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„Hugvit einstaklinga er mikilvægasta uppspretta nýsköpunar.
Með því getum við fundið lausnirnar og svörin sem munu gera það
mögulegt að bjóða upp á framúrskarandi lífsgæði í harðbýlu landi.
Stærsta hlutverk nýsköpunarstefnu stjórnvalda hlýtur því ávallt að
vera að finna leiðir til þess að leyfa þeim sköpunarkrafti að brjótast
fram, finna frjósaman farveg, vaxa, dafna og þroskast í opnu og frjálsu
umhverfi alþjóðlegrar samkeppni og samvinnu. Stefna stjórnvalda
í málefnum nýsköpunar verður að snúast um nálgun og aðferðir.“
			

Efnisyfirlit

Nýsköpunarstefna stjórnvalda, október 2019.

Hönnun er nýsköpun og aðferð til að ná fram breytingum í þágu lífsgæða,
umhverfis og atvinnulífs enda hljóta hönnuðir menntun sem snýst um gagnrýna
hugsun, læsi á mannlíf og samfélag, nýsköpun og frumkvöðlahugsun. Hönnun
snýst um að leysa fjölbreytilegar áskoranir.

Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri
Hönnunarmiðstöðvar Íslands

Víða á Norðurlöndum hefur verið lögð áhersla á hönnun í þróun atvinnulífs og
samfélags, fyrst sem vörumiðaða hönnun, sbr. mannvirki, húsmuni og fatnað sem
hefur skapað verðmæt störf, þekkingu og gæði og grunn fyrir skilningi á nýjum
greinum hönnunar. Í dag er þróunin að færast yfir til óefnislegrar hönnunar og
hönnunarferla sem bæta upplifun, gæði og auka notagildi. Fjárfestingar í hönnun
geta aukið samkeppnishæfni fyrirtækja og stjórnvöld geta nýtt aðferðir hönnunar
til að ýta undir stórar umbætur í samfélaginu og til að takast á við flóknar
alþjóðlegar áskoranir eins og loftslagsbreytingar.
Hönnun sem mótandi afl frá upphafi verka til að ná nýrri og oft óvæntri
niðurstöðu er tæki sem okkur bráðvantar nú þegar við stöndum frammi fyrir
stórkostlegum breytingum. Hönnun hefur lyklihlutverki að gegna því árangurinn
fer eftir því hvort við náum jafnvægi milli ólíkrar þekkingar á mannlífi, tækni og
vísindum. Nú er tími til að snúa áherslum á hvolf og virkja ímyndunaraflið, beita
skapandi aðferðum og líta á áskoranir sem spennandi verkefni.
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Hönnunarmiðstöð Íslands 2019

Stjórnvöld sem ætla að fjárfesta í framtíðinni verða víkka sýn og þora að veðja á
skapandi, nýjar og spennandi lausnir. Hönnun er nýsköpun sem er ekki aðeins
grundvöllur efnahagslegrar velgengni heldur lykillinn að úrlausnum á stærstu
viðfangsefnum komandi áratuga.
Hönnunarmiðstöð Íslands er miðja og hreyfiafl hönnunar og arkitektúrs til
breytinga í þágu atvinnulífs, samfélags og menningar á Íslandi. Miðstöðinni var
falið það hlutverk af stjórnvöldum að kynna og auka skilning á mikilvægi
hönnunar hér á landi og erlendis og auka vægi hönnunar innan fyrirtækja og
stjórnkerfis til að auka gæði, virði og efla stöðu Íslands í alþjóðlegu samhengi.

September 2020
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2019 í stuttu máli…
Helstu kynningarviðburðir,
áfangar og árangur hönnuða og
arkitekta á árinu 2019
HönnunarMars fór fram í ellefta sinn dagana 28.-31.
mars. DesignTalks, fór fram fyrir fullu húsi í Hörpu

þann 28. mars undir yfirskriftinni Eina leiðin er upp.
Hátíðin hefur fyrir löngu fest sig í sessi sem ein af
aðalhátíðum borgarinnar með fjölmörgum sýningum
og viðburðum víða um höfuðborgarsvæðið.
Hönnunarsjóði bárust á árinu 2019 164 umsóknir

Miðstöðin sinnir fjölbreytilegri ráðgjöf og er í auknum mæli að vinna beint með
atvinnulífi og stjórnkerfi í að móta aðferðir til að efla hönnun og tryggja að
hönnuðir komi fyrr að borðinu og taki þátt í vinnu við stefnumótun og
ákvarðanatöku. Miðstöðin býr að gríðaröflugu baklandi, mannauði með
fjölbreytilega reynslu og þekkingu sem hægt er að virkja miklu betur í þágu
íslensks samfélags.
Hönnunarmiðstöð Íslands hefur verið byggð upp af greinunum sjálfum,
einstaklingum, fyrirtækjum og stjórnkerfi og hefur náð að skapa fjölda
verðmætra verkefna og þrýsta á breytingar. Hún hefur staðið að öflugu
kynningarstarfi, ráðgjöf og þjónustu og fjölda innlendra og erlendra samstarfs-,
kynningar- og rannsóknarverkefna.
Með breiðu átaki, en litlu fjármagni, hefur tekist að byggja upp verkefni sem
skipta sköpum fyrir hönnun á Íslandi, eins og HönnunarMars sem er stærsta
kynningarverkefni íslenskrar hönnunar hér heima og erlendis,
Hönnunarverðlaun Íslands, Hönnunarsjóð og HA tímarit.
Mótun hönnunarstefnu sem Hönnunarmiðstöð Íslands stóð að í samstarfi við
stjórnvöld markaði tímamót en í kjölfar endurskoðunar hennar árið 2018 ákváðu
stjórnvöld að samþætta hönnunar- og nýsköpunarstefnu. Framkvæmd hennar er
hafin og nýlega var blásið til öflugra aðgerða í þágu fjárfestinga í nýsköpun. Nú
þurfa stjórnvöld að efla hönnunarhluta stefnunnar með því að fjárfesta í hönnun,
greiða leiðir fyrirtækja sem byggja á hönnun, efla verulega hönnunarsjóð og reka
styrkari stoðir undir Hönnunarmiðstöð Íslands.
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Hönnunarmiðstöð Íslands 2019

um almenna styrki, samtals að upphæð um 300 m.kr.
Einnig bárust 97 umsóknir um ferðastyrki.
Sjóðurinn styrkti 36 verkefni um að upphæð 36,8 m.
kr. og veitti 51 verkefni ferðastyrki, að upphæð 5,7
m.kr. Hönnunarsjóður og Icelandic Startups
undirrituðu samstarfssamning um ráðgjöf til
styrkþega sjóðsins og fór fyrsti ráðgjafardagurinn
fram í desember 2019.
Hönnunarverðlaun Íslands 2019 voru veitt við

hátíðlega athöfn í Iðnó þann 14. nóvember. Genki
Instruments hlaut Hönnunarverðlaun Íslands fyrir
Wave-hringinn. Omnom súkkulaði hlaut
viðurkenningu fyrir bestu fjárfestingu ársins í
hönnun. Auka þess voru Heiðursverðlun veitt í fyrsta
sinn til Manfreðs Vilhjálmssonar, arkitekts. Fyrr um
daginn fór fram málþing í Iðnó sem bar titilinn
Hannað í hring.
HA – tímarit um íslenska hönnun og arkitektúr

kom út tvisvar árinu 2019. HA09 og HA10 auk þess
sem gefin var út sérútgáfa HA fyrir HönnunarMars.
Góðar leiðir fór af stað á árinu 2019. Það er

bræðingur verkefna á sviði innviðahönnunar
ferðamannastaða sem byggir á víðtæku samtali milli
stofnana, sveitarfélaga, fagfólks og
ferðaþjónustuaðila. Verkefnin eru unnin í samstarfi
við umhverfis- og auðlindaráðuneytið og
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið.
Crossover er samsýning hönnuða á London Design

Fair sem átta íslenskir hönnuðir tóku þátt í á vegum
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hönnunarfyrirtækisins Adorno. Sýningin fór fram í
Old Truman Brewery og var á dagskrá London
Design Week dagana 19.-22. september. Miðstöð
hönnunar og arkitektúrs, Íslandsstofa og sendiráð
Íslands í London voru íslenskir samstarfsaðilar
sýningarinnar.
Á Hönnunarsafni Íslands voru settar upp 6

sýningar og vinnustofur á árinu. Meðal þeirra var
sýning á verkum Sveins Kjarvals, Það skal vanda sem
lengi á að standa.
Vöruhönnuðurinn Theodóra Alfreðsdóttir var
tilnefnd til Formex Nova verðlaunanna 2019.
Markmið verðlaunanna, sem voru stofnuð fyrir sex
árum síðan í Svíþjóð, er að vekja athygli á ungum
hönnuðum á Norðurlöndunum.
Tillagan „Með orkunni úr ánni er tertan bökuð“
vann til verðlauna í hugmyndasamkeppni OR í um
tækni- og sögusýningu í Elliðaárdal. Markmið
samkeppninnar var m.a. að gera mannvirki OR í
Elliðaárdal aðgengilegri almenningi og að varpa ljósi
á þátt veitnanna í þróun borgar-samfélagsins.
Eitt stykki hönnun, takk voru heimildaþættir um

íslenska hönnun og Hönnunar-Mars sem voru sýndir
á RÚV vorið 2019. Þættirnir er úr smiðju Kolbrúnar
Vöku Helgadóttur og Janusar Braga Jakobssonar en
þeir hlutu styrk úr Hönnunarsjóði.
Ársfundur Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs fór

fram þann 6. júní á Hafnartorgi. Á fundinum var
farið yfir starfsemi miðstöðvarinnar auk þess sem
rýnt var í framtíðina og hvernig hægt væri að takast á
við áskoranir sem blasa við í heiminum með hönnun
að vopni. Samhliða fór fram úthlutun úr Hönnunarsjóði og útgáfuhóf fyrir níunda tölublað HA.
Sustainordic er samnorrænt verkefni sex miðstöðva

hönnunar og arkitektúrs á Norðurlöndunum og
beinir það athyglinni að 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 í Noregi, DAC í Danmörku,
Design Forum Finland og Miðstöð hönnunar og
arkitektúrs eru samstarfsaðilar. The Nordic Report
02 kom út 2019 en verkefnið er stutt af Norrænu
ráðherranefndinni. Sjá nánar á sustainordic.com/
Skýrsla ársins 2019

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands stóð fyrir vel

sóttri málstofu í samstarfi við Miðstöð hönnunar og
arkitektúrs þar sem fjallað var um þróun hönnunarhugsunar og beitingu hennar innan íslenskra
fyrirtækja og stjórnsýslu í tilefni útkomu Tímarits
um viðskipti og efnahagsmál. Meðal þeirra sem
töluðu voru Ingibjörg Rafnar Pétursdóttir, Magnús
Þór Torfason, Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir, Karl
Guðmundsson og Halla Helgadóttir.
Basalt og Design Group Italia voru valin Best of

the best í Red Dot hönnunarverðlaununum fyrir
hönnun sína á The Retreat í Bláa lóninu. Einnig
hlutu þau verðlaun fyrir besta arkitektúr ársins 2019
af Architecture Masterprize.

Rekstur 2019

þjóðkunn tákn fyrir staði og stofnanir í íslensku
samfélagi.
Verkefnin Lifandi landslag og Fabric eru
vinningstillögur í samkeppninni C40 Reinventing
Cities í Reykjavík – grænar þróunarlóðir, leiðarljós að
sjálfbærri og umhverfisvænni byggð. Keppnin hófst í
desember 2017 þar sem þverfagleg teymi fengu
tækifæri til að breyta vannýttum svæðum borgarinnar í sjálfbær svæði með aukin umhverfisgæði og
minna kolefnisfótspor. Í vinningsliði tillögurnar
Lifandi landslag eru Jakob+Macfarlane. T.ark,
Landslag, Efla, Heild og Upphaf. Bakvið tillöguna
Fabric eru Basalt Arkitektar, Efla, Landmótun og
Reginn fasteignafélag.

Hönnunarmiðstöð Íslands er með rekstrar- og þjónustusamning við
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og menningarmála
ráðuneyti sem rennir stoðum undir starfsemi miðstöðvarinnar.
Samningurinn hefur numið allt að einum þriðja rekstrarfjárins en
annað er sjálfsaflafé sem aflað er í gegn um fjölbreytt verkefni og
samstarf, hér á landi og erlendis.
Frá 2017 hefur verið lögð mikil vinna í að að tryggja betri samning til lengri tíma
og auka þar með stöðugleika, fjölga tækifærum til að efla starfsemina og þróa ný
verkefni.

Vöruhönnuðurinn Valdís Steinarsdóttir tók þátt í
Design Diplomacy á Helsinki Design Week. Valdís
átti samtal við kollega sinn frá Finnlandi, Tuula
Pöyhönen á heimili sendiherra Íslands í Helsinki,
Árna Þórs Sigurðssonar.

Hönnunarmiðstöð Íslands var stofnuð vorið 2008 fyrir tilstilli atvinnuvegaráðuneytis og mennta- og menningarmálaráðuneytis sem lögðu starfseminni til
jafnt framlag. Það var framsýnt og nútímalegt fyrirkomulag, ákveðið af
stjórnvöldum sem skilja að hönnun og arkitektúr eru jafn mikilvægur hluti af
listum og menningu og viðskiptum og atvinnulífi. Þessi ráðstöfun hefur fengið
hrós víða um heim.

Íslenska fatamerkið AFTUR hlaut tilnefningu til

umhverfisverðlauna Norðurlandaráðs 2019, þar sem
þemað var sjálfbær neysla og framleiðsla - sem er
tólfta sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna.
AFTUR var stofnað árið 1999 af Báru
Hólmgeirsdóttur.

Til ársins 2014 var það metnaðarmál hjá báðum ráðuneytum að eiga jafnan hlut
að samningi um rekstur Hönnunarmiðstöðvar. Illu heilli breyttist það í kjölfar
umræðu um skapandi greinar og áherslubreytinga milli ríkisstjórna.
Vonir standa til að á árinu 2020 komi mennta- og menningarmálaráðuneytið
aftur að rekstri Hönnunarmiðstöðvar Íslands, af sama krafti og í upphafi, og leggi
miðstöðinni til jafn hátt framlag og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.

Félag íslenskra gullsmiða hélt upp á 95 ára afmæli

félagsins árið 2019 með sýningunni Eyland í Hörpu.
Sýningin fagnaði fjölbreytni greinarinnar og þar
sýndu gullsmiðir sem handsmíða hvern grip yfir í
gullsmiðir sem framleiða og selja skart víðs vegar um
heiminn.
Viktor Weisshappel Vilhjálmsson var valinn

bjartasta von Evrópu (e. Young Creative European of
the year) fyrir verkefni sitt Útmeða sem var unnið
fyrir Rauða kross Íslands og Geðhjálp á Art Directors
Club of Europe hátíðinni í Barcelona.
Hafnarborg var með yfirlitssýningu um verk

húsameistarans Guðjóns Samúelssonar árið 2019 en
sýningin var samstarfsverkefni safnsins og Péturs H.
Ármannssonar, arkitekts. Guðjón var frumkvöðull og
opinber staða hans gaf honum einstakt tækifæri til
áhrifa á byggingar- og skipulagsmál heillar þjóðar
sem fáum arkitektum hefur hlotnast fyrr eða síðar.
Helstu byggingar hans eru fyrir löngu orðnar
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Ársfundur Hönnunarmiðstöðvar, úthlutun úr Hönnunarsjóði og útgáfa HA09 á Hafnartorgi í júní 2019.

Opnunarhóf HönnunarMars 2019 í Hafnarhúsinu.

2019 í stuttu máli…
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samningur um árlegt framlag félaganna til miðstöðvarinnar og verkefnið Góðar
leiðir miðstöðin tók að sér og snýr að innviðauppbygginu í ferðaþjónustu.

Stjórn

Hönnunarmiðstöð Íslands ehf. er í eigu níu félaga hönnuða og stjórnað af
fulltrúum þeirra. Aðalfundur félagsins var haldinn 21. maí 2019. Fimm
stjórnarmenn hættu; Dóra Hansen, fulltrúi Félags húsgagna- og
innanhússarkitekta, Arna Arnardóttir, fulltrúi Félags íslenskra gullsmiða,
Hörður Lárusson, fulltrúi Félags íslenskra teiknara, Brynhildur Pálsdóttir,
fulltrúi Félags vöru- og iðnhönnuða og Ragna Fróðadóttir, fulltrúi Textílfélagsins.
Þeim eru þökkuð góð störf í þágu Hönnunarmiðstöðvar Íslands.

Starfsmannamál

Árið 2019 störfuðu þessir starfsmenn í Hönnunarmiðstöð; Halla Helgadóttir,
framkvæmdastjóri Hönnunarmiðstöðvar, Álfrún Pálsdóttir, kynningarstjóri,
María Kristín Jónsdóttir ritstjóri HA – tímarits um hönnun og arkitektúr og
Gunnar Gunnsteinsson skrifstofustjóri. Ástþór Helgason, stjórnandi
HönnunarMars, hætti í maí en Þórey Einarsdóttir hóf störf sem stjórnandi
HönnunarMars og Hönnunarverðlauna Íslands í ágúst. Anna Magdalena Koziol
vann tímabundið sem verkefnastjóri í HönnunarMars. Gerður Jónsdóttir hóf störf
sem verkefnastjóri Góðra leiða í hálfu starfi í ágúst.

Eigendur Hönnunarmiðstöðvar Íslands og fulltrúar þeirra í stjórn frá aðalfundi
21. maí 2019 eru:
Arkitektafélag Íslands, Kristján Örn Kristjánsson
Fatahönnunarfélag Íslands, Magnea Einarsdóttir
Félag húsgagna- og innanhússarkitekta, Rósa Dögg Þorsteinsdóttir
Félag íslenskra gullsmiða, Ása Gunnlaugsdóttir
Félag íslenskra landslagsarkitekta, Svava Þorleifsdóttir
Félag íslenskra teiknara, Ólöf Birna Garðarsdóttir
Félag vöru- og iðnhönnuða, Kristín María Sigþórsdóttir
Leirlistafélag Íslands, Sigrún Jóna Norðdahl
Textílfélagið, Bethina Elverdam Nielsen

Húsnæðismál

Hönnunarmiðstöð var með samning við Reykjavíkurborg um húsnæði í
Aðalstræti 2. Samningurinn gekk út á að efla ímynd skapandi miðborgar og
styrkja stöðu hönnunar í hjarta borgarinnar. Í húsinu var rekin
hönnunarverslunin Akkúrat, Arkitektafélag Íslands og Myndstef leigja aðstöðu og
þar að auki eru um 14 einstaklingar, hönnuðir og arkitektar, með vinnuaðstöðu í
húsnæðinu. Samningurinn rann út um áramótin 2019-2020.
Samningurinn reyndist Hönnunarmiðstöð ekki nógu hagstæður, og erfiðara var
að hafa tekjur af húsinu en gert var ráð fyrir. Stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar
áttu samtal við fulltrúa Reykjavíkurborgar 2018-2019 um aukinn stuðning
borgarinnar við miðstöðina svo hún gæti verið áfram í Aðalstræti 2 og haldið úti
líflegri starfsemi.

Fjármál

Velta Hönnunarmiðstöðvar 2019 var tæpar 140 milljónir sem er aukning um 17
milljónir frá fyrra ári. Hagnaður var 35 þúsund krónur. Áætlanir stóðust
ágætlega, en ástæða jákvæðrar rekstrarniðurstöðu er fyrst og fremst nýr

Í október varð loks ljóst að ekki yrði úr frekari stuðningi og Hönnunarmiðstöð því
aftur í húsnæðisvanda. Með stuðningi og aðstoð menningar- og ferðamálasviðs
Reykjavíkurborgar tókst að ná hagstæðum samningi við Faxaflóahafnir um að
Hönnunarmiðstöð Íslands flytti inn í hluta annarrar hæðar í Tryggvagötu 17,
Hafnarhúsi í desember 2019.

Halla Helgadóttir, framkvæmdastjóri og
María Kristín Jónsdóttir, ritstjóri HA.

Ný stjórn Hönnunarmiðstöðvar vorið 2019.
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Álfrún Pálsdóttir, kynningarstjóri, Þórey Einarsdóttir, stjórnandi HönnunarMars
og Hönnunarverðlauna og Gunnar Gunnsteinsson, skrifstofustjóri.

Skýrsla ársins 2019

Þorleifur Gunnar, Arnar Freyr, María Kristín og Garðar í útgáfuhófi HA10.

Sýning Anitu Hirleikar í Þjóðmennningarhúsinu á HönnunarMars 2019.

Bioplastic Skin, Valdís Steinarsdóttir hlaut styrk úr
Hönnunarsjóði í nóvember 2019

HA10.

Sýning Hafnarborgar Fyrirvari, eftir Brynjar Sigurðarson og Veroniku Sedlmair í tilefni af HönnunarMars.
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Hönnunarstefna og
nýsköpunarstefna stjórnvalda
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið stóð fyrir endurskoðun
hönnunarstefnu 2018.
Vinnu við endurskoðaða Hönnunarstefnu stjórnvalda átti að ljúka haustið 2018,
en gerð hennar var frestað um leið og ákveðið var að samþætta hana gerð
nýsköpunarstefnu fyrir Ísland. Niðurstöðu þeirrar vinnu var eðlilega beðið með
mikilli eftirvæntingu af hönnuðum og arkitektum.
Nýsköpunarstefna fyrir Ísland var kynnt í Sjávarklasanum 4. október 2019.
Vinnan við mótun nýsköpunarstefnu hefur tekist með ágætum og mjög margt
gott má finna í þeirri vinnu og aðgerðum sem fylgdu. Þó er ljóst að enn skortir á
á skilning á hlutverki og tækifærum hönnunar, enda er aðeins minnst á hönnun í
einni setningu í stefnunni: „Lögð verði áhersla á að styðja við íslenska hönnun og
hönnuði þar sem því verður við komið, bæði í opinberum innkaupum og með
öðrum stuðningi.“
Sigríður Sigurjónsdóttir, nýtur Ilmsturtu Nordic Angan í Álafosskvos á HönnunarMars.

Hönnun er nýsköpun sem hægt er að nýta á öllum sviðum samfélagsins enda
snýst hönnun alltaf um að finna lausnir á fjölbreytilegum áskorunum.
Stjórnendur Hönnunarmiðstöðvar munu áfram vinna að með stjórnvöldum að
metnaðarfullum markmiðum á sviði hönnunar og arkitektúrs.

Hlín Helga Guðlaugsdóttir stjórnandi DesignTalks 2019.

Úr Nýsköpunarstefnu stjórnvalda sem kom út í október 2019.

Hönnunarmiðstöð ásamt Icelandic Startups bauð styrkþegum Hönnunarsjóðs
upp á vinnustofu og ráðgjöf í desember 2019.
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Sameining og/eða aukið samstarf
kynningarmiðstöðva listgreina

Markmið samningsins um rekstur Hönnunarmiðstöðvar Íslands er að

s tyrkja 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.

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hóf vinnu í október 2017 við
að kanna kosti og galla við sameiningu eða aukið samstarf kynningar
miðstöðva listgreina og hönnunar.
Drög að skýrslu um „Kynningarmiðstöð listgreina“ voru kynnt á fundi sem
haldinn var í mennta- og menningarmálaráðuneyti í lok desember 2018. Í
skýrslunni var lögð áhersla á að stofnuð yrði Miðstöð menningar þar sem
kynningarmiðstöðvar listgreina og hönnunar yrðu sameinaðar í eina
ríkisstofnun.

Þegar skýrslan kom út, hittu forsvarsmenn miðstöðva listgreina og hönnunar
Lilju Alfreðsdóttur, mennta- og menningarmálaráðherra á fundi 3. október og
kynntu sameiginlegar hugmyndir um samstarf miðstöðvanna og áherlsu á listir,
skapandi greinar og staðsetningu þeirra í stjórnkerfi.
Árin 2008 - 2014 stóðu ráðuneyti mennta- og menningarmála og atvinnu- og
nýsköpunar með jöfnum hætti að samningi um rekstur Hönnunarmiðstöðvar.
Breyting varð þar á í kjölfar umræðu um skapandi greinar og áherslubreytinga
milli ríkisstjórna & ráðuneyta. Breytingin hefur valdið starfsemi Hönnunarmiðstöðvar verulegum vandræðum og mikil vinna farið í að leiðrétta þetta.
Vonir standa til að á árinu 2020 verð hægt að koma málum í sama horf og áður
þannig að mennta- og menningarmálaráðuneytið komi að rekstri
Hönnunarmiðstöðvar Íslands, af sama krafti og í upphafi, og leggi miðstöðinni
og Hönnunarsjóði til jafn hátt framlag og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti.

Eftir að athugasemdir bárust frá miðstöðvum skapandi greina var skipaður
vinnuhópur en í honum sátu Sigrún Lilja Guðbjartsdóttir, verkefnastjóri,
Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir, mennta- og menningarmálaráðuneyti, Laufey
Guðjónsdóttir, Kvikmyndamiðstöð Íslands, Sigtryggur Baldursson,
Útflutningsskrifstofu íslenskrar tónlistar, Páll Baldvin Baldvinsson, skipaður af
ráðherra og Erling Jóhannesson, Bandalagi íslenskra listamanna.
Í október kom út skýrsla um Miðstöð menningarmála þar sem hugmyndin var
útfærð frekar en jafnframt bent á að þó kynningarmiðstöðvar listgreina gegndu
mikilvægu hlutverki hver á sínu sviði og samhljómur væri meðal þeirra þegar
kæmi að hlutverki og markmiðum, þá væri starfsemi þeirra aðeins brot af
umhverfi menningarmála, þar sem margvíslegir sjóðir væru starfandi sem og
ólík sjálfstæð verkefni sem ekki féllu undir menningarstofnanir í landinu eða
kynningarmiðstöðvar.
Ákveðið var að kortleggja bakland hverrar listgreinar fyrir sig og kortleggja
fjármuni á bókhaldslyklum mennta- og menningarmálaráðuneytis sem varið er
til menningar og lista. Lagt var upp með að greina landslag og fjármuni innan
greina sem um ræðir, þ.e. bókmennta, kvikmynda, myndlistar, hönnunar,
sviðslista og tónlistar. Við flokkun og greiningu var horft til þrískiptingar í
listsköpun, framleiðslu/útgáfu og kynningar.
Mjög gagnlegt var að fá greiningu og tölur samanber þá sem fram kom í
skýrslunni, og gott ef þessar upplýsingar lægju alltaf fyrir. Hvað varðar hönnun
þá gætti nokkurrar ónákvæmni varðandi tölur um framlag til Miðstöðvarinnar
og framlag stjórnvalda í Hönnunarsjóð kom ekki fram í skýrslunni, en sjóðurinn
styrkir allt frá rannsóknum og þróun yfir í verkefni og framkvæmd til
markaðssetningar og útflutnings.

Listir og sköpun er auðlind sem lýtur eigin lögmálum. Menning er það sem þær gefa af sér til samfélagsins.
Skapandi greinar er samheiti yfir listir, sköpun, hugverk, menningu, atvinnu- og viðskiptalíf sem af þeim skapast.

Stjórnendur Miðstöðvar hönnunar og arkitektúrs fagna skýrslunni. Stjórnvöld
lögðu frá upphafi jafna áherslu á listrænt hlutverk hönnunar og arkitektúrs og
hlut greinanna í atvinnu- og viðskiptalífi og starfar Miðstöðin samkvæmt því
enda byggja samningar, markmið og verkefni á því:
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Skapandi greinar þurfa öfluga samhenta stjórnsýsla þvert á ráðuneyti sem skapar framúrskarandi skilyrði fyrir sköpun,
hugverk, frumkvöðla og sprotafyrirtæki, einfalda starfsumhverfi, efla stoðkerfi, auka aðgengi að fjármagni, erlendum
sérfræðingum og styðja við sókn á markaði
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Starfsemi 2019

fjármagni að ráða til að sinna erlendu kynningarstarfi
og Íslandsstofa kæmi að verkefnum þeim sem falla að
markmiðum hennar.

Hönnunarmiðstöð sinnir
fjölbreytilegum verkefnum í þágu
íslenskrar hönnunar og
arkitektúrs innan lands sem utan.
Þar ber hæst kynningarstarf innanlands og utan þar
sem starfsfólk Hönnunarmiðstöðvar á í reglulegum
samskiptum við alla helstu fjölmiðla á Íslandi varðandi
verkefni hönnuða og miðstöðvarinnar. Fjölmiðlar
fylgjast einnig með miðlum miðstöðvarinnar sem er
helsta fréttaveita fagfólks og áhugafólks um íslenska
hönnun og arkitektúr. 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, bæði til innlendra og erlendra
miðla allt árið um kring. Mælingar Creditinfo benda
til þess að umfjöllun um hönnun í íslenskum
fjölmiðlum aukist . Á árinu 2019 var fjallað um
Hönnunarmiðstöð í 270 fréttum og miðstöðin er
þannig í 265. sæti yfir mælda lögaðila.

Kynningarstarf hérlendis

DesignTalks á HönnunarMars 2019.

16

Frá úthlutun úr Hönnunarsjóði.

Þjónusta við hönnuði, fyrirtæki og stofnanir

Fyrirtæki og stofnanir leita til Hönnunarmiðstöðvar
með ýmsar fyrirspurnir 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. Mikil þörf er fyrir aukna þjónustu á
þessu sviði og unnið að því að styrkja og efla hana.

Kynningarstarf erlendis

Kynningarstarf erlendis hefur haldið áfram að eflast
með auknu samstarfi og tengslum. Hönnunarmiðstöð
er í samskiptum við fjölda erlendra aðila 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.
Árið 2019 má nefna samsýninguna Crossover
by Adorno á London Design Fair, Design Diplomacy á
hönnunarvikunni í Helsinki, norræna
samstarfsverkefnið Nordic Sustainable Cities,
sýninguna HI/HÆ sem unnin er í samstarfi hönnuða
frá Seattle og Reykjavík og verður haldin 2021 og
verkefnið Sustainordic.
Hönnunarmiðstöð Íslands hefur til margra
ára átt gott samstarf við Íslandsstofu, sem gekk í
gegnum miklar breytingar á árinu 2019.
Breytingarnar höfðu óneitanlega áhrif á samstarfið
þar sem hik kom á starfsemi Íslandsstofu meðan á
breytingaferlinu stóð. Af þeim sökum og vegna þess
að Icelandair sagði tímabundið upp samstarfssamningi um HönnunarMars tókst ekki að halda
uppi eins öflugu kynningarstarfi erlendis árið 2019
og fyrri ár. Eðlilegast væri að Miðstöðin hefði yfir

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 hönnunar
námi, fræðimenn, fólk úr stjórnsýslu, frá fyrirtækjum
og svo mætti lengi telja. Langstærsti kynningarv
iðburður Hönnunarmiðstöðvar er HönnunarMars sem
leikur lykilhlutverk í kynningu á íslenskri hönnun
hérlendis. Hönnunarverðlaun Íslands í október eða
nóvember eru viðburður þar sem athygli er vakin á því
sem best er gert á sviði hönnunar og arkitektúrs.
Útgáfa HA – tímarits um hönnun og arkitektúr og
ýmsir aðrir viðburðir vega líka þungt.

Samstarf við stuðningsumhverfið og stjórnsýslu
Grapevineverðlaunin í Ásmundarsal á HönnunarMars 2019.

Hönnunarmiðstöð á í miklu samstarfi við
stuðningsumhverfið og stjórnsýslu enda mikilvægt að
fulltrúar hönnuða og arkitekta séu leiðandi í málum
sem varða þeirra sérsvið. Fulltrúum hönnuða og
arkitekta í nefndum og ráðum hefur fjölgað umtalsvert.
Miðstöðin tekur þátt í verkefnum, vinnu og veitir
stjórkerfi bæði ráðgjöf og þjónustu.

Crossover by Adorno.

Erlendir blaðamenn og gestir

Útgáfuhóf HA 09.

Starfsemi 2019

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 miðstöðvarinnar á ári hverju.
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Vefsíður Hönnunarmiðstöðvar

Hönnunarmiðstöð heldur úti vefsíðu sem miðlar
upplýsingum og fréttum um íslenska hönnun og
arkitektúr á íslensku og ensku. Fréttabréf miðstöðvar
innar á íslensku og ensku eru einnig send út reglulega
á póstlista miðstöðvarinnar. Vinna við endurgerð vefja
hófst á árinu og nýr vefur verður kynntur vorið 2020.
Myndstef

Hönnunarmiðstöð er aðili að Myndstefi og á þar
fulltrúa í stjórn, Rósu Dögg Þorsteinsdóttur, sem situr
einnig í stjórn Miðstöðvarinnar. Aðild að Myndstefi
veitir öllum félögum aðgang að þjónustu og höfundar
réttarvernd Myndstefs. Þjónusta Myndstefs er
mikilvæg fyrir stóran hóp hönnuða þar sem fremur
lítil þekking er á rétti hönnuða. Stöðugt reynir á
þennan rétt.

Hönnunarverðlaun Íslands 2019.

Eitt af meginmarkmiðum stjórnenda hátíðarinnar í
ár var að vinna markvisst að því að efla gæði viðburða
og sýninga. Valnefndin er skipuð stjórnanda
hátíðarinnar og stjórn HönnunarMars auk fulltrúa
frá Listaháskóla Íslands og Reykjavíkurborg. Á
dagskránni voru 94 viðburðir af öllum stærðum og
gerðum sem endurspegluðu þýðingarmikið innihald
og aukin gæði. Íslensk hönnun og fyrirtæki á sviðinu
hafa þroskast og dafnað á síðustu 11 árum.

Starfslaun hönnuða 2019

Hönnunarmiðstöð tilnefnir fulltrúa í valnefnd
hönnunarlauna. Árið 2019 voru fulltrúarnir Kristján
Örn Kjartansson arkitekt, Ástþór Helgason
gullsmiður og Halldóra Vífilsdóttir arkitekt. 50
mánaðarlaunum er úthlutað úr launasjóði hönnuða,
sótt var um 456 mánuði. Alls bárust umsóknir í
sjóðinn frá 66 umsækjendum, 39 einstaklings
umsóknir og 27 umsóknir um samstarfsverkefni.
Starfslaun fá 9 einstaklingar, 6 konur og 3 karlar.
Eftirtaldir fengu úthlutað úr sjóðnum 2019: 12
mánuðir: Aníta Hirlekar, 7 mánuðir: Björn Steinar
Blumenstein, 6 mánuðir: Guðfinna Mjöll Magnús
dóttir, Katrín Ólína Pétursdóttir, Þórey Björk
Halldórsdóttir, 4 mánuðir: Thomas Edouard Pausz, 3
mánuðir: Brynjar Sigurðarson, Eva Björg Harðar
dóttir, Ýr Jóhannsdóttir.

HönnunarMars fór fram í ellefta
sinn dagana 28.-31. mars 2019.
Hann er stærsta kynningar
verkefni íslenskrar hönnunar
hér á landi og erlendis og um
leið áhrifarík leið til efla hönnun
sem tæki til verðmæta- og
nýsköpunar í íslensku samfélagi,
menningu og viðskiptalífi.

Viðburðirnir veittu innblástur, sýndu nýjungar,
ögruðu hugarfluginu, komu á óvart og veittu meðal
annars sýn inn í framtíð sjálfbærni og samfélags
vitundar.
Líkt og árið 2018 gaf HA, tímarit um hönnun og
arkitektúr, út ritstýrt sérrit tileinkað HönnunarMars
sem kom í stað hefðbundins hátíðarbæklings. Vefur
hátíðarinnar var endurhannaður í takt við breytingar
á einkenni hátíðarinnar. Einnig var unnið markvisst
að kynningarmálum í innlendum og erlendum
miðlum og sömuleiðis lögð mikil áhersla á samfélags
miðla og umhverfisgrafík.
Hátíðin nýtur ómetanlegs stuðnings frá samstarfs
aðilum. HönnunarMars er ein af fjórum borgar
hátíðum Reykjavíkur 2017–2019 en því fylgir styrkur
frá menningar- og ferðamálaráði Reykjavíkurborgar
sem hægt hefur verið að treysta á og skaptar grundvöll til nauðsynlegraraþróunar. Erlendum sýnendum
hefur fjölgað og erlendum gestum sem koma á eigin
vegum til að taka þátt, sem auðvitað er mjög jákvætt.
Mikil aukning ferðamanna sem koma til Reykjavíkur
á veturna veldur því að erfiðara hefur reynst að
útvega gistirými hjá styrktaraðilum fyrir þá erlendu
aðila sem koma á vegum hátíðarinnar.

Sýning Fólk Reykjavík á HönnunarMars 2019.

Mælingar

Hagstofa Íslands hefur lagt í mikla vinnu við
undirbúning og þróun bættrar menningartölfræði og
verið í góðu samtali við tilvonandi notendur til að
tryggja gæði þessara hagtalna og þeirrar þjónustu sem
Hagstofan veitir. Fulltrúar ráðuneyta, listamanna,
fræðasamfélags og kynningarmiðstöðva hafa verið
kallaðir til og átt samtal um þessa vinnu sem virðist
hafin af fullri alvöru. Hönnunarmiðstöð hefur einnig
verið í beinu samtali við Hagstofuna um mælingar á
sviði hönnunar og arkitektúrs og væntingar standa til
þess að hægt verði að efla þær sérstaklega.
Design Diplomacy á HönnunarMars 2019.
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Sýning HildarYeoman í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi á HönnunarMars 2019.
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DesignTalks

Ráðstefnan DesignTalks er einn af hápunktum
HönnunarMars og markar upphaf hátíðarinnar.
Ráðstefnan fór fram 28. mars í Silfurbergi í Hörpu.
Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra setti
ráðstefnuna og tólf fyrirlesarar vörpuðu í kjölfarið
ljósi á hlutverk og áhrifamátt hönnunar á tímum
stórfelldra breytinga í heiminum en yfirskrift dagsins
var „eina leiðin er upp!“
Fyrirlesararnir veittu innblástur með verkefnum
sínum, viðhorfi og starfi og viðfangsefni þeirra
spönnuðu vítt svið. Þar má nefna hönnun bygginga
sem framleiða meiri orku en þær nota, baráttu
brautryðjenda fyrir sjálfbærni í tískuheiminum,
möguleikum og áskorunum stafrænna heima,
hlutverk grafískrar hönnunar í nýliðnum pólitískum
atburðarásum, vannýttan efnivið til búsetu á Mars
– og hönnun nýrra lífvera.
Fyrirlesarar

Katharine Hamnett er fatahönnuður, aktívisti og íkon.
Hún er frumkvöðull í breska tískuheiminum og
hefur haft áhrif bæði á breska menningu og
stjórnmál með kraftmikilli baráttu sinni fyrir
sjálfbærni og viðskiptasiðferði. Hún endurvakti
fatamerki sitt nýlega og heldur auk þess baráttunni
áfram.

Michael Morris er einn aðaleigandi Morris Sato Studio
Architecture og SEArch+, sem hefur það
meginmarkmið að hanna arkitektónískar lausnir sem
auðvelda fólki rannsóknir og búsetu í geimnum.
Moon Ribas er listamaður, sæborgaraktívisti og
meðstofnandi Cyborg Foundation og Transpecies
Society, sem eru samtök sem ljá ómennskum
fyrirbærum rödd, verja frelsið til sjálfshönnunar og
boða hönnun nýrra skilningarvita og nýrra líffæra í
samfélaginu.
Philip Fimmano er tísku- og lífstílssérfræðingur og
náinn samstarfsmaður Lidewij Edelkoort, eins
frægasta framtíðarrýnis í heimi. Verk hans og
sýningar fjalla um hnattræna þróun, sjálfbærni og
virðingu fyrir jörðinni.
Brynjar Sigurðarson er handhafi Söderbergverðlaunanna 2018. Hann er hönnuður sem ekki er
létt að skilgreina en hann vinnur með eiginkonu
sinni Veroniku Sedlmar með ýmsa miðla og sterka
skírskotun í leikhúsheiminn og náttúruna.
Hrólfur Karl Cela og Marcos Zotes eru arkitektar og
meðeigendur Basalt arkitekta sem hlutu
Hönnunarverðlaun Íslands 2018 fyrir framlag sitt til
baðmenningar á Íslandi. Mikilvægur þáttur í verkum
þeirra er samhljómur við náttúruna.

Kristian Edwards, arkitekt og innanhússarkitekt, er
yfirhönnuður hjá hinni margverðlaunuðu stofu
Snøhetta. Hann er lykilmaður í Svart, hótelbyggingu
þeirra við heimskautsbauginn; þeirri fyrstu sinnar
tegundar á norðurhveli jarðar sem framleiðir meiri
orku en hún notar.

Theódóra Alfreðsdóttir er vöruhönnuður sem vinnur
með þá frásögn sem munir geta búið yfir og leitar
leiða til að hlutgera þá sögu. Þetta gefur notandanum
tækifæri til að endurmeta efnisheim sinn á fínlegan
hátt og enduruppgötva gildi hans.

Lara Lesmes og Fredrik Hellbert eru listrænir
stjórnendur Space Popular, þverfaglegrar
hönnunarstofu sem stundar hönnunarrannsóknir,
m.a. á möguleikum og áskorunum arkitekta vegna
yfirvofandi samruna stafræns heims og hins byggða.

var í höndum Hlínar Helgu Guðlaugsdóttur, sem er
sjálfstætt starfandi hönnuður, sýningarstjóri og
ráðgjafi í Design Thinking hjá norræna
ráðgjafarfyrirtækinu Capacent. Hlín hefur verið
dagskrárstjóri DesignTalks fyrir Hönnunarmiðstöð
Íslands frá 2015 og alla tíð lagt mikið upp úr samtali
við fagfólk í undirbúningi dagsins um fyrirlesara og
efni dagsins og þátttöku í viðburðinum. Búi Bjarmar
Aðalsteinsson vöruhönnuður var kynnir ásamt Hlín
en Ragna Fróða, textílhönnuður og myndlistarkona,
og Katrín Káradóttir fatahönnuður tóku viðtöl á sviði
við Philip Fimmano og Katherine Hamnett.

Lucienne Roberts er grafískur hönnuður, stofnandi
LucienneRoberts+ og meðstofnandi
GraphicDesign&. Verk hennar einkennast af
brennandi áhuga á hlutverki grafískrar hönnunar í
stóru samhengi og skilgreiningum á siðferðislegri
hönnun.

DesignTalks, er stærsti viðburður HönnunarMars, fór fam í Hörpu þar sem 7-800 manns tóku þátt.

Dagskrárstjórn

Kristian Edwards talar á DesignTalks.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ráðherra og Dagur B. Eggertsson, Borgarstjóri
setja HönnunarMars í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi.
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DesignTalks 2019 tókst sérlega vel, uppselt var á
viðburðinn og færri komust að en vildu. DesignTalks
ráðstefnan er skipulögð af Hönnunarmiðstöð Íslands
og styrkt af Arion banka og Reykjavíkurborg.
DesignMatch

Hönnunarmiðstöð stóð fyrir tíundu DesignMatch
kaupstefnunni á HönnunarMars 2019 föstudaginn
29. mars. Á DesignMatch gefst íslenskum hönnuðum
tækifæri til að hitta erlenda kaupendur,
framleiðendur og sýningarstjóra í þeim tilgangi að
kynna fyrir þeim verk sín. Markmiðið er að veita
íslenskri hönnun, vörum, hugmyndum og þekkingu
brautargengi á erlendum mörkuðum.
Kaupendur 2019 voru: Margriete Vollenberg frá
Ventura Projects í Hollandi, Finn Gram Jensen frá
Stelton í Danmörku, Ivan Hansen frá One Collection
í Danmörku, Malin Wahlström frá DesignTorget í
Stokkhólmi, Hafsteinn Júlíusson og Karitas
Sveinsdóttir frá HAFSTUDIO, Reykjavík og Ragna
Sara Jónsdóttir frá FÓLK Reykjavík.
DesignMatch er styrkt af Arion banka.
Design Diplomacy

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

Í norska sendiráðinu mættust landslagsarkitektarnir
Tormod Amundsen frá Biotope og Dagný
Bjarnadóttir. Í sænska sendiráðinu mættust
leirlistamaðurinn Stefan Anderson og
vöruhönnuðurinn Hanna Dís Whitehead. Í finnska
sendiráðinu mættust fatahönnuðirnir Maria Korkeila
og Arnar Már Jónsson.

Innlend umfjöllun

Mbl.is og Morgunblaðið, RÚV, Fréttablaðið, Mannlíf
og Grapevine voru með mikla umfjöllun um hátíðina
í aðdraganda hennar, meðan á henni stóð og eftir á.
Líkt og fyrri ár var Grapevine með sérútgáfu
tileinkaða HönnunarMars á ensku og tímaritið Hús
& híbýli tók valda hönnuði sem tóku þátt í
HönnunarMars tali og gaf hátíðinni gott rými í
marsblaði sínu. Fréttablaðið birti stórt viðtal við
Katherine Hamnett í helgarblaði sínu ásamt öðrum
minni viðtölum við einstaka hönnuði og almennri
umfjöllun um hátíðina.
RÚV var með beina útsendingu frá opnunarhátíð
HönnunarMars í Menningunni. Gísli Marteinn fékk
til sín tvö hönnunarteymi og verkefni þeirra;
Ilmsturtu Nordic Angan og Trophy-verkefni Studíó
Fléttu, í beina útsendingu í þættinum Vikan
föstudaginn 29. mars. Útvarpsumfjöllun um hátíðina
náði til flestra miðla; Bylgjan, K100, Rás 1 og Rás 2
fjölluðu um hátíðina, sýningar og hönnuði með
ýmsum hætti.

HönnunarMars 2019.

Erlend umfjöllun

Hönnunarmiðstöð bauð erlendum blaðamönnum til
landsins í samstarfi við Íslandsstofu og Iceland
Naturally. Þrátt fyrir góðan stuðning síðustu ár dró
Icelandair sig út úr samstarfi í ár sem gerði það að
verkum að draga þurfti úr fjölda blaðamanna sem
hátíðin gat boðið til landsins.
Erlendir blaðamenn komu frá eftirfarandi miðlum:
Wallpaper, Vogue, Frame, Damn Magazine,
Cultured, Say Hi to, Mr. Porter, PIN UP, Sight
Unseen, Scandinavian Standard, DEAR
MAGAZINE og RUM.

Opnunarhóf í Ásmundarsal á HönnunarMars 2019.

Í danska sendiráðinu mættust húsgagna- og
innanhússhönnuðirnir Kasper Salto og Thomas
Sigsgaard og eigandi FÓLK Reykjavík, Ragna Sara
Jónsdóttir. Í franska sendiráðinu mættust
hönnuðirnir Marlene Huissoud og Valdís
Steinarsdóttir. Í sendiráði Bandaríkjanna mættust
prófessorinn og geimarkitektinn Michael Morris og
prófessorinn og (geim)búningahönnuðurinn Karl
Aspelund.
Setning DesignTalks 2019.
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Hluti HönnunarMarsteymisins á Bessastöðum
með Guðna Th Jóhannessyni forseta.
DesignTalks í Hörpu.

Líf eftir líf samsýning Textílfélagsins á HönnunarMars 2019.

Sýning í studíó Mun á Barónsstíg á HönnunarMars 2019.

Sýning Anítu Hirlekar í Þjóðmenningarhúsinu á HönnunarMars 2019.
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HA – tímarit um hönnun og arkitektúr 2019
Tímaritið er mikilvægur miðill sem kafar dýpra í verkefni íslenskra
hönnuða og arkitekta en aðrir miðlar hér á landi og eykur þar með
meðvitund og skilning á víðtækum viðfangsefnum þeirra.
HA leikur lykilhlutverk í að móta faglega orðræðu um hönnun og arkitektúr á
íslensku og eflir gildi faggreinanna, jafnt í samtímanum sem og í sögulegu
samhengi. Þrátt fyrir þröngan fjárhag hefur útgáfan fest sig í sessi sem eitt
metnaðarfyllsta tímarit landsins.
HA er gefið út í samstarfi við fagfélögin níu eigendum Hönnunarmiðstöðvar
Íslands. Það tryggir tímaritinu um þúsund áskrifendur og auglýsendum greiðan
aðgang að vel skilgreindum hópi fagmenntaðra hönnuða og arkitekta.
Allt efni sem birtist í prentútgáfu HA er á tveimur tungumálum, íslensku og
ensku. Tímaritið selst til erlendra ferðamanna og nýtist sem kynningarrit
Hönnunarmiðstöðvar Íslands á erlendri grundu.

Ritstjórn HA 2019, María Rán Guðjónsdóttir, Garðar Snæbjörnsson, Þorleifur Gunnar Gíslason og María Kristín Jónsdóttir, ritstjóri.

HA hefur komið út tvisvar sinnum á ári frá árinu 2015, að vori og hausti. Í hverju
tölublaði eru um 140 blaðsíður af ríkulega myndskreyttu og áhugaverðu efni fyrir
fjölbreyttan hóp fólks. Þegar núverandi ritstjóri HA tók við starfinu tók hún
jafnframt að sér að ritstýra nýju sérriti fyrir HönnunarMars, sem kom í stað
bæklings hátíðarinnar. HA Extra hefur komið út frá árinu 2018 og er ritstýrt blað
um hátíðina, valda viðburði og sýningar. Á árinu 2019 komu út þrjú blöð undir
merkjum HA; HA09, HA Extra 2019 og HA10. Útlit og einkenni HA og HA
Extra tók breytingum á árinu og eru hönnuð af Studio Studio (Arnar Freyr
Guðmundsson og Birna Geirfinnsdóttir). Útgáfuhóf HA09 var haldið í kjölfar
ársfundar Hönnunarmiðstöðvar Íslands þann 6. júní og útgáfuhóf HA10 var
haldið samhliða Hönnunarverðlaunum Íslands þann 14. nóvember.
Unnið er að sameiningu vefsíðu HA og Hönnunarmiðstöðvar þar sem nýtt og
eldra efni HA verður aðgengilegt á stafrænu formi en stefnt er að því að vefurinn
verði öflugur fréttamiðill sem styðji við prentútgáfu HA, aðra starfsemi
miðstöðvarinnar og félaganna níu.
Ritstjóri HA er María Kristín Jónsdóttir vöruhönnuður sem hefur stýrt
tímaritinu frá haustinu 2017, eða fimm tölublöðum af HA og tveimur HA Extra.
Hún stýrir útgáfunni í samstarfi við þriggja manna ritstjórn, hönnuði tímaritsins
og síbreytilegan hóp fagfólks; viðmælendur, greinarhöfunda, ljósmyndara,
prófarkalesara, þýðendur og hönnuði. Í ritstjórn árið 2019 sátu Garðar
Snæbjörnsson arkitekt, María Rán Guðjónsdóttir útgefandi og Þorleifur Gunnar
Gíslason grafískur hönnuður.

HA09
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Hönnunarsjóður 2019
Hönnunarsjóður veitir styrki til margvíslegra verkefna á sviði
hönnunar og arkitektúrs, til þróunar og rannsókna, verkefna og
markaðsstarfs auk ferðastyrkja.
Hlutverk Hönnunarsjóðs er að efla þekkingu, atvinnu- og verðmætasköpun á sviði
hönnunar og arkitektúrs með fjárhagslegum stuðningi en sjóðurinn er fjármagnaður
af stjórnvöldum. Hönnunarsjóður stuðlar einnig að auknum útflutningi íslenskrar
hönnunar með því að styrkja kynningar- og markaðsstarf erlendis. Framlag til
sjóðsins 2019 voru 50 milljónir króna.

Á árinu 2019 bárust 164 umsóknir um almenna styrki að upphæð um 300 m.kr.
Einnig bárust 97 umsóknir um ferðastyrki. Sjóðurinn styrkti 36 verkefni að
upphæð 36,8 m.kr. og veitti 51 verkefni 100 þúsund króna ferðastyrk, alls að
upphæð 5,7 m.kr.
Í ár bauð sjóðurinn upp á ráðgjafardag í fyrsta sinn fyrir styrkþega og fór fram
hann fram í desember í Bragganum í Nauthólsvík. Dagurinn var unninn í
samstarfi við Icelandic Startups sem stjórnuðu honum en Hönnunarsjóður og
Icelandic Startups undirrituðu samning um ráðgjöf til styrkþega og fulltrúa
þeirra verkefna sem hlutu styrk.

Styrkhafar á afhendingu styrkja úr Hönnunarsjóði á Hafnartorgi í júní.

Vel var mætt á daginn þar sem fóru fram bæði fyrirlestrar, meðal annars frá
sigurvegurum Hönnunarverðlauna Íslands Genki Instruments, og vinnusmiðjur
þar sem gafst færi á áhugaverðum samtölum um mótun viðskiptahugmynda.
Fyrri úthlutun Hönnunarsjóðs 2019 fór fram á ársfundi Hönnunarmiðstöðvar
Íslands á Hafnartorgi 6. júní. Alls 95 umsóknir bárust sjóðnum um ríflega 100
milljónir en 22 verkefni voru styrkt um 22,3 milljónir króna. Veittir voru 11
ferðastyrkir, samtals að upphæð 1,1 milljón króna.
Síðari úthlutun Hönnunarsjóðs 2019 fór fram 7. nóvember. Alls 70 umsóknir
bárust sjóðnum um 140 milljónir. Sjóðurinn úthlutaði 14,5 milljónum til 16
verkefna og 1,4 milljónum í ferðastyrki.

Hönnunarmiðstöð ásamt Icelandic Startups bauð styrkþegum Hönnunarsjóðs
upp á vinnustofu og ráðgjöf í desember 2019.

Birna Bragadóttir er formaður stjórnar Hönnunarsjóðs, skipuð af atvinnuvega- og
nýsköpunarráðuneyti. Guðrún Inga Ingólfsdóttir er skipuð af mennta- og
menningarmálaráðuneyti. Rúna Thors, Þráinn Hauksson og Stefán Snær
Grétarsson eru skipuð af stjórn Hönnunarmiðstöðvar. Varamenn eru Steinþór
Kári Kárason, Gunnar Hilmarsson og Gréta Guðmundsdóttir.
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.
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Eftirtaldir hlutu ferðastyrki að upphæð 100.000 kr. í fjórum úthlutunum árið 2019.

Hönnunarmiðstöð Íslands sér um umsýslu sjóðsins og veitt umsækjendum,
sjóðstjórn og stjórnvöldum ráðgjöf hvað varðar málefni hans, samkvæmt
samningi við sjóðstjórn.
Umsækjendur og verkefni sem fengu styrki í vorúthlutun sjóðsins 2019.
Nordic Angan

Ilmbanki íslenskra jurta

Verkefnastyrkur

2.000.000 kr.

Grallaragerðin ehf.

Heima

Markaðsstyrkur

1.500.000 kr.

Magnea Einarsdóttir

MAGNEA – vöruþróun

Þróunarstyrkur

1.250.000 kr.

Eva María Árnadóttir

Avenue

Þróunarstyrkur

1.250.000 kr.

Hanna Jónsdóttir

Hjúfra-vöruþróun

Þróunarstyrkur

1.200.000 kr.

Arnar Már Jónsson

Fatalína

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Smjör

Leit að postulíni II

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Kormákur & Skjöldur

ÍSLENSKT TWEED

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Flétta hönnunarstofa

Trophy

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

FÓLK Reykjavík

FÓLK í Evrópu

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Þórdís Erla Zoëga

FLOTTMOTTA

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Katrín Ólína Pétursdóttir

ASKA – duftker

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Raphaël Costes

innriinnri

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Guðrún Theodóra Alfreðsdóttir

Mót – Iðnaður

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Sigríður Sunna Reynisdóttir o.fl.

ÞYKJÓ

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Björn Steinar Blumenstein

Skógarnytjar

Verkefnastyrkur

900.000 kr.

Guðni Valberg

Annar Laugavegur

Þróunarstyrkur

750.000 kr.

Elín Edda Þorsteinsdóttir

Gombri lifir

Verkefnastyrkur

750.000 kr

Kolbrún Ýr Gunnarsdóttir

VAKIR „plant me“

Þróunarstyrkur

750.000 kr.

Bobby Breiðholt

Ísl. brútalismi & Grazie! Press

Verkefnastyrkur

700.000 kr.

Sigríður Heimisdóttir

Glerlíkaminn fer um landið

Markaðsstyrkur

500.000 kr.

Valdís Steinarsdóttir

AfturTré

Þróunarstyrkur

500.000 kr.

&AM
Elsa Jónsdóttir
Samkeppnisnefnd
Arkitektafélags Íslands
Signý Þórhallsdóttir
Tanja Huld Leví Guðmundsdóttir
Lily Adamsdóttir
Kula Design ehf.
Kristín Ragna Gunnarsdóttir
Sæunn Kjartansdóttir
Sigrún Thorlacius
Einar E. Sæmundsen
Sveinn Steinar Benediktsson

Valdís Steinarsdóttir
Magni Þorsteinsson
Magnús Albert Jensson
Kolbrún Ýr Gunnarsdóttir
Guðfinna Mjöll Magnúsdóttir
Hanna Dís Whitehead
Ólína Elísabet Garðarsdóttir
Thomas Pausz
Björn Steinar Jóhannesson
Phoebe Jenkins
Halla Hákonardóttir
Ihanna Home
Fid

Kristín Þóra Guðbjartsdóttir
Döðlur
Birta Rós Brynjólfsdóttir
Helga Ragnhildur Mogensen
Ástríður Birna Árnadóttir
Hildur Björk Yeoman
Nordic Angan
Steinunn
Helicopter
Rósa Hrund Kristjánsdóttir
Alexandra Buhl
Kristín Sigfríður Garðarsdóttir
Ólöf Erla Bjarnadóttir

Birta Fróðadóttir
Elsa Jónsdóttir
Magnús Albert Jensson
Björn Steinar Blumenstein
Eva María Árnadóttir
Sigríður Birna Matthíasdóttir
Massimo Santanicchia
Ari Hlynur Guðmundsson Yates
Fischersund ehf.
Fatahönnunarfélag Íslands
Félag húsgagna- og
innanhússarkitekta
Félag íslenskra teiknara

Umsækjendur og verkefni sem fengu styrki í nóvember úthlutun sjóðsins 2019.
Efnasmiðjan ehf.

Varðveisla

Verkefnastyrkur

1.500.000 kr.

Guðmundur Ingi Úlfarsson

Or Type – Letursýnishorn

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Hildur Björk Yeoman

Sýningarhald í París

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Harpa Einarsdóttir

Seismic Soils FW20-21

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Signý Þórhallsdóttir

Morra – markaðssetning

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Anita Hirlekar

Markaðssetning á Vetrarlínu

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Baldur Helgi Snorrason

BARK Götugögn

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Harðarson sf.

Hildur

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Hildur Steinþórsdóttir o.fl.

Tilraun 2 – Æðarrækt

Þróunarstyrkur

1.000.000 kr.

Ágústa Arnardóttir

Glópagull

Markaðsstyrkur

1.000.000 kr.

Ingi Kristján Sigurmarsson

ERRORVISION

Verkefnastyrkur

1.000.000 kr.

Ninna Margrét Þórarinsdóttir

Bitar og Bubbar

Verkefnastyrkur

750.000 kr.

Ástríður Árnadóttir/Karitas Möller ARKITÝPA

Þróunarstyrkur

750.000 kr.

Sóley Þráinsdóttir

Cleaning Strategies

Þróunarstyrkur

500.000 kr.

Valdís Steinarsdóttir

Bioplastic Skin

Verkefnastyrkur

500.000 kr.

Gréta Þorkelsdóttir

LungA Tuttugu ára

Verkefnastyrkur

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.
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Styrkhafar á afhendingu styrkja úr Hönnunarsjóði í Aðalstræti 2 í nóvember.
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Hönnunarverðlaun Íslands
Hönnunarverðlaun Íslands voru afhent í sjötta sinn fimmtudaginn 14.
nóvember við hátíðlegra athöfn í Iðnó en Þórdís Kolbrún Reykfjörð
Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra afhenti
verðlaunin, peningaverðlaun að upphæð 1.000.000.Hönnunarmiðstöð Íslands stendur að verðlaununum
og málþingi tengdu þeim í samstarfi við Hönnunarsafn
Íslands, Listaháskóla Íslands, Landsvirkjun og Samtök
iðnaðarins. 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 þrem flokkum:
Hönnunarverðlaun Íslands, Besta fjárfesting í hönnun
og Heiðursverðlaun Hönnunarverðlauna Íslands.

Fyrst með hönnuðinum André Visage og nú með
Veronicu Filippin. Slík samvinna í öllu ferlinu er
skýrt dæmi um hvernig hönnun getur haft afgerandi
áhrif á vaxtarsögu og velgengni fyrirtækis.“

Í fyrsta sinn voru veitt Heiðursverðlaun
Hönnunarverðlauna Íslands sem Manfreð
Vilhjálmsson, arkitekt hlaut. Í umsögn dómnefndar
um Manfreð segir meðal annars: „Hönnun og
byggingar Manfreðs Vilhjálmssonar eru meðal bestu
dæma um góðan arkitektúr á Íslandi en verkin bera
Handhafar Hönnunarverðlauna Íslands 2019 voru vitni um vandaða hönnun og arkitektúr þar sem efni,
Genki Instrument fyrir Wave-hringinn sem hannaður er form og samhengi skapa eina órjúfanlega heild.“
til að auka upplifun og túlkun í tónlist. Hringurinn er
Manfreð Vilhjálmsson arkitekt hefur markað djúp
framsækin tæknilausn sem eykur möguleika
spor í sögu arkitektúrs á Íslandi. Einstakur
tónlistarmanna til sköpunar á þægilegan og
starfsferill sem spannar yfir 60 ár endurspeglar
notendavænan hátt. Í umsögn dómnefndar segir meðal áræðni í fjölbreyttum verkefnum og metnaðarfulla
annars: „Genki Instruments er framsækið og
listræna og faglega sýn.
hönnunardrifið tónlistartæknifyrirtæki þar sem
hönnun, tækni, verkfræði og tónlist renna saman í eitt.
Wave er einstakt dæmi um framsækna hugmynd
Auk verðlaunahafa voru fjögur
frumkvöðlafyrirtækis þar sem rannsókn, þróun og
verkefni tilnefnd í forvali
prófanir í gegnum allt hönnunarferlið skilar algerlega
nýrri upplifun til notenda sem hefur hlotið lof víða um dómnefndar fyrir
heim.“ Teymið á bak við Genki er skipað þeim Ólafi
Hönnunarverðlaunin 2019.
Bogasyni, Haraldi Þóri Hugossyni, Jóni Helga
Hólmgeirssyni, Þorleifi Gunnari Gíslasyni og Daníel
Lauf – True grit er nýtt malarhjól sem byggir á
Grétarssyni.
hönnun Lauf Forks á léttasta hágæða demparagaffli í
heimi. Lauf kom fyrst á markað með Lauf Forks,
Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka
gaffallinn sem hefur rutt brautina fyrir hönnun
iðnaðarins, veitti Omnom súkkulaðigerð
reiðhjóla undir vörumerki Lauf, True Grit sem eru
viðurkenningu fyrir bestu fjárfestingu í hönnun
eðlilegt framhald af þróun Lauf Forks. „Hjólið er
2019. Omnom framleiðir handgert súkkulaði. Í
frábært dæmi um hönnun, nýsköpun og vöruþróun
umsögn dómnefndar segir meðal annars: „Ferlið á
en uppfinningar vörumerkisins eru nú í alþjóðlegu
bak við vöruþróun er spennandi en Omnom hefur frá
einkaleyfaferli. True Grit hefur vakið athygli
byrjun unnið með hönnuðum í öllu
keppnisfólks í hjólreiðum um allan heim og helstu
framleiðsluferlinu að heildrænni vöruupplifun, hvort
net- og prentmiðlar í hjólaheiminum hafa síðustu ár
sem það er súkkulaðið sjálft eða með vandaðri
lofað gaffalinn og nú hjólið.“
hönnun á umbúðum og framsetningu í verslunum.
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Genki Instrument, handhafar Hönnunarverðlauna 2019.

Omnom hlaut viðurkenningu fyrir Bestu fjárfestingu í hönnun 2019.

Manfreð Vilhjálmsson, Heiðursverðlaunahafi Hönnunarverðlauna Íslands 2019
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HEIMA er hönnunarverkefni sem skoðar móttöku

flóttabarna í leit að alþjóðlegri vernd frá sjónarhóli
barnanna. Í verkefninu rýna Búi Bjarmar
Aðalsteinsson, hönnuður og UNICEF í hvernig
staðið er að móttöku fylgdarlausra flóttabarna, sem
sækja um alþjóðlega vernd á Íslandi, með notendaog mannmiðaða hönnun og velferð barnanna að
leiðarljósi. „HEIMA er frábært dæmi um hvernig
hægt er að beita aðferðafræði hönnunar til að bæta
upplifun notenda og einfalda ferla í opinberri
þjónustu.“ Vinnuferlið og niðurstöður verkefnisins er
aðgengilegt á verkefnidheima.com
Listasafnið á Akureyri - Kurt og Pí. Með hönnun

arkitektastofunnar Kurt og Pí á nýrri viðbyggingu
við Listasafnið á Akureyri hefur orðið til nýtt
kennileiti í borgarlandslagi Akureyrar. „Ný
viðbygging og endurhönnun sögulegs iðnaðarhúsnæðis í Gilinu blæs nýju lífi í eldri byggingarnar
og tengir saman ólík rými með umferðarás sem býr
til ný sjónræn tengsl milli hins náttúrulega og
byggða landslags. Sýningarrýmin eru fjölbreytileg,
hönnun og arkitektúr eru framkvæmd af nákvæmni
og fágun sem endurspeglast í stóru og smáu.“
Endurmörkun Þjóðminjasafnsins er verkefni sem

unnið var af auglýsingastofunni Jónsson & Le’Macks.
Um er að ræða hönnun og endurmörkun
Þjóðminjasafns Íslands sem er einföld og látlaus en
um leið glæsileg lausn á heildarásýnd stofnunar sem
snertir alla landsmenn. „Hönnun nýs einkennis
safnsins endurvekur áhuga gesta á spennandi og
nútímalegu safni og minnir okkur á þær gersemar
sem safnkosturinn hefur að geyma. Í hönnuninni er
unnið með fjórar ólíkar leturgerðir sem er hægt að
rekja allt aftur til 9. aldar og litir sóttir úr handverki
þjóðarinnar. Einkennið er innblásið af sögu
þjóðarinnar og hlutum úr safnkosti, því ásamt letri
og grafískum lausnum eru ljósmyndir af gullmolum
úr vörslu safnsins sýndar og til verður forvitnilegur
heimur sem er freistandi að skoða nánar.“

Hannað í hring – hönnun sem
tæki til að þróa nýjar leiðir og
sjálfbærar lausnir
Í tengslum við afhendingu Hönnunarverðlauna
Íslands 2019 var boðið til málþings sem bar
yfirskriftina „Hannað í hring – hönnun sem tæki til
að þróa nýjar leiðir og sjálfbærar lausnir“ í Iðnó.
Yfirskrift málþingsins var HANNAÐ Í HRING þar
sem haldin voru snörp myndræn erindi um hönnun
sem tæki til að þróa nýjar leiðir og sjálfbærar lausnir.
Meðal annars var fjallað um sjálfbærar byggingar,
matarhönnun, hönnun velferðarkerfis, hönnun
sjálfbærra efna og hvernig hægt er að skilja og
einfalda flókin kerfi með hönnun.

True Grit frá Lauf.

Stjórnandi var Fanney Birna Jónsdóttir
fjölmiðlakona. Halldór Eiríksson arkitekt/Tark,
Guðberg Björnsson hönnunarstjóri og stofnandi
Lauf, Edda Jónsdóttir frá Stafrænni Reykjavík,
Katrín María Káradóttir fatahönnuður og fagstjóri
námsbrautar í fatahönnun hjá Listaháskóla Íslands,
Kristín María Sigþórsdóttir, vöruhönnuður og Nils
Wiberg frá Gagarín fluttu örerindi.

HEIMA.

Að erindunum loknum voru skarpar
pallborðsumræður þar sem hlutverk hönnunar með
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra
þróun að leiðarljósi var rætt. Þeir sem tóku þátt í
umræðunum voru: Þórdís Kolbrún Reykfjörð
Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri
Samtaka iðnaðarins, Anna María Bogadóttir,
arkitekt og lektor í arkitektúr í Listaháskóla Íslands,
Andri Snær Magnason, rithöfundur og Magnús Þór
Torfason, lektor í nýsköpunar- og
frumkvöðlafræðum hjá Háskóla Íslands.

Listasafnið á Akureyri.

Í dómnefnd verðlaunanna 2019 sátu Guðrún Lilja
Gunnlaugsdóttir, formaður dómnefndar og
hönnuður, Hörður Lárusson, grafískur hönnuður,
Sigrún Birgisdóttir, arkitekt, Sigrún Halla
Unnarsdóttir, fatahönnuður, Daniel Golling
sýningarstjóri sænska arkitektúrsafnsins og Edda
Björk Ragnarsdóttir frá Samtökum iðnaðarins.
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Endurmörkun Þjóðminjasafnsins.

Hönnunarverðlaun Íslands 2019
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Svipmyndir frá Hönnunarverðlaunum Íslands 2019.
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Svipmyndir frá Hönnunarverðlaunum Íslands 2019.
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Góðar leiðir 2019

samstarfi við systurstofnanir á Norðurlöndum ásamt sérfræðingum og fagaðilum
á sviði innviðahönnunar ferðamannastaða. Verkefnið er hluti af stærra verkefni á
sviði sjálfbærrar ferðaþjónustu í norðri og eru innlendir samstarfsaðilar
Orkustofnun og Umhverfisstofnun, sem leiða hluta verkefnisins sem snúa að
kolefnishlutleysi og náttúruvernd. Niðurstöður verkefnisins, sem stendur út árið
2021, verða gefnar út sem Atlas um innviðahönnun og skýrsla með tillögum fyrir
opinbera aðila.

Verkefnið fléttar saman ólíka þræði opinberra verkefna á sviði
sjálfbærrar ferðaþjónustu sem fela í sér samtal, rannsóknir,
kortlagningu, miðlunar- og fræðsluverkefni.
Góðar leiðir er samheiti verkefna á sviði innviðahönnunar ferðamannastaða sem
Miðstöð hönnunar og arkitektúrs hefur unnið að síðan 2018. Helstu verkefni sem
var unnið að árið 2019 voru undirbúningur endurskoðunar merkinga og
merkingakerfis fyrir ferðamannastaði og friðlýst svæði, efling fagþekkingar og
kortlagning á leiðum og lausnum innviða ferðamannastaða. Fegurð, virðing og
öryggi eru leiðarstef Góðra leiða sem er í senn stefnumótandi verkefni og
hönnunarverkefni.
Árið 2018 tók Borghildur Sturludóttir arkitekt sæti sem fulltrúi Miðstöðvar
hönnunar og arkitektúrs í samstarfshópi á vegum umhverfis- og
auðlindaráðuneytisins og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins. Hópurinn
var skipaður í kjölfar samþykktar Alþingis á stefnumarkandi landsáætlun 20192029 um uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum
minjum. Verkefni samstarfshópsins, sem skipaður var til þriggja ára, eru mörg og
árið 2019 var Miðstöð hönnunar og arkitektúrs falið að leiða hluta þeirra verkefna
skv. samningi við umhverfisráðuneytið. Þar á meðal er endurskoðun merkinga á
ferðamannastöðum og friðlýstum svæðum. Árið 2019 var Miðstöð hönnunar og
arkitektúrs einnig falið að stýra norræna samstarfsverkefninu Hönnun í norrænni
náttúru sem er hluti af formennskuverkefni Íslands í Norrænu
ráðherranefndinni, Gagnvegir góðir og felur meðal annars í sér kortlagningu á
innviðum ferðamannastaða út frá sjónarhóli hönnunar og náttúruverndar.

Anna María Bogadóttir, ráðgjafi og
Gerður Jónsdóttir,
verkefnastjóri Góðra leiða.

Til að skilgreina nálgun og áherslur Góðra leiða, tengja ólíka þræði og leggja línur
fyrir framkvæmd ólíkra verkþátta, var Anna María Bogadóttir, arkitekt og lektor
við Listaháskóla Íslands, ráðin í hlutverk ráðgjafa í verkefninu. Hún er stofnandi
Úrbanistan, sem starfar þvert á sviði arkitektúrs, skipulags og stefnumótunar auk
þess að stunda rannsóknir og útgáfu á sviði manngerðs umhverfis. Gerður
Jónsdóttir var ráðin verkefnastjóri Góðra leiða. Hún hefur víðtæka reynslu af
kynningarmálum, dagskrárgerð og verkefnastjórnun og er jafnframt
framkvæmdastjóri Arkitektafélags Íslands. Gerður er menntaður borgar-, mannog menningarfræðingur og er með MPA-gráðu frá HÍ. Þá var skipað fagráð
hönnuða með breiða og mikla reynslu til stuðnings við verkefnið. Í fagráðinu sitja
Þráinn Hauksson, landslagsarkitekt, Sigríður Sigþórsdóttir, arkitekt, Borghildur
Sturludóttir, arkitekt, Kristín Eva Ólafsdóttir, grafískur hönnuður, Sigríður
Sigurjónsdóttir, vöruhönnuður og Tinna Gunnarsdóttir, vöruhönnuður.
Varamenn fagráðs eru: Ragnar Freyr Pálsson, grafískur hönnuður, Kristján Örn
Kjartansson, arkitekt, Þórhildur Þórhallsdóttir, landslagsarkitekt og Rúna Thors,
vöruhönnuður.
Verkefnið Góðar leiðir stendur til ársins 2021.

Endurskoðun merkingakerfis

Undirbúningur að endurskoðun merkingakerfis fyrir ferðamannastaði og friðlýst
svæði sem áætlað er að framkvæma á árinu 2020. Merkingaverkefnið felur í sér
víðtækt samráð og samþættingu fyrri verkefna og merkingakerfa til að hægt sé að
flétta saman reynslu og þekkingu við hönnun og útfærslu nýrrar útgáfu
merkingakerfis.
Efling fagþekkingar

Þátttaka í mótun og undirbúningi námskeiða sem tengjast eflingu fagþekkingar á
sviði innviðagerðar og Landbúnaðarháskóli Íslands heldur utan um. Einnig hefur
verið unnið að þróun kennsluefnis og miðlunarleiða sem styðja við
umhverfisvænar leiðir og lausnir í innviðahönnun ferðamannastaða.
Kortlagning innviða ferðamannastaða

Norræna samstarfsverkefnið Hönnun í norrænni náttúru felur í sér kortlagningu,
stefnumótun og þróun hönnunarferla við uppbyggingu, innleiðingu og viðhald
innviða, með það að markmiði að vernda viðkvæma náttúru og greiða aðgengi að
sterkri náttúruupplifun. Á árinu 2019 voru haldnir kynningarfundir með
norrænum samstarfsaðilum og unnið var að undirbúningi kortlagningar verkefna
þvert á Norðurlöndin, en Miðstöð hönnunar og arkitektúrs vinnur verkefnið í
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Önnur verkefni ársins 2019

Hugmyndasamkeppni um sögu- og tæknisýningu í Elliðaárstöð

Hönnunarmiðstöð Íslands er reglulega samstarfsaðili í hugmyndasamkeppnum um
fjölbreytt verkefni þar sem hönnun og arkitektúr koma við sögu. Orkuveita
Reykjavíkur í samvinnu við Hönnunarmiðstöð Íslands efndi til lokaðrar
hugmyndasamkeppni, að undangengnu forvali, um sögu- og tæknisýningu í
Elliðaárstöð og nánasta umhverfi hennar, nærliggjandi húsum í eigu OR og
tengingu við útivistarsvæðið í Elliðaárdal. Markmið samkeppninnar var meðal
annars að gera mannvirki OR í Elliðaárdal aðgengilegri almenningi og varpa ljósi á
þátt veitnanna í þróun borgarsamfélagsins. Tímalína samkeppninnar var vorið 2019
og tillagan „Með orkunni úr ánni er tertan bökuð“ var valin til verðlauna.

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 áttunda sinn í Ásmundarsal föstudaginn 22.
mars 2019. Veitt voru verðlaun í fjórum flokkum:
Fatahönnun ársins, vara ársins, verkefni ársins og
vörulína ársins.
Vara ársins: Mínútustjakar, Studíó Flétta. Annað sætið
hlaut First Lady eftir Lady Brewery, og dómnefnd
hlakkar til að sjá meira frá Gagn.
Verkefni ársins: Catch of the day eftir Björn Steinar
Blumenstein. Annað sæti hlaut Nordic Angan, og
dómnefnd hlakkar til að sjá meira frá Non Flowers
eftir Thomas Pausz.
Vörulína ársins: Fischer. Annað sætið hlaut Another
Dialogue eftir Hönnu Dís Whitehead, og dómnefnd
hlakkar til að sjá meira frá Mould eftir Theodóru
Alfreðsdóttir.

Dómnefnd skipuðu þau Brynhildur Davíðsdóttir, stjórnarformaður OR,
formaður, Guðbrandur Benediktsson, forstöðumaður Borgarsögusafns,
Heiða Aðalsteinsdóttir, landslagsarkitekt, Guðrún Lilja Gunnlaugsdóttir,
vöruhönnuður og Andri Klausen, arkitekt AÍ.
Endurgerð vefsíðu Hönnunarmiðstöðvar og nýtt einkenni

Í lok árs 2018 hófst leit að samstarfsaðila til að þróa, hanna og forrita nýja vefsíðu
Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Hönnunarmiðstöð leitaði til 5 ólíkra fyrirtækja
innan vefgeirans og eftir fundi með öllum varð fyrirtækið Ueno fyrir valinu.
Ueno er íslenskt fyrirtæki með starfsemi í Reykjavík, San Francisco, Los
Angeles og New York.

Vinningshafar Hönnunarverðlauna Reykjavik Grapevine 2019

Nýjum vef Hönnunarmiðstöðvar er ætlað að vera leiðandi miðill í umfjöllun um
hönnun og arkitektúr og upplýsandi jafnt fyrir fagfólk sem almenning.
Efnistök vefsins eiga að veita heildræna sýn á íslenskt hönnunarsamfélag með
öflugri frétta- og upplýsingaveitu í bland við ítarlegra efni, greinar og viðtöl undir
formerkjum HA og Hönnunarmiðstöðvar.

Dómnefnd skipuðu þau Rúnar Ómarsson, ráðgjafi
og formaður dómnefndar fyrir hönd Reykjavík
Grapevine, Valur Grettisson, ritstjóri Reykjavík
Grapevine, Rúnar Ómarsson, ráðgjafi og formaður
dómnefndar fyrir hönd Reykjavík Grapevine, Katrín
María Káradóttir, fagstjóri í fatahönnun hjá
Listaháskóla Íslands, Borghildur Gunnarsdóttir,
fatahönnuður og María Kristín Jónsdóttir, ritstjóri
HA fyrir Hönnunarmiðstöð Íslands.

Vinna við vefinn hófst haustið 2019 með áætluðum verklokum vorið 2020.
Ákveðið var samhliða vinnu við nýjan vef að endurhanna einkenni
Hönnunarmiðstöðvar. En StudioStudio var fengið til samstarfs um það verkefni.
First Lady eftir Lady Brewery

Catch of the day eftir Björn Steinar Blumenstein

Mínútustjakar eftir Stúdíó Fléttu

Ármann Agnarsson, grafískur hönnuður, Brynhildur Pálsdóttir hönnuður, Kristín María Sigþórsdóttir upplifunarhönnuður, arkitektinn Eva
Huld Friðriksdóttir á Teiknistofunni Stiku, Snæbjörn Guðmundsson jarðfræðingur og Kristbjörg Anna Þórarinsdóttir eðlisfræðingur áttu
verðlaunatillögu samkeppninnar „Með orkunni úr ánni er tertan bökuð“. Á myndin vantar Magneu Guðmundsdóttur, arkitekt.

40

Önnur verkefni ársins 2019

41

Skýrsla ársins 2019

Heima

Verkefnið Heima er samstarf Grallaragerðarinnar og
UNICEF til að nýta mannmiðað hönnunarferli til að
bæta móttöku barna í leit að alþjóðlegri vernd á
Íslandi. Hönnuðurinn Búi Bjarmar Aðalsteinsson er í
forsvari fyrir hönnunarhluta verkefnisins þar sem
aðferðir mannmiðaðrar hönnunar (e. human
centered design) eru nýttar til koma auga á og
bregðast við þeim áskorunum sem börn á flótta
mæta hér á landi. Markmiðið er að skapa forsendur
til þess bæta aðstæður barnanna með þeirra
þátttöku.

Alþjóðleg verkefni 2019

verkefnisins er í höndum UNICEF á Íslandi og fer
Grallaragerðin fyrir hönnunarhluta þess. Aðrir aðilar
sem koma að verkefninu eru Hönnunarmiðstöð
Íslands, Listaháskóli Íslands, Félag vöru- og
iðnhönnuða, Umboðsmaður barna,
Útlendingastofnun, félagsmálaráðuneyti og
dómsmálaráðuneyti og skipa fulltrúar þeirra faghóp
um verkefnið.

Verkefnið fékk styrk frá félagsmálaráðuneytinu upp á
eina milljón króna sem og jafnframt 1,5 milljón
króna styrk frá Hönnunarsjóði. Skipulagning

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 hófst árið 2015 með stuðningi Norrænu
ráðherranefndarinnar.

The Nordic Report 01, kom út vorið
2019.

Markmið Sustainordic er að kynna, upphefja og vekja athygli á sjálfbærri neyslu
og framleiðslu og norrænum aðferðum til að efla sjálfbærni og skapa hagkerfi
hringrásar. Verkefnið byggir á markmiði 12, um sjálfbær neyslu- og
framleiðslumynstur, í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna fyrir 2030. Útbúið
var sameiginlegt stefnuskjal eða „manifesto“ með tólf markmiðum sem öll
tengjast samnorrænum gildum.
Norðurlöndin eru leiðandi þegar kemur að 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 svo stuðla megi að frekari þróun í þeim efnum.

Kynningarfundur Sustainordic á Loft
Hostel á HönnunarMars 2016.

Um 60 dæmum, eða 12 frá hverju landi, verður safnað og þau kynnt í árlegri
skýrslu verkefnisins en sú fyrsta, The Nordic Report 01, kom út vorið 2019.
Skýrslan kom út á ensku en dæmin frá hverju landi eru líka kynnt á móðurmáli
viðkomandi 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
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. Vöruhönnuðurinn Valdís Steinarsdóttir tók þátt fyrir Íslands
hönd og átti samtal við kollega sinn frá Finnlandi, Tuula Pöyhönen á heimili
sendiherra Íslands í Helsinki, Árna Þórs Sigurðssonar, á vel heppnuðum viðburði.
Crossover by Adorno, London Design Fair
Vöruhönnuðurinn Valdís
Steinarsdóttir tók þátt fyrir Íslands
hönd og átti samtal við kollega sinn
frá Finnlandi, Tuula Pöyhönen.

Átta íslenskir hönnuðir tóku þátt í Crossover, samsýningu hönnuða á London
Design Fair á vegum hönnunarfyrirtækisins Adorno. Sýningin fór fram í Old
Truman Brewery og var á dagskrá London Design Week dagana 19.-22.
september. Íslensku sýningarstjórarnir voru Hlín Helga Guðlaugsdóttir og María
Kristín Jónsdóttir. Þeir íslensku hönnuðir sem tóku þátt voru Studio Hanna
Whitehead, Ragna Ragnarsdóttir, 1+1+1, Theodóra Alfreðs, Studíó Flétta, Björn
Steinar Blumenstein, Tinna Gunnarsdóttir, Rúna Thors og Hildur
Steinþórsdóttir.
Hönnunarmiðstöð Íslands, Íslandsstofa og sendiráð Íslands í London voru
íslenskir samstarfsaðilar sýningarinnar.
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hönnunarteyma frá Seattle og Reykjavík vinna verk á sýningu undir þemanu
vinátta. Darin tók þátt í HönnunarMars 2019 og hóf þar undirbúning
verkefnisins ásamt starfsmönnum Hönnunarmiðstöðvar.

Nordic Sustainable Cities

Norræna samstarfsverkefnið Nordic Sustainable Cities sýnir áhugaverðar
sjálfbærar lausnir frá Norðurlöndunum og fjallar um norrænar sjálfbærar lausnir
í manngerðu umhverfi. Einnig eru kynnt dæmi um leiðir til að auka lífsgæði, efla
mannlíf og bæta umhverfið.

Yfirskriftin er vinátta, en í sýningunni er fókusinn á upphafsstef vináttunnar,
sjálfa kynninguna. Hvernig kynnir maður sig, og endurspeglar eigin persónuleika
og menningu við fyrstu kynni? Hverju deilir maður og hvað vill maður vita?
Hvernig notar maður hið sjónræna; lykt, hljóð, bragð og snertingu, til að kynnast
og tengjast? Staðið verður fyrir opnu samtali milli hönnuðanna meðan á
sýningunni stendur og vonir standa til að sýningin sé fyrsta skref í frekara
samstarfi á milli borganna á sviði hönnunar.

Aukið þéttbýli og hröð uppbygging borga hefur áhrif á lífsgæði milljónir manna
um allan heim og skapar áskoranir fyrir heilsu, öryggi og umhverfi. Á sama tíma
skapast alþjóðleg eftirspurn eftir góðum lausnum fyrir borgarumhverfið.
Norðurlöndin eru framarlega í þróun sjálfbærra lausna og mannlegrar nálgunar í
þéttbýli en sýningin dregur fram góð dæmi frá öllum löndunum.
Björn Steinar Blumenstein,
Crossover by Adorno.

Eftirfarandi verkefni eru framlag Íslands í sýninguna:
Upphitun gatna – Circular Economy City – Reykjavíkurborg hefur endurnýtt heitt
vatn sem rennur í gegnum húsin í borginni í áratugi og leitt það inn í gatnakerfið,
göngu- og hjólastíga sem og umferðargötur.
Guðlaug – Healthy City – Íslensk sundmenning á sér fáa líka. Akranesbæ hefur
tekist að skapa nýtt aðdráttarafl með Guðlaugu, heitri náttúrulaug við
Langasand. Guðlaug er hönnuð af Basalt arkitektum og er vatnið fengið úr
Deildartunguhver.
Lifandi landslag C40 – Low Carbon City – Lifandi landslag er framtíðarverkefni
unnið fyrir samkeppnina C40 Reinventing Cities en höfundar verkefnisins eru
Jakob+Macfarlane. T.ark, Landslag, Efla, Heild og Upphaf. Lifandi landslag er
kolefnishlutlaus bygging sem er hönnuð með vistvæn gildi að leiðarljósi.

Lifandi landslag C40, Nordic
Sustainable Cities.

Borgarlínan – Mobility City – Borgarlínan er leið borgarinnar til að ná
markmiðum sínum um kolefnisjafnvægi árið 2040. Borgarlínan er
almenningsvagnakerfi þar sem ferðir eru tíðar, á forgangsakrein, og nær yfir öll
sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu.
Votlendi – Resilient City – Reykjavíkurborg hefur unnið að endurheimt votlendis í
Úlfarsárdal, skv. aðalskipulagi borgarinnar. Alls voru 87 hektarar af svæði teknir
undir verkefnið en endurheimt votlendis er talin hafa hamlandi áhrif á
loftslagsbreytingar.
Sýningin er samstarfsverkefni hönnunar og arkitektamiðstöðva á Norðurlöndum:
ArchInfo í Finlandi, ArkDes & Form/Design Center í Svíþjóð, DAC - Danish
Architecture Center, DOGA Design & Architecture Norway og
Hönnunarmiðstöðvar Íslands. Verkefnastjóri var Gerður Jónsdóttir. Verkefnið er
styrkt af Nordisk innovation.

Borgarlínan, Nordic Sustainable
Cities.

HÆ/HI

er samsýning hönnuða frá Seattle og Reykjavík. Hugmyndin að sýningunni varð
til í kjölfar þátttöku Hönnunarmiðstöðvar Íslands og Höllu Helgadóttur,
framkvæmdastjóra í „Taste of Iceland“-viðburðum vestanhafs í boði Iceland
Naturally og Íslandsstofu árið 2018. Þar kviknaði hugmynd á milli hennar og
Darin Montgomery frá Seattle, stofnanda Urbancase og Fin, sem hefur tekið á sig
mynd samsýningarinnar Hæ / Hi þar sem úrval framúrskarandi hönnuða og
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Fjármál Hönnunarmiðstöðvar
Íslands 2019
Rekstur Hönnunarmiðstöðvar 2019 gengur vel miðað við aðstæður en óvissa
hefur verið um samninga við ráðuneytin um rekstrarfé miðstöðvarinnar. Um
áramótin 2018-2019 fékkst niðurstaða um óbreytt framlag til eins árs. Gott væri
að eyða árlegri óvissu um samninga og tryggja stöðugleika til lengri tíma.

Áætlun 2020

Niðurstaða rekstrar 2019

Hönnunarmiðstöð Íslands þakkar atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti og mennta- og
menningarmálaráðuneyti árlegt framlag sem tryggir rekstrargrundvöll fyrir starfsemi miðstöðvarinnar.
Einnig þakkar Hönnunarmiðstöð Íslands Reykjavíkurborg sem styrkir HönnunarMars og búsetu
Hönnunarmiðstöðvar í borginni.

Hönnunarmiðstöð Íslands þakkar helstu stuðnings- og samstarfsaðilum: Arion banki, Icelandair, Icelandair
Hotels, Landsvirkjun, Íslandsstofa, Icelandic Startups og Samtök iðnaðarins, Umhverfisráðuneytið,
Umhverfisstofnun, Orkustofnun og Utanríkisráðuneytið. Listaháskóli Íslands, Hönnunarsafn Íslands,
Listasafn Reykjavíkur, Norræna húsið, Hafnarborg og Listasafn Íslands. Bókmenntamiðstöð,
Kvikmyndamiðstöð, Kynningarmiðstöð myndlistar, Tónverkamiðstöð, Sviðslistasambandið, Úttón og BÍL.
Sendiráð Íslands í London, Helsinki, Stokkhólmi og Kaupmannahöfn. Sendiráð Noregs, Svíþjóðar,
Finnlands, Danmerkur, Frakklands, Bretlands og Bandaríkjanna Reykjavík. Síðast en ekki síst þökkum við
okkar góðu erlendu samstarfsaðilum Dansk Design Center, DAC, DogA, Arcinfo, ArcDes, Design Forum
Finland, Svensk Form, SVID, Form Design Center, Adorno, Helsinki DesignWeek, Stockholm Furniture
Fair, FORMEX, Design TO Toronto, Wanted Design NYC, Dutch Design Week Eindhoven.

46

47

Fjármál Hönnunarmiðstöðvar Íslands 2019

Skýrsla ársins 2019

Verkefnáætlun 2020

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.

HönnunarMars 2020

verður haldinn í 11. sinn 28.-31. mars. Eitt af meginmarkmiðum stjórnenda
hátíðarinnar í ár verður að vinna markvisst að því að efla gæði viðburða og
sýninga, virkja stóra aðila til þátttöku og styrkja alþjóðlegt samstarf. Einnig efla
fjármögnun, fréttaflutning og hefja undirbúning fyrr til að auka fagmennsku og
dreifa og jafna álagi.
HA – tímarit um hönnun og arkitektúr

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 samþættir þannig að
hægt verður að nýta og dreifa efni um hönnun og arkitektúr mun betur en áður,
meðal annars undir formerkjum HA.

Mikil þörf og eftirspurn er eftir ráðgjöf í Hönnunarmiðstöð. Liður í þeirri vegferð
var að koma á fót samstarfi milli Hönnunarsjóðs og Icelandic Startups sem
undirrituðu samstarfssamning um ráðgjöf til styrkþega sjóðsins og fór fyrsti
ráðgjafardagurinn fram í desember 2019. Ráðgjafardagar verða skipulagðir einu
sinni á ári.
Feneyjatvíæringurinn í arkitektúr

Arkitektafélag Íslands vinnur að því að tryggja þátttöku Íslands í
Feneyjatvíæringnum í arkitektúr með stuðningi Hönnunarmiðstöðvar. Unnið er
að því að tryggja þátttöku 2021 í samstarfi við mennta- og
menningarmálaráðuneytið.
Góðar leiðir

Hönnunarverðlaun 2020

Hönnunarmiðstöð Íslands mun standa fyrir Hönnunarverðlaunum Íslands í
sjötta sinn í nóvember 2020. Hönnunarverðlaunin eru veitt fyrir framúrskarandi
verk sem getur verið úr öllum greinum hönnunar og arkitektúrs. Besta fjárfesting
í hönnun er viðurkenning til fyrirtækis sem fjárfest hefur með framúrskarandi
hætti í hönnun eða arkitektúr. Heiðursverðlaun Hönnunarverðlauna Íslands voru
veitt í fyrsta skiptið árið 2019, þau eru veitt einstaklingi sem þykir hafa skilað
framúrskarandi ævistarfi á sviði hönnunar og arkitektúrs á Íslandi. Málþing um
brýnt efni á sviðinu er ávallt haldið í tengslum við afhendingu verðlaunanna.
Hönnunarsjóður

Framlag til Hönnunarsjóðs er 50 milljónir króna árið 2020. Sjóðurinn er á vegum
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis en Hönnunarmiðstöð hefur umsjón með
starfsemi hans. Unnið verður að því að sannfæra stjórnvöld um mikilvægi þess að
efla og þróa Hönnunarsjóð verulega svo fylgja megi eftir markmiðum um
nýsköpun í atvinnulífi á Íslandi.
Mörkun og stefnumörkun

Unnið er að nýrri mörkun og stefnumörkun fyrir miðstöðina sem kynnt verður á
árinu 2020. Verkefnið er hluti af þróun miðstöðvarinnar þar sem stöðugt er unnið
að því að efla og breikka starfsemina, fjölga verkefnum og sækja fram.
Endurgerð vefja Hönnunarmiðstöðvar

Ný vefur Hönnunarmiðstöðvar og félaganna fer í loftið árið 2020 og um leið á að
efla og bæta kynningarefni Hönnunarmiðstöðvar á íslensku jafnt sem ensku.
Nýtt einkenni og nýtt nafn

Samhliða endurgerð á vef miðstöðvarinnar er áætlað að setja í loftið nýtt
einkenni miðstöðvarinnar sem skerpir enn frekar á hlutverki hennar sem
hreyfiafli sjálfbærrar verðmætasköpunar sem byggir á hönnun og arkitektúr og
að auknu samstarfi milli hönnuða og fyrirtækja. Nýtt einkenni, nafn og vefur fer
í loftið sumarið 2020.
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Verkefnáætlun 2020

Góðar leiðir er samheiti verkefna á sviði innviðahönnunar ferðamannastaða sem
Hönnunarmiðstöð hefur unnið að síðan 2018. Verkefnið fléttar saman ólíka
þræði opinberra verkefna á sviði sjálfbærrar ferðaþjónustu sem fela í sér samtal,
rannsóknir, kortlagningu, miðlunar- og fræðsluverkefni. Helstu verkefni sem
unnið verður að árið 2020 eru endurskoðun merkinga og merkingakerfis fyrir
ferðamannastaði og friðlýst svæði, efling fagþekkingar og kortlagning á leiðum og
lausnum innviða ferðamannastaða.
Sustainordic

Unnið verður að The Nordic Report 03. Skýrslan kemur út á ensku en dæmin frá
hverju landi eru líka kynnt á móðurmáli viðkomandi 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.
Erlend kynning íslenskrar hönnunar og arkitektúrs

Unnið verður að hugmyndum um sýningarform, verkfærakistu eða aðferð til
kynninga sem hægt er að setja saman með mismunandi hætti (stærri og minni
útfærsla) með ólíkum áherslum hönnunar og arkitektúrs og ferðast með á ólíka
hönnunarviðburði og sýningar erlendis.
Vonir standa til að á árinu 2020 verði hægt að halda áfram að þróa markviss
verkfæri, móta áherslur og tryggja fjármagn til að vinna að útflutningi efnislegrar
og óefnislegrar íslenskrar hönnunar og HönnunarMars sem vettvang fyrir
hönnunardrifnanýsköpun, viðskipti og kynningar.
HÆ/HI

er samsýning hönnuða frá Seattle og Reykjavík. Frumsýna á Hæ / Hi á
HönnunarMars 2020. Hugmyndin er að hún verði á dagskrá NYCxDesign
hönnunarvikunnar og síðar í sett upp í Seattle. Sjö íslenskir hönnuðir og
hönnunarteymi taka þátt í sýningunni.
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