Netkönnun
Hönnunarmiðstöðvar
Íslands

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

1

* Arkitektafélag Íslands, Félag húsgagna og innanhússarkitekta, Félag íslenskra landslagsarkitekta,
Félag vöru- og iðnhönnuða, Leirlistafélag Íslands, Fatahönnunarfélag Íslands, Textílfélagið, Félag íslenskra
gullsmiða og Félag íslenskra teiknara.
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Hönnunarmiðstöð Íslands

1. Í hvaða hönnunarfélagi ert þú meðlimur?
Response

Response

Percent

Count

Arkitektafélag Íslands

18.8%

46

Fatahönnunarfélag Íslands

7.8%

19

5.7%

14

Félag íslenskra gullsmiða

4.9%

12

Félag íslenskra landslagsarkitekta

13.5%

33

Félag íslenskra teiknara

24.5%

60

Félag vöru- og iðnhönnuða

14.7%

36

Leirlistafélag Íslands

3.7%

9

Textílfélagið

4.5%

11

Ekki í félagi

2.0%

5

answered question

245

skipped question

3

Félag húsgagna- og
innanhússarkitekta

1 of 31

2. Starfar þú við hönnun/arkitektúr?

Ég starfa sjálfstætt (freelance)
Rek smærra fyrirtæki (2-6
starfsmenn)
Rek stærra fyrirtæki (6 eða fleiri
starfsmenn)
Ég er í starfi hjá smærra fyrirtæki
(2-6 starfsmenn)
Ég er í starfi hjá stærra fyrirtæki (6
eða fleiri starfsmenn)
Aðalstarf utan hönnunargeirans en
starfa að hönnun í frítíma
Ekki virk(ur) innan hönnunargeirans

Response

Response

Percent

Count

37.8%

93

19.1%

47

4.9%

12

8.1%

20

17.5%

43

8.1%

20

4.5%

11

answered question

246

skipped question

2

Response

Response

Percent

Count

3. Hvert er starfshlutfall þitt sem hönnuður/arkitekt?

100 %.

56.3%

138

75 %

9.8%

24

50 %

13.5%

33

25 %

13.9%

34

0%

6.5%

16

answered question

245

skipped question

3
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4. Hefur þú sóst eftir samstarfi eða leitað eftir aðstoð/ráðgjöf Hönnunarmiðstöðvar?
Response

Response

Percent

Count

Já, samstarf

8.9%

22

Já, aðstoð

10.6%

26

Já, ráðgjöf

10.2%

25

Nei

75.6%

186

answered question

246

skipped question

2

5. Ef já við spurningu 4 - hversu ánægð(ur) varstu með viðbrögð miðstöðvarinnar?
Response

Response

Percent

Count

Mjög ánægð(ur)

39.2%

31

Frekar ánægð(ur)

25.3%

20

Hvorki né

10.1%

8

Frekar óánægð(ur)

5.1%

4

Mjög óánægð(ur)

0.0%

0

Veit ekki / Vil ekki svara

20.3%

16

answered question

79

skipped question

169

6. Ef Já við spurningu 4 - viltu koma einhverju á framfæri varðandi samstarf eða
aðstoð/ráðgjöf sem þú hlaust hjá Hönnunarmiðstöð?
Response
Count
17

3 of 31

answered question

17

skipped question

231

7. Hefur þú sótt viðburði á vegum miðstöðvarinnar?

Já, HönnunarMars

Response

Response

Percent

Count

82.8%

202

39.3%

96

43.4%

106

29.5%

72

10.7%

26

Já, Orkuverið

2.0%

5

Nei

13.1%

32

answered question

244

skipped question

4

Já, fyrirlestrarröð
Hönnunarmiðstöðvar
Já, sýningu á vegum
Hönnunarmiðstöðvar
Já, ráðstefnur á vegum
Hönnunarmiðstöðvar
Já, Hagnýtt hádegi –
hádegisfyrirlestraröð um hagnýt
málefni
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8. Hversu vel þekkirðu til eftirtalinna verkefna Hönnunarmiðstöðvar?
Veit
Mjög vel

Frekar

hvorki

Frekar

vel

né

illa

Mjög illa

ekki /

Response

Vil ekki

Count

svara

Vefur Hönnunarmiðstöðvar

Fréttabréf Hönnunarmiðstöðvar

Blogg Hönnunarmiðstöðvar

Fyrirlestrarröð Hönnunarmiðstöðvar

Sýningin Íslensk samtímahönnun

Hönnunarstefna Íslands

HönnunarMars

22.3%

37.8%

17.6%

10.5%

8.4%

(53)

(90)

(42)

(25)

(20)

24.8%

42.4%

16.8%

5.9%

7.1%

(59)

(101)

(40)

(14)

(17)

6.4%

15.0%

24.5%

14.6%

30.5%

9.0%

(15)

(35)

(57)

(34)

(71)

(21)

8.2%

32.2%

22.7%

15.9%

15.9%

5.2%

(19)

(75)

(53)

(37)

(37)

(12)

13.8%

20.3%

26.7%

17.7%

14.7%

6.9%

(32)

(47)

(62)

(41)

(34)

(16)

11.5%

23.1%

23.9%

20.1%

17.1%

4.3%

(27)

(54)

(56)

(47)

(40)

(10)

44.0%

40.2%

10.4%

(106)

(97)

(25)

1.2% (3)

2.5% (6)

1.7% (4)

241

answered question

245

skipped question

3

5 of 31

3.4% (8)

238

2.9% (7)

238

233

233

232

234

9. Hversu vel hefur þér þótt til takast með eftirtalin verkefni?
Veit
Mjög vel

Frekar

hvorki

Frekar

vel

né

illa

Mjög illa

ekki /

Response

Vil ekki

Count

svara

Vefur Hönnunarmiðstöðvar

Fréttabréf Hönnunarmiðstöðvar

Blogg Hönnunarmiðstöðvar

Fyrirlestrarröð Hönnunarmiðstöðvar

Sýningin Íslensk samtímahönnun

Hönnunarstefna Íslands

HönnunarMars

15.7%

41.5%

18.2%

(37)

(98)

(43)

22.3%

38.7%

19.3%

(53)

(92)

(46)

6.9%

14.2%

29.7%

(16)

(33)

(69)

12.4%

23.5%

28.2%

(29)

(55)

(66)

9.9%

18.5%

28.4%

(23)

(43)

(66)

10.2%

20.4%

29.4%

(24)

(48)

(69)

38.7%

39.9%

10.7%

(94)

(97)

(26)

3.8% (9)

1.3% (3)

2.5% (6)

0.8% (2)

2.2% (5)

2.2% (5)

1.7% (4)

1.3% (3)

3.4% (8)

1.3% (3)

3.4% (8)

0.4% (1)

2.9% (7)

0.0% (0)

19.5%
(46)
16.4%
(39)
44.8%
(104)
32.9%
(77)
38.4%
(89)
36.2%
(85)
7.8%
(19)

236

238

232

234

232

235

243

answered question

246

skipped question

2

Response

Response

Percent

Count

10. Sóttir þú viðburði á síðasta HönnunarMars?

Já

81.1%

184

Nei

18.9%

43

answered question

227

skipped question

21

6 of 31

11. Tókst þú þátt í viðburði með eigin hönnun á síðasta HönnunarMars?
Response

Response

Percent

Count

Já

38.4%

88

Nei

61.6%

141

answered question

229

skipped question

19

12. Hefðir þú áhuga á að taka virkari þátt í mótun og framkvæmd HönnunarMars með
Hönnunarmiðstöðinni, m.a. með því að:
Response

Já

Nei

Kannski

Veit ekki

Taka þátt í mótun dagskrár

30.1% (66)

17.8% (39)

44.3% (97)

7.8% (17)

219

Taka á móti erlendum gestum

26.6% (57)

24.3% (52)

40.7% (87)

8.4% (18)

214

Taka þátt í mótun fyrirlestraraðar

25.8% (57)

24.4% (54)

39.4% (87)

10.4% (23)

221

Almenn aðkoma

37.0% (80)

10.6% (23)

44.4% (96)

7.9% (17)

216

Count

answered question

228

skipped question

20

13. Hvað er Hönnunarmiðstöð að gera vel að þínu mati?
Response
Count
122

7 of 31

answered question

122

skipped question

126

14. Hvað mætti Hönnunarmiðstöð gera betur að þínu mati?
Response
Count
111
answered question

111

skipped question

137

15. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri (t.d. varðandi HönnunarMars)?
Response
Count
83
answered question

83

skipped question

165

Response

Response

Percent

Count

16. Kyn?

Karl

35.5%

81

Kona

64.5%

147

answered question

228

skipped question

20

8 of 31

17. Aldur?
Response

Response

Percent

Count

18-30

15.4%

35

31-45

45.6%

104

46-60

29.4%

67

61-y f i r

9.6%

22

answered question

228

skipped question

20

Response

Response

Percent

Count

18. Búseta?

Höfuðborgarsvæðið

82.1%

188

Landsbyggðin

10.9%

25

Erlendis

7.0%

16

answered question

229

skipped question

19

9 of 31

10 of 31

Page 1, Q6. Ef Já við spurningu 4 - viltu koma einhverju á framfæri varðandi samstarf eða aðstoð/ráðgjöf sem
þú hlaust hjá Hönnunarmiðstöð?

1

Mjög gott að geta leitað til starfsfólks hönnunarmiðstöðvar

Sep 14, 2011 8:57 AM

2

Vildi að Hönnunarmiðstöð virkaði meira sem menningar- og félagsmiðstöð,að kaffihús væri í hjarta starfseminar og sýningarsalir með fleiri viðburðum
og að hægt væri að ganga inn beint af götunni! Þar sem allir hlut-aðeigandi
aðilar Hönnunarmiðstöðvar hefðu aðsetur sínar. Svona einskonar ´Norræna
Hús´ hönnunar ; ) - væri til að leggja lið við svoleiðis verkefni ; ) kveðja
Sigrún Birgis

Sep 13, 2011 6:04 PM

3

vantaði uppá þekkingu hjá ykkur.

Sep 7, 2011 11:25 PM

4

mundi vilja vera meira virk,og vita hvað er ígangi og taka þátt í.

Sep 7, 2011 12:16 PM

5

Fundaraðstaða

Sep 6, 2011 1:08 PM

6

Mætti vera hnitmiðaðri aðstoð eða tengjast hverju félagi betur.

Sep 5, 2011 3:17 PM

7

Vissi ekki að Hönnunarmiðstöð veitt slíka aðstoð eða ráðgjöf?

Sep 5, 2011 2:42 PM

8

Ég hef alltaf verið ánægð með móttökur, viðmót og starf
Hönnunarmiðstöðvar. Spurning hvort hægt væri að fá 3-4 hönnuði sem
mynda leyniteymi með það missjón að hvetja hönnuði til að vinna með
hönnunarmiðstöð eða að verkefnum sem styrkja stöðu hönnunar á Íslandi
(og þarmeð styðja við starfsemi hönnunarmiðstöðvar). Hvar værum við t.d. ef
hver íslenskur hönnuður gerði eitt handtak á dag í þágu íslenskrar
hönnunar?

Sep 1, 2011 7:16 PM

9

Elskulegt, duglegt og hjálplegt starfsfólk. Áfram þið!

Aug 31, 2011 11:06 AM

10

Svör við fyrirspurnum voru lítil og ráðgjöf ekki nægileg. Vísað á aðrar
stofnanir (td Íslandsstofu) sem síðan aftur vísuðu á Hönnunarmiðstöð. Mér
finnst sem Hönnunarmiðstöð upphefiji sífellt sömu 7-10 hönnuðina og
fyrirtækin í stað þess að dreifa athyglinni frekar víðar og á mismunandi aðila.
Oftar en ekki er upplifuni sú að Hönnunarmiðstöðin sé bakland lokaðrar
"klíku" fyrirtækja og einstaklinga sem eiga upp á pallborðið hjá stjórnendu.

Aug 31, 2011 10:39 AM

11

Ég hef allavega beðið um aðstoð 2-3 sinnum. Viðbrögðin breyttust á milli ára.
Mér fékk heldur betri aðstoð í ár heldur en síðasta ár.

Aug 31, 2011 5:14 AM

12

Naut kurteisi og skjotrar adstodar.

Aug 31, 2011 12:52 AM

13

vera meira opin

Aug 30, 2011 10:41 PM

14

Starfsmenn virðast hafa of lítinn tíma til að sinna ráðgjöf

Aug 30, 2011 7:13 PM

15

Það vantar sárlega fleiri starfsmenn svo markvissari aðstoð/ráðgjöf fáist.

Aug 30, 2011 5:26 PM

16

Nei. Mjög góð þjónusta.

Aug 30, 2011 5:10 PM

17

Varðandi framkvæmd á Hönnunarmars fannst mér hreinlega skorta á
samstarf..hvað þá heldur aðstoð eða ráðgjöf

Aug 30, 2011 5:05 PM
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Page 2, Q13. Hvað er Hönnunarmiðstöð að gera vel að þínu mati?

1

Hefur komið íslenskri hönnun á framfæri. Hönnunarmars hefur verið frábær
kynning fyrir almening á starfsemi hönnuða og hvað okkar starf gengur út á.
Vefur hönnunarmiðstöðvar er mjög góður og upplýsandi

Sep 20, 2011 9:04 AM

2

Standa sig vel í kynningarmálum

Sep 19, 2011 9:48 AM

3

Frá mínu sjónarhorni er hún á byrjunarreit en lofar góðu

Sep 15, 2011 7:10 PM

4

Eg tel ad hönnunarmidstöd sé naudsynleg i allastadi,og fagna stofnun
hennar ad heilum hug,eg fylgist med úr fjardlaegd thar sem eg by erlendis,og
starfa thar ad minni hönnun thar ásamt thvi ad starfa vid International
Ceramics Studio i Kecskemét Hungary .

Sep 15, 2011 1:13 PM

5

auglýsa viðburði á vegum hönnunar

Sep 15, 2011 12:49 PM

6

Hönnunarmarsinn.

Sep 15, 2011 11:56 AM

7

Kynna íslensk hönnun á öllum sviðum og stefna þau saman

Sep 15, 2011 8:40 AM

8

Halda uppi merkjum íslenskrar honnunar.

Sep 14, 2011 10:22 PM

9

Þjóna breiðum hópum

Sep 14, 2011 1:25 PM

10

Halda utan um allt sem við kemur hönnun á Íslandi og vera með safn
upplýsinga á einum stað.

Sep 14, 2011 9:06 AM

11

Fyrir utan HönnunarMars þá verð ég að viðurkenna að ég þekki ekki
starfsemina nógu vel. Hinsvegar finnst mér HönnunarMars vera vel
heppnaður og frábært framtak.

Sep 13, 2011 11:21 PM

12

Eflaust mjög margt.

Sep 13, 2011 10:01 PM

13

Að koma hönnunarviðburðum á framfæri, - að hrinda Hönnunarmars af stað,
að benda á mikilvægi hönnunar í samfélaginu

Sep 13, 2011 6:12 PM

14

miðla upplýsingum

Sep 13, 2011 5:25 PM

15

Tengir hönnuði innbyrðis

Sep 13, 2011 5:13 PM

16

Hönnunarmars er t.d. vel heppnað framtak

Sep 13, 2011 4:53 PM

17

Halda utan um alla .þætti hönnunnar og koma henni á framfæri.

Sep 13, 2011 2:21 PM

18

Að vekja athygli á íslenskri hönnun hér á Íslandi sem og erlendis. Flottir
fyrirlestrar og dagskrá fyrir hönnuði og arktitekta.

Sep 13, 2011 12:20 PM

19

Margt gott en tengsl við t.d. auroru sjóðinn skemma orðsporið og hindra
aðkomu þeirra sem vilja óháða hönnunarmiðstöð

Sep 13, 2011 12:10 PM

20

Koma sér á koppinn.

Sep 13, 2011 12:06 PM

21

Koma hönnuðum á framfæri

Sep 13, 2011 11:52 AM

22

Að vera til.

Sep 13, 2011 11:48 AM

23

starfsmenn Hönnunarmiðstöðvar eru vel virkir í að standa fyrir fjölbreyttum
menningarviðburðum.

Sep 13, 2011 11:28 AM
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Page 2, Q13. Hvað er Hönnunarmiðstöð að gera vel að þínu mati?

24

Miðla upplýsingum um hvað er í gangi

Sep 13, 2011 11:12 AM

25

Styðja við hönnunargeirann.

Sep 13, 2011 10:58 AM

26

Tengja ólíkar fagstéttir

Sep 13, 2011 10:57 AM

27

Heimasíðan

Sep 13, 2011 10:57 AM

28

Stóraukinn sýnileiki hönnunargreinanna - gríðarlega merkilegt og flott starf.
Halla og co. eru til fyrirmyndar.

Sep 13, 2011 10:55 AM

29

Hönnunar Mars og auka meðvitund almennings um hönnun

Sep 13, 2011 10:52 AM

30

Kynningar- innri tengsl

Sep 13, 2011 10:52 AM

31

Frábær regnhlíf sem sameinar og eflir einstaklinga og hópa.

Sep 13, 2011 10:45 AM

32

Hef ekki hugmynd um hvað Hönnunarmiðstöð gerir...

Sep 13, 2011 1:16 AM

33

Vekja athygli á íslenskri hönnun og mikilvægi hugverka - sem alvöru fags :)

Sep 12, 2011 3:03 PM

34

að kynna hönnun fyrir almenningi og þann fjölbreytileika sem hún inniber
með t.d. Hönnunarmars.

Sep 9, 2011 5:35 PM

35

Veit ekki

Sep 8, 2011 8:05 PM

36

Hönnunarmars

Sep 8, 2011 9:29 AM

37

að sameina stéttirnar. auglýsa gildi hönnunar og setja hana í sviðsljósið
bæði meðal almennings og stjórnvalda

Sep 8, 2011 9:22 AM

38

Hönnunarmiðstöð er mjög mikilvæg fyrir fagaðila. það er nauðsynlegt að
leiða saman ólíka fagaðila sem og kynna hönnuði lands okkar á
alþjóðavetfangi.

Sep 7, 2011 11:32 PM

39

fullt.

Sep 7, 2011 4:39 PM

40

flest sem ég veit um

Sep 7, 2011 12:37 PM

41

Almenn varðstaða um nauðsyn/gildi hönnunar

Sep 7, 2011 11:30 AM

42

--

Sep 7, 2011 10:38 AM

43

HönnunarMars

Sep 7, 2011 10:10 AM

44

Mjög ánægð/ur með Hönnunarmiðstöð. Miðað við fjölda starfsmanna finnst
mér þau hafa unnið þrekvirki.

Sep 6, 2011 6:33 PM

45

Að koma hönnu á framfæri á Íslandi.

Sep 6, 2011 5:37 PM

46

Hún er að þjappa hönnuðum saman sem faghópi með sömu áherslur

Sep 6, 2011 4:17 PM

47

vela virkur punktur í ungri "menningu" hönnunarupplýsingaöflun/gjafar á
íslandi. Staður sem hægt er að kíkja á og finnast manni hafa yfiirlit yfir hluti
sem eru að gerast

Sep 6, 2011 4:12 PM

48

+ ÞAð er nauðsynlegt að vera með miðstöð þar sem haldið er utanum það
sem er að gerast. + hönnunarmars + þáttaka í mótun hönnunarstefnu

Sep 6, 2011 3:30 PM
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49

Miðað við fjölda starfsmanna er Hönnunarmiðstöðin ótrúlega öflugt batterí á
alla kanta. Mín reynsla af starfi hennar er mjög góð, en hún gæti auðveldlega
orðið enn betri með auknu fjármagni og fleiri stöðugildum.

Sep 6, 2011 3:19 PM

50

Hönnunarmars og fréttabréf hönnunarmiðstöðar

Sep 6, 2011 2:24 PM

51

fréttabréf

Sep 6, 2011 2:23 PM

52

Miðlægur sýnilegur tengipunktur hönnuða. HMI hefur staðið sig afar vel í að
gera hönnun sýnilega á Íslandi

Sep 6, 2011 2:19 PM

53

HönnunarMars

Sep 6, 2011 2:17 PM

54

Regnhlífasamtök

Sep 6, 2011 1:11 PM

55

HönnunarMarsinn verður betri með hverju árinu.

Sep 6, 2011 8:58 AM

56

Flest held ég

Sep 6, 2011 8:41 AM

57

Efla vitund og virðisauka á hönnun í íslensku samfélagi.

Sep 5, 2011 11:18 PM

58

Vekja athygli almennings á því hvað hönnun er.

Sep 5, 2011 7:44 PM

59

Að upplýsa hönnuði

Sep 5, 2011 5:48 PM

60

Fyrirlestraraðir mjög fínar

Sep 5, 2011 4:52 PM

61

Að kynna hönnun og gildi hönnunar /skapandi greina fyrir almenning
/stjórnvöldum t.d. með mótun hönnunarstefnu, hönnunarmars, umfjöllun um
málefni tengdu hönnun

Sep 5, 2011 4:49 PM

62

Að vera regnhlýfarsamtök hönnunargeirans

Sep 5, 2011 4:46 PM

63

Huga að framtíðinni, t.d hvað varðar fatahönnun er framleiðsla í verðmætum
enn bara 10% af því sem hún ætti að vera miðað við skandinavísk lönd.
Samvinna er ákaflega mikilvæg líka milli hönnunargreina þannig að hún ýtir
undir slíkt og síðan mótun menntastefnu hönnunar hérlendis er mjög
mikilvægt málefni sem hún hefur tekið sig sérstaklega af og fengið í því skyni
erlenda fyrirlesara til að upplýsa okkur um alþjóðlega stöðu slíkra mála.

Sep 5, 2011 4:13 PM

64

Kynning útávið virðist vera í býsna góðum farvegi

Sep 5, 2011 4:07 PM

65

kynna íslenska hönnun

Sep 5, 2011 3:52 PM

66

gott starf miðaða við efni og aðstöðu

Sep 5, 2011 3:45 PM

67

Efla vitund og eftirtekt á hönnun og því sem að hönnun kemur.
Miðlunarmaskína

Sep 5, 2011 3:19 PM

68

Mjög góð og sýnileg kynning á viðburðum.

Sep 5, 2011 2:46 PM

69

Hef ekki hugmynd - kannski halda sýningar

Sep 2, 2011 3:42 PM

70

Þrýsta hönnun á yfirborðið, styðja verkefni

Sep 1, 2011 10:34 PM

71

Hún gerir mjög vel. Stundum miðað við aðstæður. Það sem skiptir mestu
máli er að viðhorfið er gott og mér líka vel áherslurnar. Hönnunarmars er t.d.
frábært framtak.

Sep 1, 2011 7:35 PM
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72

Það er góður stígandi í starfseminni....hefur skilað meiru en maður þorði að
vona í upphafi.

Aug 31, 2011 11:51 PM

73

Betra aðgengi að upplýsingum um viðburði og almenna kynningu á greinum
innan geirans.

Aug 31, 2011 11:37 PM

74

Kynna vöruhönnun og fatahönnun. Gera ákveðnum hönnuðum hátt undir
höfði.

Aug 31, 2011 11:06 PM

75

Gera innlenda hönnun sýnilegri og setja hana í hagrænt samhengi, ásamt
því að styrkja menningarlegar stoðir

Aug 31, 2011 11:04 PM

76

hönnunarmars

Aug 31, 2011 7:56 PM

77

Möguleikar til framkvæmda eru vel nýttir, mikil framkvæmdagleði og hvert
sóknarfæri nýtt - Vefurinn er orðið mikilvægt verkfæri til að koma umfjöllun
um hönnun á framfæri og tilkoma bloggsins lofar góðu.

Aug 31, 2011 3:59 PM

78

Kynna hönnun og starfsemi hönnuða.

Aug 31, 2011 3:20 PM

79

Miðla upplýsingum vel.

Aug 31, 2011 3:16 PM

80

Styrkir hönnunargreinarnar inn á við - hjálpar okkur að standa saman og
standa vörð um það sem okkur er dýrmætt - góða hönnun.

Aug 31, 2011 11:23 AM

81

Halda utan um það sem er að gerast í íslenskri hönnun og arkitetkúr og
miðla því, t.d. með góðum fréttapóstum/mailum

Aug 31, 2011 11:14 AM

82

Flest held ég.

Aug 31, 2011 11:12 AM

83

Með tilkomu Hönnunarmiðstöðvar er hönnun og arkitektúr augljóslega
sýnilegri og umræðan meiri.

Aug 31, 2011 10:43 AM

84

bloggið er mjög skemmtilegt

Aug 31, 2011 10:14 AM

85

Veit ekki

Aug 31, 2011 9:27 AM

86

Miðla íslenskri hönnun til almennings.

Aug 31, 2011 5:23 AM

87

sumt

Aug 31, 2011 3:10 AM

88

Eg er anaegdur med vefsidurnar, frettabrefid og thau blogg sem eg hef sed.

Aug 31, 2011 12:54 AM

89

Sýnileg Flottur hönnunarmars Sterkt brand þó ungt sé

Aug 31, 2011 12:37 AM

90

Kóma á hönnunarmeningu á íslandi

Aug 31, 2011 12:28 AM

91

Kynning og fræða almenning um mikilvægi hönnunar

Aug 30, 2011 11:12 PM

92

Hönnunarmars og ráðstefnuröðin (þó ég hafi ekki sótt hana ennþá... en vel
um hana talað)

Aug 30, 2011 7:56 PM

93

Sýnileiki út á við

Aug 30, 2011 7:43 PM

94

Upplýsingar eru aðgengilegar og auðvelda mér að fylgjast með því sem er í
gangi, t.d. sýningar og samkeppnir.

Aug 30, 2011 7:42 PM

95

Halda merkjum hönnunar á lofti með HönnunarMars og með því að teyma

Aug 30, 2011 7:20 PM

fréttabréfin eru góð
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ólíka hönnunarhópa undir einn hatt.
96

Hulin ráðgáta.

Aug 30, 2011 6:28 PM

97

kynna hönnun á íslandi fyrir almenningi

Aug 30, 2011 6:26 PM

98

HönnunarMars

Aug 30, 2011 6:10 PM

99

sýnileiki

Aug 30, 2011 5:44 PM

100

Hlemmur hönnunar og miðlun

Aug 30, 2011 5:38 PM

101

Beinir umræðu og athygli að íslenskri hönnun.

Aug 30, 2011 5:36 PM

102

Virkja samstarf og samræðu, skapa jákvæða ímynd útávið, vekja athygli og
grósku og gefa innsýn í störf hönnuða, bæði jákvæða og neikvæða eftir því
sem verkast vill.

Aug 30, 2011 5:35 PM

103

Heldur utan um pakka - gott að vita af þessu starfi.

Aug 30, 2011 5:17 PM

104

Kynnir vel Íslenska hönnun í fjölmiðlum

Aug 30, 2011 5:11 PM

105

Hönnunarmiðstöð stendur vel að almennri eflingu og kynningu fagsins og er
góður bakhjarl.

Aug 30, 2011 5:07 PM

106

Koma fatahönnun og iðnhönnun á framfæri

Aug 30, 2011 5:05 PM

107

Margt mjög vel gert og miðstöðin að verða miðpunktur ebn er aðalega
sýnileg á vefnum - en vantar sjá nr. 14. Þessi skoðanakönnun o.fl. vel gert

Aug 30, 2011 5:03 PM

108

Safna saman kröftum hönnuða, gera íslenska hönnun sýnilega og íslenska
hönnuði meðvitaða um mikilvægi samstöðu – í stað samkeppni.

Aug 30, 2011 4:56 PM

109

Kynna íslenska hönnun fyrir íslendingum og hvers virði hún er.

Aug 30, 2011 4:54 PM

110

Fyrirlestrar og heimasíða.

Aug 30, 2011 4:47 PM

111

Kynna íslenska hönnun

Aug 30, 2011 4:40 PM

112

veit ekkert hvað hönnunarmiðstöð er að gera núna

Aug 30, 2011 4:39 PM

113

Kynna hönnun

Aug 30, 2011 4:38 PM

114

Miðla þekkingu um hönnun áfram út í samfélagið

Aug 30, 2011 4:36 PM

115

HönnunarMars er mjög góður og batnar bara. Miðstöðin hefur opnað fyrir
upplýsingaflæði og umræðu um hönnun. Komið Íslandi í samband við
hönnunarkortið.

Aug 30, 2011 4:35 PM

116

opnar vitund og umræðu

Aug 30, 2011 4:33 PM

117

Margt mjög vel og virðist alltaf vera að bæta sig. Fyrirlestraraðir eru
spennandi og flott að hún sé að stuðla að hönnunarstefnu.

Aug 30, 2011 4:32 PM

118

Búa til miðpunkt fyrir alla hönnun og koma að henni víðsvegar. Skipuleggja
viðburði.

Aug 30, 2011 4:26 PM

119

Að kynna hönnun innanlands og utan og fræða hið opinbera um nauðsyn og

Aug 30, 2011 4:23 PM
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kosti góðrar hönnunar
120

almennt að vera sýnileg...

Aug 30, 2011 4:18 PM

121

tengir vel hönnunargreinar

Aug 30, 2011 4:18 PM

122

Koma íslenskri hönnun á framfæri erlendis. Sýna hönnuðum hvað aðrir
hönnuðir eru að gera á heimasíðu Hönnunarmiðstöðvar.

Aug 30, 2011 4:18 PM
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1

Hönnunarmiðsltöð þarf fleiri starfsmenn til að ná betur utan um öll verkefni
sem bíða.

Sep 19, 2011 9:48 AM

2

Starfrækja mjög góðan upplýsingabanka, t.d. upplýsingar um hagnýta hluti í
sambandi við hönnun hluta

Sep 15, 2011 7:10 PM

3

Erfitt ad svara,en eftir thessa könnun mun eg fylgjast mun betur med.

Sep 15, 2011 1:13 PM

4

Veit ekki.

Sep 15, 2011 11:56 AM

5

Kynna sig betur

Sep 15, 2011 8:40 AM

6

Veit ekki

Sep 14, 2011 1:25 PM

7

Vera phisískur miðdepill hönnunar, þ.e. að vera með aðstöð'u opna gestum
og gangandi og þá mögulega einnig með aðstöðu aðilanna sem eru hluti að
miðstöðinni. Hafa sameiginlega funda og sýningaraðstöðu og bókacafe.

Sep 14, 2011 9:52 AM

8

Mætti vera mögulegt að setja inn fleiri myndir inn í skráningu hvers hönnuðar
/ fyrirtækis.

Sep 14, 2011 9:06 AM

9

Mér dettur ekki neitt sérstakt í hug.

Sep 13, 2011 10:01 PM

10

mætti vera pólitískari? beittari í þjóðfélagsumræðunni? að auka umræðu um
bætt umhverfi fyrir hönnun og að hönnun felist í ferli, ekki bara afurðinni?

Sep 13, 2011 6:12 PM

11

veita aðstoð við markaðssetningu á svipuðum grundvelli og Úttón í tónlist

Sep 13, 2011 5:25 PM

12

Gera hönnun að almennt þekktara hugtaki og vinnuna sem að baki býr.

Sep 13, 2011 5:13 PM

13

Gera greinamun á hönnun og list. Það voru hlutir á hönnunarmars sem hafa
ekkert með hönnun að gera.

Sep 13, 2011 2:21 PM

14

Finnst að notkun á hugtakinu "hönnun" vera til þess að sundar frekar en að
sameina. áherslan á framleiðslu/vöru/listsköpun vera um of á kosnað
mótunar umhverfisins með varanlegum mannvikjum. arkitektar og
landslagsarkitektar týnast í miðstöðinni í klútum, kjólum, skóm, stólum eða
lömpum. - það þarf að koma miðstöðinni til þess að sýna víðari nálgun til
þess að fanga og tengja umhverfið inni í kjarnann.

Sep 13, 2011 1:28 PM

15

...

Sep 13, 2011 12:20 PM

16

vera með HREINA peninga til reksturs, svo allir geti hugsað sér að taka þátt í
mótun stefnu, viðburðum og samkeppnum á vegum hönnunarmiðstöðvar
Íslands, ekki menga með aðilum eins og t.d. auroru sjóðnum

Sep 13, 2011 12:10 PM

17

Kynna betri þversneiðingu hönnuða. Gæta að að skilja að þá með reynslu og
þá sem eru að koma beint úr skólaumhverfi (nemendaverkefni).

Sep 13, 2011 12:06 PM

18

Kynna óþekkta hönnuði sem eru að reyna að stíga sín fyrstu skref, það getur
verið erfitt að koma sér á framfæri og þetta gæti verið stökkpallur til að kynna
sig. Það voru stundum viðtöl við hönnuði man ekki eftir að hafa séð slíkt
lengi á heimasíðunni. Mætti einnig vera betri síða fyrir auglýst störf.

Sep 13, 2011 11:52 AM

19

Mætti vera meiri áhersla lögð á sjálfbærni í hönnun og arkitektúr í
menningarviðburðum.. t.d. með því að taka það upp sem þema fyrir
HönnunarMars 2012! Sjálfbærni er sífellt að vera mikilvægari í
hönnunargeiranum.

Sep 13, 2011 11:28 AM
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20

Veit ekki, kannski virkja félagsmenn meira, koma á skoðunarferðum á
verkum félagsmanna alltaf áhugavert að sjá hvað aðrir eru að gera og taka
sjálfur þátt í að kynna sín verk.

Sep 13, 2011 11:12 AM

21

Skilgreina hlutverk sitt.

Sep 13, 2011 10:58 AM

22

Fljótt á litið er Hönnunarmiðstöð e-s konar dreifingaraðili, jafnvel auglýsandi
fyrir ýmsa hönnuði. Það er spurning hvort hún ætti að vera meiri vettvangur
umræðu, skoðanaskipta, kryfja mál til mergjar. Það er þörf á að ræða hvaða
stefnu við séum að taka í hönnun almennt, hvað sé góð hönnun, hvort sem
það er kjóll, garður eða hús. En það er ekki víst að hægt sé að gera það
svona víðfeðmt, þrátt fyrir allt verður umræðan um arkitektúr og
skartgripahönnun alltaf ólík, þar sem arkitektúr fer útí skipulagsmál frekar en
markaðs- og fagurfræðimál.

Sep 13, 2011 10:57 AM

23

Of mikið hefur borið á því að Hönnunarmiðstöð beiti sér fyrir að koma
einstaka hönnuðum á framfæri án þess að þeir hafa verið valdir með opnum
og gegnsæjum hætti. Gera þarf átak í kynningu á arkitektastéttunum,
einbeita sér að innanlandsmarkaði, hugarfarsbreyting gagnvart byggingarlist
þarf að eiga sér stað, vinna þarf með þeim sem taka ákvarðanir um
framkæmdir.

Sep 13, 2011 10:57 AM

24

Það eina sem ég get sett út á er að fagfélögin séu ekki þegar búin að
sameinast með daglegt starf undir merkjum miðstöðvarinnar. Það yrði án ef
mikið framfaraskref og er vonandi í deiglunni.

Sep 13, 2011 10:55 AM

25

bjóða upp á námskeið í verkfllæði, tilboðsgerð, kynningum, útflutingi,
almennum rekstri. einnig mætti bæta aðstöðu miðstöðvarinnar, t.d. að hægt
væri að leigja fundaraðstöðu. einnig mætti bjóða upp á ráðgjöf fyrir fyrirtæki
ofl.

Sep 13, 2011 10:52 AM

26

veit ekki

Sep 13, 2011 10:52 AM

27

Tengja saman félögin sem að henni standa

Sep 13, 2011 10:47 AM

28

Vera meira sýnileg í samfélaginu utan fagfélaga, sýna fram á mikilvægi
hönnunar fyrir allt samfélagið, að það er sparnaður með góðri hönnun og hún
er ekki pjatt eins og maður heyrir stundum. Fordómar gagnvart hönnun eru
ennþá miklir. Eins má huga betur að lagalegum hliðum, réttindum hönnuða,
að bæði viðskiptavinur og ekki síst hönnuðurinn sjálfur séu meðvitaðir.

Sep 13, 2011 10:45 AM

29

Hm. Hugsanlega vekja athygli stjórnmála manna, sveitarstjórnarmanna og
opinbera geiranum á mikilvægi hönnuna sem einum af frumþáttunum við
mótun umhverfis okkar, ekki síst barna... þá má vekja athygli á mikilvægi
þess að skapa okkur öllum fjölbreytt og uppbyggilegt umhverfi...

Sep 12, 2011 3:03 PM

30

Halda áfram á sömu braut, byggja og bæta við sýningum og fyrirlestrum og
tengingja við atvinnulífið. Efla styrkjakerfið.

Sep 9, 2011 5:35 PM

31

Veit ekki

Sep 8, 2011 8:05 PM

32

kynna sig betur

Sep 8, 2011 6:33 PM

33

Koma á samböndum milli hönnuða og framleiðslufyrirtækja erlendis

Sep 8, 2011 9:29 AM

34

Halda áfram að þroska sig.. þetta tekur allt tíma. opin hugsun !

Sep 7, 2011 11:32 PM

35

leggja meiri peninga í félögin v/hönnunarmars

Sep 7, 2011 4:39 PM
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36

ekki viss

Sep 7, 2011 12:37 PM

37

Hef ekki ekki þekkingu til að svara.

Sep 7, 2011 12:27 PM

38

--

Sep 7, 2011 10:38 AM

39

Draga betur fram iðnhönnun aðra en húsgagnahönnun eða annað nátengt
henni. Hönnun snýst ekki bara um útlit þó svo það sé hluti af heildinni.
Fyrirtæki sem mætti nefan eru Össur, Marel, Vaki, Valka, Promens,
Reykjavík Eyes, Fossdalur.

Sep 6, 2011 5:37 PM

40

Ef hún hefði mannafla, þá mætti auka þjónustu við kynningarmál á erlendri
grundu. Veita þjónustu á sviði markaðsmála

Sep 6, 2011 4:17 PM

41

vera meira virk í litlum sýningum og uppákomum eins og off venues sem eru
allt árið

Sep 6, 2011 4:12 PM

42

Safna saman hönnuðum í sameiginlega sýningu til að fara með á
sölusýningar erlendis.

Sep 6, 2011 3:30 PM

43

Það er mikil þörf fyrir grunnprótótýpur af samningum (sem þarf t.d. þegar
hönnuður er að semja við framleiðanda). Samstarf við Einkaleyfastofu,
Tollstjóra og Skattstjóra væri eflaust gagnlegt.

Sep 6, 2011 3:19 PM

44

Kynna betur deadline og innsendingar fyrir hönnunarmars

Sep 6, 2011 2:24 PM

45

tengslanet og búa til framkvæmda styrki

Sep 6, 2011 2:23 PM

46

Vinna að grunnþáttum starfsemi hönnuða s.s. samningar og aðkoma
hönnuða við viðskiptavini. hönnuðir eru ekki sterkir þarna sem er grundvöllur
fyrir starfsemi.

Sep 6, 2011 2:19 PM

47

Veit ekki

Sep 6, 2011 2:17 PM

48

Hallar mjög á ákv. faggreinar s.s. landslagsarkitektúr og öðrum hanpað !

Sep 6, 2011 1:11 PM

49

Það er of mikið af sama fólkinu sem fær að njóta sín, það þarf að styðja
betur við bakið á lítt þekktum listamönnum. Það er erfitt að koma sér á
framfæri á Íslandi.

Sep 6, 2011 8:41 AM

50

Skapa meiri tengsl við erlend framleiðslufyrirtæki

Sep 5, 2011 11:18 PM

51

Vera meira sýnileg út um allt.

Sep 5, 2011 7:44 PM

52

Meira af því að gæta hagsmuna hönnuða

Sep 5, 2011 5:48 PM

53

Þarf að finna annan flöt á því hverning samstarfi við arkitektafélögin er háttað
?? þar sem okkar "vara" lýtur ekki sömu lögmálum og skartgripa- og
fatahönnun. Áherslur á hönnun beinist oft bara að þeirri hönnun sem getur
verið söluvara út í búð sérstaklega þegar kemur að opinberri umfjöllun um
hönnun.

Sep 5, 2011 4:52 PM

54

koma meira að því að hjálpa hönnuðum í samband við framleiðslu og
samninga við hönnunarfyrirtæki.

Sep 5, 2011 4:49 PM

55

Vera enn meira áberandi í fjölmiðlum um málefni hönnunar allt árið um kring

Sep 5, 2011 4:49 PM

56

?

Sep 5, 2011 4:46 PM
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57

Kannski hafa samstarfslínu í gangi, en kannski er slíkt í gangi í blogginu, fyrir
fólk sem hefði áhuga á samstarfi í hönnun. Styrkjakerfi fyrir slíkt og kannski
bjóða upp á margmiðlaraaðstoð fyrir hönnuði sem vilja koma sér á framfæri á
netinu með gerð heimasíðu.

Sep 5, 2011 4:13 PM

58

Finnst stundum umræðan snúast um að íslensk hönnun hafi orðið til haustið
2008.

Sep 5, 2011 4:07 PM

59

auðvitað má alltaf gera betur

Sep 5, 2011 3:52 PM

60

efla þáttöku landslagsarkitekta, samráðsvettvangi fyrir ríkið

Sep 5, 2011 3:45 PM

61

Kynna t.d samstarfsvettvang og ráðgjöf til hönnuða/arkitekta betur.

Sep 5, 2011 2:46 PM

62

Kynna sig betur

Sep 2, 2011 3:42 PM

63

Mætti vera með skýrari fókus og skerpa stefnu á hvaða verkefni skal einbeita
sér að.

Sep 2, 2011 1:28 PM

64

Hafa umfjöllun faglegri og fleiri (eruð að gera það) en má alltaf gera betur : )

Sep 1, 2011 10:34 PM

65

Halda áfram, tengja fólk, virkja hönnuði og halda áfram möntrunni um að
Hönnunarmiðstöð er sameiginlegt verkefni hönnuða á Íslandi. Ég er
sannfærð um að það væri fullt af ungum hönnuðum sem hefðu gaman af, og
það væri þeim heiður að taka þátt í starfsemi hönnuanarmiðstöðvar.

Sep 1, 2011 7:35 PM

66

Stækka - fjölga starfsmönnum... Fölbreyttari verkefni ......meiri fræðslu fyrir
almenning og fyrirtæki um möguleika hönnunar...

Aug 31, 2011 11:51 PM

67

skapa dýpri tengingu og heildstæða yfirsýn yfir framleiðsluhluta hinna ýmsu
greina, efni, ofl. - fjalla um höfundarrétt í mismunandi lagalegu umhverfi.

Aug 31, 2011 11:37 PM

68

Kynna grafíska hönnun. Útskýra hvað hönnun er og gagnið sem hún gerir
(sbr. t.d. norðmenn).

Aug 31, 2011 11:06 PM

69

?

Aug 31, 2011 7:56 PM

70

Hlutverkið er víðfeðmt og flókið. Framkvæmdagleðin er e.t.v. óraunhæf m.v.
resúrsa, og gefur stjórnvöldum skakka mynd af því hvað er hægt að gera
fyrir svo lítið rekstrarfé. Spurning um að nýta Hönnunarmiðstöð sem fyrirtæki
og involvera hönnunarfyrirtækin í landinu fjárhagslega í ljósi þess að bera
samfélagslega ábyrgð (það verður væntanlega seint hagnaður af
rekstrinum?) Þyrfti e.t.v. að skapa enn skarpari sýn og forgangsraða
verkefnum. Held að ef talað er um nýjan hugsunarhátt, fagmennsku og gæði
þá þurfi að praktísera það í vinnuaðferðum. Spurning um að hafa opinn fund
/ umræður um hlutverk hönnunarmiðstöðvar nú þegar brátt eru liðin 4 ár frá
stofnun. Væri til í að vera með í því!

Aug 31, 2011 3:59 PM

71

Kynna arkitektastéttirnar meira þar sem fatahönnun, húsgögn og gripir hafa
kannski verið meira áberandi.

Aug 31, 2011 3:20 PM

72

Það má gera heimasíðuna betri. Það er mikið um villur í kerfinu.

Aug 31, 2011 3:16 PM

73

Huga að fólki sem býr utan höfuðborgarsvæðisins.

Aug 31, 2011 12:45 PM

74

Það mætti vera bera boðskapinn öflugar út til þjóðarinnar.

Aug 31, 2011 11:23 AM

75

? Nota stöðu sína og tengslanet til að búa til Venue fyrir hönnuði til að hittast.

Aug 31, 2011 11:14 AM
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Væri t.d. hægt að hafa kaffi/fredagsbar öðru hvoru þar sem hönnuðir geta
hisst og spjallað. Gert Hönnuðanmiðstöð að hálfgerði félagsmiðstöð fyrir
hönnuði og arkitekta t.d. einu sinni í mán.
76

laga vefinn sinn. (upplýsingabanka um hönnuði)

Aug 31, 2011 11:12 AM

77

Að vera á varðbergi um að ekki séu alltaf sömu aðilarnir sem eru "feitletraðir"
og sýnilegir t.d. í dagskrá Hönnunarmars og annarra viðburða. Nauðsynlegt
er að dreifa kröftum miðstöðvarinnar frekar á fleiri aðila. Auk þess er
nauðsynlegt að skýra ýmsar vinnureglur varðandi styrkveitingar og opnað
ferlið en frekar við ýmis verkefni. Opna "klíkuna"...

Aug 31, 2011 10:43 AM

78

betri tengsl við starfandi hönnuði. meiri umfjöllun um hvern og einn á vefnum.
þessi fjólublái litur er orðinn þreyttur.

Aug 31, 2011 10:14 AM

79

Veit ekki

Aug 31, 2011 9:27 AM

80

Miðla upplýsingum um viðburði, samkeppnir og sýningar betur til hönnuða.
Og líka miðla þeim með betri fyrirvara. Það væri gaman og gott að geta tekið
þátt í fleiri sýningum td. en ég veit ekki að þeim fyrr en sýningarnar eru
auglýstar td.

Aug 31, 2011 5:23 AM

81

ýmislegt

Aug 31, 2011 3:10 AM

82

?

Aug 31, 2011 12:54 AM

83

Ég veit það ekki alveg

Aug 31, 2011 12:28 AM

84

Tengjast betur atvinnulífinu. Skapa fræðslu fyrir fyrirtæki um mikilvægi
hönnunar.

Aug 30, 2011 11:12 PM

85

opna milli sérgreina

Aug 30, 2011 10:42 PM

86

Stilla saman strengi mismunandi fagstétta og hvetja til meira og betra
samstarfs og gagnkvæmrar virðingu. Mikil áhersla á vöru og fatahönnun mætti auka veg arkitetkúrs.

Aug 30, 2011 7:43 PM

87

Setja púðrið í hönnun og hönnunarstefnu en ekki fjáöflun til eigin reksturs

Aug 30, 2011 7:20 PM

88

Byggja upp góðan tölvutækan gagnagrunn um allt sem viðvíkur hönnun og
hönnuði hér á landi ásamt góðum tengslum við önnur lönd.

Aug 30, 2011 6:28 PM

89

vera sýnilegri fyrir almenningi með fleiri viðburðum og vera sýnileg þegar
aðrir viðburðir eru í gangi í Reykjavík.

Aug 30, 2011 6:26 PM

90

Koma á framfæru fleirru en iðnhönnun og arkitektúr

Aug 30, 2011 6:10 PM

91

meiri fókus á innihald og minni á umbúðir meiri fókus og prócess og minni á
pródúkt

Aug 30, 2011 5:44 PM

92

Dettur ekkert í hug eins og er

Aug 30, 2011 5:38 PM

93

Fyrst og fremst vantar fleira starfsfólk til að sinna brýnum verkefnum og
fjármagn svo hægt sé að hafa oftar samkepnni um hönnun.

Aug 30, 2011 5:36 PM

94

Sinna samræðu milli hönnuða og skapandi greina, endurróma hugsun þeirra
út í þjóðfélagið, bæði í formi fréttaefnis, ályktana, umræðu eða
fyrirlestrarraða. Jákvæð fréttainnslög virka oft vel en gæta þarf að jafnræði

Aug 30, 2011 5:35 PM
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milli greina.
95

Það mættu koma fleiri atburðir og fyrirlestrar út á land. Landsbyggðin vill
gleymast.

Aug 30, 2011 5:32 PM

96

Fara meira til útlanda á sýningar etc.

Aug 30, 2011 5:11 PM

97

Greiða farveg hönnuða í kerfinu, t.d. varðandi rammasamninga og tollamál
og þess háttar. Einnig mikilvægt að styrkja faglega stöðu bæði útá við og
nýta má fagfólk í nefndir og ákvarðanatökur innan opinbera geirans.

Aug 30, 2011 5:07 PM

98

Koma öðrum listgreinum en ofangreindum betur á framfæri

Aug 30, 2011 5:05 PM

99

Það vantar sameignlega aðstöðu í miðbænum - opið hús með
bóka/blaða/kaffi og sýningaraðstöðu

Aug 30, 2011 5:03 PM

100

Allt þetta fyrrnefnda í spurningu 13, því það má alltaf gera betur. Sérstaklega
vinna í því að tengja hönnuði saman, efla símenntun, náttúruvitund og
vitræna framtíðarsýn. Hönnun framtíðar snýst ekki um tísku og trend,
samkeppni og vinsældir heldur líf og dauða mannkyns. Amen.

Aug 30, 2011 4:56 PM

101

Spurning hvort hönnunarmiðstöð gæti komið að einhverskonar
umboðsmennsku, þó hún geri það vissulega fyrir heildina þá vantar kannski
meira "push" á einstaklinga. Opna enn frekar á kynningu íslenskrar hönnunar
erlendis. Hún gæti td haft milli göngu fyrir nema í hönnun og nýútskrifaða
hönnuði um starfsnám eða "internship" þar sem lítið svigrúm er fyrir þess
háttar starfsnám hér á Íslandi.

Aug 30, 2011 4:54 PM

102

Tengsl hönnuða og framleiðenda.

Aug 30, 2011 4:47 PM

103

gera öllum hátt undir höfði

Aug 30, 2011 4:38 PM

104

Vera enn virkari í að kynna hönnun þá á skólastig: leikskóla, grunnskóla og
menntaskóla

Aug 30, 2011 4:36 PM

105

Miðað við starfsmannafjölda get ég varla séð að meira sé hægt að leggja á
viðkomandi! en miðað við núverandi aðstæður mætti dýpka og bæta vefinn,
það myndi gera mjög mikið.

Aug 30, 2011 4:35 PM

106

Lítil gagnrýnin umræða fer fram um hönnun og arkitektúr hér á landi.
Hugsanlega gæti Hönnunarmiðstöð gert sitt til að bæta úr því.

Aug 30, 2011 4:32 PM

107

Mætti vera enn meira áberandi. Á heimasíðunni mætti vera tekið saman safn
yfir alla þá styrki sem hönnuðir geta sótt í.

Aug 30, 2011 4:26 PM

108

Sinna betur grasrótinni, m.a. á HönnunarMars og leita út fyrir sinn "innri
hring" eftir nýju fólki til að kynna. Finnst vanta að hleypa að nýju fólki á
sýningar.

Aug 30, 2011 4:23 PM

109

veit ekki ; kannski gera betur í kynningu á hönnun prentgripa,
auglýsingagerð, myndskerytingum !

Aug 30, 2011 4:18 PM

110

Betri samskipti milli aðildarfélaga.

Aug 30, 2011 4:18 PM

111

Efla "network" milli hönnuða, greina.

Aug 30, 2011 4:16 PM
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1

Nei

Sep 19, 2011 9:48 AM

2

Margt var mjög gott en ég spyr mig: Til hvers var ég að þessu? Ég lagði
mikla vinnu í þetta en ég sá ekki að það hefði skilað sér í neinum árangri.
Einstakir aðilar heltóku t.d. blaðamennina þannig að ég og fleiri vorum
algjörlega sett út í horn og fengum -0- athygli eða umfjöllun. Plássið var allt
of lítið svo ég drukknaði í öðru drasli.

Sep 15, 2011 7:10 PM

3

Thad sem eg hef auglyst á HönnunarMars er audvita misjafn ad gaedum en
margt spennandi og fródlegt ad sja hvad verdur,en haldid afram,her i
Ungverjalandi er td Design week á hverju vori i Budapest en er árlegur
vidburdur sem allir bida eftir.

Sep 15, 2011 1:13 PM

4

Veit ekki.

Sep 15, 2011 11:56 AM

5

Finnst kannski að viðburðir séu fullmargir og dreifðir. Tel nausynlegt að velja
inn fannst ekki allt vera frambærilegt síðast. Ekki heldur gott að sé verið að
kynna það sem búið er að vera lengi í solu.

Sep 14, 2011 10:22 PM

6

Sameiginlegt átak hönnunargeirans verður að fá betur opnað aá skilning
yfirvalda á gildi og virði hönnunar. Or þeirra hafa verið innantóm og bara
orð. Skilningi fer ekki fyrri á þeim bæ, bara orð....

Sep 14, 2011 9:52 AM

7

Gæti verið gott ef hægt væri að skoða á vef Hönnunarmiðstöðvar framboð
ýmissa námskeiða.

Sep 14, 2011 9:06 AM

8

tja! held að rannsóknum hvað hönnun varðar er ekki ofaukið í samfélaginu, ef Hönnunarmiðstöð gæti stutt við þá baráttu að auka fjármagn og stuðning
við þekkingarsköpun er hönnun varðar, miðlun þekkingar, rannóknum og
breytt landslag hönnunar og hvað felist í því frá m.a. tilkomu
Listaháskólans... væri allaveganna meiri stuðningur vel þegin! ; )

Sep 13, 2011 6:12 PM

9

Er hægt að höfða meira til almennings, sýna hvernig góð hönnun bætir
umhverfi og daglegt líf?

Sep 13, 2011 5:13 PM

10

Go on.

Sep 13, 2011 2:21 PM

11

hef tjáð mig um sama efni á arkitektabloggi Hilmars sl. vetur

Sep 13, 2011 1:28 PM

12

Jafnvel vera standa aðeins lengur yfir

Sep 13, 2011 12:25 PM

13

Flott hátíð sem spennandi er að fylgjast með hvernig þróast.

Sep 13, 2011 12:20 PM

14

gæta jafnræðis svo nýtt fólk fái pláss, athygli, viðtöl við pressuna o.s.frv ...
ekki endalausa vík prjónsdóttir sem var eitt sniðugt verkefni í byrjun en er
svo alltaf að gera sama hlutinn og fær óskiljanlega athygli út á... ja.... það
hlýtur vað vera markaðssetningin á því batteríi eða tengsl við áhrifamikla
aðila !

Sep 13, 2011 12:10 PM

15

Gæta að hins Íslenska klíkuskapar. Hann lækkar gæðin.

Sep 13, 2011 12:06 PM

16

Mætti vera betur auglýst í fjölmiðlum (kannski ekki eitthvað sem
hönnunarmiðstöð getur stjórnað alveg) Fannst sorglegt hversu fljótt var litið
yfir sýningar og það sama oftast sýnt. Fyrirlestrar mættu vera um helgar ég
sjálf komst ekki vegna vinnu og svo sá maður lítið sjálfur því maður sat yfir
sýningunni sinni. Hefði viljað geta tekið þátt í fyrirlestrum sem áttu að vera
fyrir hönnuðina.

Sep 13, 2011 11:52 AM
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17

Sjálfbærni ætti að vera fyrirsögnin fyrir næsta HönnunarMars.

Sep 13, 2011 11:28 AM

18

Mér fannst hann flottur síðasta ár

Sep 13, 2011 11:12 AM

19

Nú hefur Hönnunarmars verið staðsettur í Reykjavík, það mætti hugsa sér að
færa áherslurnar út á land með reglulegu millibili, það þyrfti samt að vera
með þónokkrum fyrirvara svo undirbúningur yrði sem bestur.

Sep 13, 2011 10:57 AM

20

Tvískipting Hönnunarmars, "Félagið" (AÍ, FÍLA, FIH) verði á öðrum tíma en
vöruhönnunin.

Sep 13, 2011 10:57 AM

21

Etv. taka inn færri atriði, eða taka " þemu".

Sep 13, 2011 10:52 AM

22

Frábært framtak sem ég hef þó ekki getað tekið þátt í vegna staðsetningar

Sep 13, 2011 10:45 AM

23

Flott framtak !!!

Sep 12, 2011 3:03 PM

24

nei

Sep 8, 2011 8:05 PM

25

Hlakka til næsta HönnunarMars

Sep 8, 2011 9:29 AM

26

Varðandi H.Marsinn þá skiptir máli f. alla bæði þa sem skoða sem og þá sem
syna.reyna að sameina eins mikið og hægt er- hagur allra !.Stýra þessu eins
mikið og hægt er.

Sep 7, 2011 11:32 PM

27

Fá meira fé í styrki td. frá Íslandsstofu. Held að það sé líka hægt að skipta
þessu niður á ár. td.Húsgögn séu bara annað hvert ár.

Sep 7, 2011 4:39 PM

28

áfram veginn!

Sep 7, 2011 12:37 PM

29

.

Sep 7, 2011 12:27 PM

30

Hrós, klapp á axlir.

Sep 7, 2011 11:30 AM

31

--

Sep 7, 2011 10:38 AM

32

Það mætti kynna Hönnunarmiðstöð í listaháskólanum. Ég var útskrifuð áður
en ég vissi að hún væri til og hafði því aldrei farið inn á síðuna eða kynnt mér
allt það sem er í boði þar.

Sep 6, 2011 6:33 PM

33

HönnunarMars mætti einnig nálgast frekar tæknilegri iðnhönnun.

Sep 6, 2011 5:37 PM

34

Gaman væri að allt hönnunarsamfélagið væri undir sama þaki, með
bókakaffi og aðdráttarafl þar sem hönnuðir hittast.

Sep 6, 2011 4:17 PM

35

Hönnunarmars er uppskeruhátíð hönnuða og má aldrei verða algjörlega
miðstýrð "sýning" allir verða að fá að vera með og gera það sem þeir vilja.

Sep 6, 2011 2:19 PM

36

Nei

Sep 6, 2011 2:17 PM

37

Annaðhvert ár meira en nóg !

Sep 6, 2011 1:11 PM

38

E.t.v. betra upplýsingaflæði til sýnenda í hinum ýmsu uppákomum. Það
skilar sér oft illa í gegn um fagfélögin.

Sep 6, 2011 8:41 AM

39

.

Sep 5, 2011 7:44 PM

40

Gera öllum hönnnarhópum jafn hátt undir höfði þegar kemur að umfjöllun á

Sep 5, 2011 4:52 PM
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opinberum vettvangi
41

Hafa betra jafnræði á milli kynningar á efni fyrir mismunandi hönnunargreinar

Sep 5, 2011 4:46 PM

42

Nei, ég held að flestir séu ákaflega ánægðir með þetta fyrirkomulag
sérstaklega vegna viðskiptagildis þess.

Sep 5, 2011 4:13 PM

43

Setja þarf fagfélögum strangari tímaramma varðandi undirbúning. Of seint
farið af stað.

Sep 5, 2011 4:07 PM

44

ég bara bý úti á landi og þá er ekki auðvelt að sækja hádegisfyrirlestra og
viðburði - ég hefði viljað gera meira af því að sækja viðburði eins og
HönnunarMars en opnunin er kannski áhugaverðust og á virkum degi þannig
að þá þarf maður að taka frí frá vinnu í tvo daga

Sep 5, 2011 3:36 PM

45

Mjög flottur viðburður og vel kynntur.

Sep 5, 2011 2:46 PM

46

Tel að það séu of mörg verkefni valin og ekki nógu mikill gæðastandard á
vali á þeim. Ég held að tíminn þar sem alir fá að vera með sé búin. Komi tími
á að skilja á milli meðalmennsku og alvöru.

Sep 1, 2011 10:34 PM

47

Þó að Hönnunarmars sé skemmtilegt hönnunarkarnival þá held ég að það sé
mikilvægt að leggja áherslu á vel íhugaða heimildavinnu og kynningarvinnu
um Hönnunarmars og valda hönnun sem þar er til sýnis. Þannig mætti enn
auka möguleika á kynningu fyrir vel heppnuð hönnunarverkefni ársins.

Sep 1, 2011 7:35 PM

48

Ég er búsettur á Akureyri og hef áhuga á því að halda HönnunarMars hér
fyrir Norðan

Aug 31, 2011 11:37 PM

49

Hönnunarmars er of mikil "sölusýning". Það er ok en má ekki vera bara.

Aug 31, 2011 11:06 PM

50

?

Aug 31, 2011 7:56 PM

51

legg til að þróun hönnunarstefnunnar verði haldið opinni áfram, sótt verði fé
til að fá almennilega ráðgjafa - þetta er ekki starf sem hægt er að vinna sem
sjálfboðaliði ef með einhverju marki á að vera. Var þetta ekki nafnlaust!!

Aug 31, 2011 3:59 PM

52

Mikilvægt að halda áfram og kannski finna viðburð sem gæti farið fram að
sumri til þegar gróður og opin svæði eru meira aðlaðandi.

Aug 31, 2011 3:20 PM

53

Setja fyrirlestra á netið.

Aug 31, 2011 12:45 PM

54

-

Aug 31, 2011 11:23 AM

55

Hafa hönnunarmars í eina viku þar sem áherslur geta verið mismunandi. T.d.
yfir helgina fyrir „alla gesti“ og láta svo sýningar standa út vikuna svo
hönnuðir geti séð það sem er í boði. Ég hef tekið virkan þátt í Hönnunarmars
frá upphafi og það hefur reynst mér erfittt - og öðrum sem ég tala við að sjá
það sem aðrir eru að gera af því að ég hef verið föst í mínu. Eftir síðasta
hönnunarmars sagði ég við sjálfan mig að ég skyldi sko muna það fyrir
næsta að ekki taka þátt næst á þennan hátt - heldur taka þátt sem
þáttakandi/ gestur. Með því að lengja tímann væri e.t.v. hægt að gera bæði.

Aug 31, 2011 11:14 AM

56

Halda áfram að vera opið og víðsýnt apparat.

Aug 31, 2011 11:12 AM

57

það er góður stígandi í hönnunarmars ár frá ári en það þarf að gæta þess að
þetta verð ekki að skrímsli eins og menningarnótt.

Aug 31, 2011 10:14 AM
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58

Ef til vill mættu viðburðirnir vera færri og stærri

Aug 31, 2011 7:09 AM

59

HönnunarMars var frábær að svo mörgu leiti. Kannski var of mikið að gerast.
Athyglin beinist að of mörgu og þar af leiðandi af of fáu. Margir hefðu getað
fengið betri umfjöllun í fjölmiðlum td. Það eru margir upprennandi hönnuðir
sem ættu að hljóta meiri athygli en það eru alltaf þeir sömu sem fá hana (og
þeir verðskulda hana) en því fleiri hönnuðir sem fá athygli fyrir góð verk, því
betra fyrir íslenska hönnun á erlendri grundu.

Aug 31, 2011 5:23 AM

60

ýmislegt

Aug 31, 2011 3:10 AM

61

Honnunarmars thekki eg ekki (by erlendis)

Aug 31, 2011 12:54 AM

62

Endilega reyna að vera með meira af efni fyrir grafíska hönnuði fyrir
Hönnunarmars, bæði hvað varðar fyrirlestra og sýningar.

Aug 31, 2011 12:37 AM

63

Flottur viðburður!

Aug 30, 2011 11:12 PM

64

Persónulega finnst mér dagskráin of þétt. Betra væri að velja úr og dreifa
meira á milli ára eða bæta við dögum.

Aug 30, 2011 7:43 PM

65

Verða meira „professional“.

Aug 30, 2011 6:28 PM

66

frábært framtak og verður vonandi langlíft fyrirbæri

Aug 30, 2011 6:26 PM

67

Sumt á ekki heima á HönnunarMars, er ekki hönnun, kanski efitt að velja inn
en eitt er gróska og annað er magn

Aug 30, 2011 6:10 PM

68

ekki skipta upp milli fagsviða eins og dagskráin var sett upp í ár - vinna og
presentera efni þvert á fagsviðin - með fókus á hönnun hvort sem það eru
prócessar,vörur eða umhverfi

Aug 30, 2011 5:44 PM

69

Það vantar meiri umfjöllun um íslenska hönnun í fjölmiðla...benda á það sem
er vel gert og líka hræðilega hönnun íslenskra mannvirkja á fj´ölsóttustu
ferðamannastöðum landsins,,,VIð VERÐUM að gera betur!!!! Mistökin eru
alltof mörg,

Aug 30, 2011 5:36 PM

70

Nei, einhverrahluta vegna missi ég alltaf af því. Mætti kannski tjalda þessum
atburði til lengri tíma, tveggja helga t.d. ?

Aug 30, 2011 5:35 PM

71

Var með fyrirlestur á Hönnunarmarsi fyrir 1,5 árum

Aug 30, 2011 5:20 PM

72

Spurning hvort fjalla eigi um allar hönnunargreinarnar samtímis.

Aug 30, 2011 5:05 PM

73

Halda áfram því fína starfi sem er í gangi varðandi marsinn og efla enn frekar
- mætti t.a.m. samhliða vera með hönnunardag (föstudagurinn) í öllum
grunnskólum landsins !!!

Aug 30, 2011 5:03 PM

74

Skemmtum okkur líka. Það er ekki bannað að hlægja.

Aug 30, 2011 4:56 PM

75

Ég hafði samband við Hönnunarmiðstöð í fyrra vegna aðkomu
lýsingarhönnuða að hönnunarmars en fékk neitun vegna þess að
lýsingarhönnun er ekki tilgreind sem hönnunarflokkur innan miðstöðvarinnar
sem mér þótti mjög miður og það mætti endurskoða. ég bendi á ljosfelag.is
ef vilji er fyrir hendi að bæta úr þessu.

Aug 30, 2011 4:52 PM

76

Ritstýra honum meira

Aug 30, 2011 4:40 PM
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77

Varðandi vefinn sæi ég fyrir mér lokað spjallborð aðeins fyrir aðildarfélaga,
þar er hægt að skiptast á upplýsingum af öllu tagi. Jafnframt að hafa alls
konar ítarupplýsingar td. um sýningar erlendis, ítarlista yfir hönnunarvefi,
blog og annað. Hafa pláss fyrir á vef td. á spjallborði þar sem fólk getur náð
saman og skipulagt sig á einhverja viðburði erlendis.

Aug 30, 2011 4:35 PM

78

Þar sem félagið fór fram síðastliðið ár hefði mátt minnka umfang. Velja færri
verkefni til að sýna en betri á þeim öllum þremur sýningum sem þarna fóru
fram.

Aug 30, 2011 4:32 PM

79

Hönnunarmars er mikilvægur atburður og eiginlega undarlegt að það hafi
ekki verið til fyrir fáeinum árum síðan

Aug 30, 2011 4:26 PM

80

HönnunarMarsinn nær yfir mjög stuttan tíma og margar sýningar og mikil
sjálfboðavinna sem liggur á bak við. Það mætti athuga að lengja tímann eða
skipta félögum niður á tveggja ára tímabil ... 4 félög eitt árið og 5 hitt árið ...
láta ekki fólk brenna út á eintómri sjálfboðavinnu ... verður að fá meira
fjármagn inn í Marsinn sem mun dreifast á aðildarfélögin.

Aug 30, 2011 4:23 PM

81

... já kannski þetta að ofan; gera betur fyrir grafíska hönnun....

Aug 30, 2011 4:18 PM

82

byrja á undirbúningi fljótlega

Aug 30, 2011 4:18 PM

83

Hvernig væri að koma á legg íslenski hönnunartímariti sem væri mögulega á
ensku til að kynna íslenska hönnun og hönnuði enn betur.

Aug 30, 2011 4:18 PM
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