun�r
Verð��un��fhending og k�nning
� st�rfsemi Hönnun�rmiðstöðv�r Ís��nds
Dorrit Mouss�ieff forset�frú og vernd�ri Hönnun�rmiðstöðv�r
Ís��nds, Mennt�m���r�ðherr� Þorgerður K�trín �unn�rsdóttir
og Iðn�ð�rr�ðherr� Össur Sk�rphéðinsson verð� viðstödd
verð��un��fhendingu merkj�s�mkeppni Hönnun�rmiðstöðv�r
Ís��nds, þ�r sem vinningsti���g�n verður k�nnt �s�mt gróskumiki��i st�rfsemi n�stofn�ðr�r Hönnun�rmiðstöðv�r Ís��nds.

K�nning
Hönnun�rmiðstöð er k�nning�r- og upp��sing�miðstöð f�rir hönnun og �rkitektúr � Ís��ndi.
Hönnun�rmiðstöð �eggur �hers�u � �ð ís�ensk hönnun er miki�v�gur h�uti �f menningu og ím�nd ��nds og þjóð�r.
Hönnun�rmiðstöð vekur �th�g�i � fr�múrsk�r�ndi ís�enskri hönnun er�endis og �eit�st við �ð greið� f�rir m�rk�ðssetningu henn�r.
Hönnun�rmiðstöð �uðve�d�r �ðgengi �ð upp��singum og he�dur úti öf�ugum g�gn�b�nk� � vefnum f�rir hönnuði, �rkitekt�, f�rirt�ki
og �hug�fó�k um ís�ensk� hönnun hér�endis og er�endis.

S�mst�rf
Hönnun�rmiðstöð er í góðu s�mst�rfi við þ� �ði�� sem vinn� �ð fr�mg�ngi hönnun�r � Ís��ndi, m�nd�r tengs� � mi��i grein� og hvetur
ti� s�mst�rfs og umr�ðu.

R�ðgjöf
Hönnun�rmiðstöð veitir hönnuðum og f�rirt�kjum r�ðgjöf í tengs�um við vöruþróun, fr�m�eiðs�u, ím�nd�ruppb�ggingu og útf�utning.
Hönnun�rmiðstöð st�ður og �ðstoð�r f�rirt�ki, svo sem sprot�- og frumkvöð��f�rirt�ki, sem h�f� t�km�rk�ð fj�rm�gn og þekkingu ti�
�ð kom� sér �fr�m.
Hönnun�rmiðstöð veitir f�rirt�kjum og stofnunum r�ðgjöf við hönnun�rtengd verkefni.

N�sköpun
Hönnun�rmiðstöð �eiðir s�m�n f�gmennt�ð� hönnuði og f�rirt�ki í n�sköpun�r- og vöruþróun�rverkefnum.
Hönnun�rmiðstöð stuð��r �ð �ukinni r�nnsókn�rvinnu og hönnun�rtengdum verkefnum í s�mvinnu við h�skó�� og f�rirt�ki.

Hönnun�rmiðstöð Ís��nds, k�nnir n�tt merki Hönnun�rmiðstöðv�r við
verð��un��fhendingu merkj�s�mkeppni Hönnun�rmiðstöðv�r nk.

ﬁmmtud�g, 2. október k�. 17 í H�fn�rhúsi, List�s�fns Re�kj�víkur.
Vernd�ri Hönnun�rmiðstöðv�r, Dorrit Mouss�ieff forset�frú,
�fhendir verð��unin við skemmti�eg� �thöfn.
Ti� s�nis verð� ö�� 180 merkin sem b�rust í keppnin� �uk vinningsmerkisins.
Létt�r veiting�r verð� í boði við undir�eik Jóh�nns Fr. Jóh�nnsson�r og M�tthew Co��ings.

Viðburðir
Hönnun�rmiðstöð stendur f�rir viðburðum, s�ningum og r�ðstefnum sem sk�p� f�g�eg� umr�ðu og menntun � sviði hönnun�r.

Hönnun er �uð�ind
M�rgt bendir ti� þess �ð ís�enskt �tvinnu�íf st�ndi � krossgötum n�rr� �eið� og t�kif�r�. Hönnun er �uð�ind sem miki�v�gt er �ð n�t�.
Þ�r þjóðir sem eru �ð n� mestum �r�ngri, �eggj� �ð���hers�u � hönnun í vöruþróun og m�rk�ðsetningu og te�j� góð� hönnun eitt
sterk�st� vopnið í h�rðn�ndi s�mkeppni. Bresk�r r�nnsóknir st�ðfest� �ð kostn�ður við hönnun í s�m�nburði við �ðr� fr�m�eiðs�uþ�tti
er ti�tö�u�eg� �íti��, en �f einstökum verkþ�ttum þ� er hönnunin s� þ�ttur sem ski��r mestri �rðsemi.
Hér�endis er fjö�di ve� mennt�ðr� hönnuð� og �rkitekt�, sem h�f� stund�ð n�m b�ði hér�endis og er�endis. Þ�ð er mjög miki�v�gt f�rir
ís�enskt þjóðfé��g �ð n�t� þekkingu, menntun og h�fi�eik� þess� fó�ks okkur ti� fr�mdr�tt�r. Hönnun tengist ���ri �tvinnust�rfsemi, svo
sem b�gging�riðn�ði, fr�m�eiðs�uiðn�ði, sj�v�rútvegi, ferð�m�nn�iðn�ði, m�tv���iðn�ði, þjónustu og þekking�riðn�ði. Hönnun n�tist
ekki �ðeins inn�endri fr�m�eiðs�u he�dur er einnig h�gt �ð f��tj� h�n� út í formi hugvits. Miki�v�gi þess �ð �uk� h�utdei�d hönnun�r í
ís�ensku �tvinnu�ífi er því �ug�jós.

Hönnun�rmiðstöð Ís��nds
er í eigu Arkitekt�fé��gs Ís��nds, Fé��gs húsg�gn� og inn�nhúss�rkitekt�, Fé��gs ís�enskr� ��nds��gs�rkitekt�, Fé��gs vöru- og iðnhönnuð�, Leir�ist�fé��gs Ís��nds, F�t�hönnun�rfé��gs Ís��nds, Textí�fé��gsins, Fé��gs ís�enskr� gu��smið� og Fé��gs ís�enskr� teikn�r�.
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Hönnun�rmiðstöð Ís��nds er rekin f�rir fj�rfr�m�ög fr� mennt�m���r�ðune�ti og iðn�ð�rr�ðune�ti.

Merki Hönnun�rmiðstöðv�r
vís�r í ��þjóð�egt t�kn f�rir �hug�verð�n
st�ð um �eið og þ�ð m�nd�r H upph�fsst�f Hönnun�rmiðstöðv�r og I upph�fsst�f Ice��nd Design Centre. S��uf�n vís�r
í gróskumikið s�mst�rf Hönnun�riðstöðv�r
við þ� �ði�� sem vinn� �ð fr�mg�ngi
hönnun�r � Ís��ndi og er�endis, �uk þess
�ð ver� tengi�iður hönnuð� í mi��i og mi��i
�tvinnu�ífs og hönnuð�.

Hönnun í �nd� Erró
Hönnun�rs�mkeppni Kr�ums, List�s�fns Re�kj�víkur og Hönnun�rmiðstöðv�r Ís��nds

Osc�r Bj�rn�son er hönnuður merkisins.
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CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Fylgiskjal 5
Fréttabréf Hönnunarmiðstöðvar
Júní - desember 2008
Fréttabréf | júní

Fréttabréf | júlí
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CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Fréttabréf | ágúst

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Fréttabréf | september
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CMYK 75 / 100 / 0 / 0

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Fréttabréf | október
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CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Fréttabréf | nóvember

CMYK 75 / 100 / 0 / 0

Fréttabréf | desember
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