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Á undanförnum árum hafa mörkin milli hönnunar og lista orðið sífellt óljósari. Sífellt fleiri hönnuðir 

búa til fá eintök af ópraktískri jaðarhönnun sem er sýndi í galleríum og seld á uppboðum fyrir háar 

fjárhæðir líkt og listaverk. Uppboðshús og fræðimenn hafa notað hugtakið Design Art sem samheiti yfir 

þessa tegund hönnunar. Í þessari ritgerð mun ég leitast við að kynnast hugtakinu Design Art sem er eitt 

af nýjustu hugtökum hönnunarsögunnar.  

 

Þróun Design Art hönnunar verður skoðuð til þess að skilja betur ástæðu fyrir vinsældum hennar í dag. 

Það markaðsumhverfi sem hugtakið sprettur upp úr verður skoðað og ég mun athugað hvers konar 

vettvangur er í boði fyrir þá hönnuði sem vilja sýna og selja Design Art hönnun.  

 

Einnig verður litið til hvers vegna hönnuðir hanna í auknum mæli persónulegri, og jafnframt 

ópraktískari, hluti. Sagt verður frá sumum af frægari verkum stefnunnar og skoða í hvaða samhengi þau 

urðu til. Tengsl handverks við Design verða skoðuð og þá sérstaklega hvað varðar framleiðsluaðferðir. 

 

Hollenskir hönnuðir hafa verið leiðandi í Design Art og því verður skoðað hvers vegna jaðarhönnun og 

óljósari skil milli hönnunar og lista hafa orðið einkenni hollenskrar hönnunar. Að lokum verður athugað 

í hve miklu mæli Design Art fyrirfinnst á Íslandi. 
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Hönnun á mörkum lista 

 
,,Munurinn á byggingu og sköpun er einmitt þetta: að hlutur sem er byggður getur aðeins verið elskaður 

eftir að hann hefur verið byggður en sköpun felur í sér ást á hlutum áður en þeir verða til"1 

 

Þegar litið er á hluti á borð við Hey chair, 

be a bookshelf  hugsar maður með sér til 

hvers hluturinn sé ætlaður, hvort þetta sé 

skúlptúr eða húsgagn. Maður ber 

auðveldlega kennsl á ýmsa hluti, eins og 

húsgögn og hljóðfæri, sem hafa verið settir 

saman á mismunandi hátt til þess að búa til 

nýjan hlut. Það sést greinilega móta fyrir 

stól í staflanum en komið hefur verið í veg 

fyrir venjulegt notagildi stólsins þar sem 

ekki er hægt að sitja í honum. Flestir hafa 

þá hugmynd um hönnun að hún eigi að 

leysa vandamál og auðvelda lífið en ekki 

endilega flækja það eða gera það svolítið 

skemmtilegra. 

 

Hey chair be a bookshelf er frá árinu 2005 

og er lína af verkum eftir hollenska 

hönnuðinn Maarten Baas. Þetta eru verk 

samansett úr ýmsum hlutum sem allir hafa 

fengið nýtt hlutverk. Stóll verður að bókahirslu, lampaskermur að vasa og fiðla að fatahengi svo að 

dæmi séu nefnd. Fyrir þessa línu var Baas í samstarfi við verslanir með notaða hluti og fékk hjá þeim 

vörur sem annars hefðu farið í ruslagáminn. Engir tveir hlutir sem unnið er úr eru nákvæmlega eins, 

þannig að hvert verk í línunni verður einstakt. Þar sem að allir íhlutirnir eru notaðir og eru í misgóðu 

                                                
1 G. K. Chesterton: Formáli fyrir Pickwick papers eftir Charles Dickens, London 1911:  

The whole difference between construction and creation is exactly this: that a thing constructed can 
only be loved after it is constructed but a thing created is loved before it exists. 

 

Mynd 1 Hey chair be a bookshelf, Maarten Baas 2005 
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ásigkomulagi þá styrkir Baas hlutina með polyester og Polyurethane (PU).1 Þrátt fyrir að hafa notagildi 

eru hlutirnir í Hey chair be a bookshelf óneitanlega mjög frumlegir og líta kannski frekar út fyrir að vera 

listaverk og notagildið er ekki í fyrirrúmi. 

 

Viðhorf fólks til hönnunar er mjög misjafnt og finnst mörgum orðið hönnun frekar merkingalaust og sér 

til dæmis engan mun á hönnun og handverki. Sumir álíta að hönnun eigi að fela í sér augljóst notagildi 

og ekki vera listaverk. Aðrir geta hugsanlega séð húsgögn fyrir sér sem skúlptúra. Þá má velta því fyrir 

sér hvort það þjóni einhverjum tilgangi að eyða miklu púðri í skilgreiningar. Sköpun, undir hvaða hatti 

sem hún er, ætti að fá að njóta vafans og hver einstaklingur getur svo dæmt fyrir sig. Óskilgreindir hlutir 

geta hugsanlega opnað nýja heima. Mögulegt er að uppgötva einhverja virkni í hlut sem að engum 

myndi fljúga í hug ef að hann hefði verið skilgreindur; virknin verður sjálfsprottin. Þegar maður hefur 

litla þekkingu á hlutunum þá eru skilin á milli þeira mjög augljós, til dæmis á milli hönnunar og 

lista. Eftir því sem að kafað er dýpra og öðlast þannig meiri skilning á hugtökunum verða mörkin á milli 

óljósari. Því má segja að þeir sem leggja stund á hönnun á mörkum lista kafi dýpra í merkingu hönnunar 

og lista en áður hefur verið gert og mái út skilin á milli greina.2 

 

Þó svo að jólatré teljist ekki til hönnunar þá er það gott dæmi um hlut sem er nauðsynlegur flestum sem 

halda uppá jólin þrátt fyrir að hafa enga sérstaka virkni. Virknin er huglæg og hefur tilfinningalegt gildi. 

Hvað ef að það væru fleiri hlutir þar sem eina virknin væri huglæg? Eitthvað sem myndi létta lundina, 

minna á eitthvað eða bara veita félagskap? Fólk kaupir ekki eingöngu hluti fyrir notagildi þeirra. Fólk 

kaupir föt eftir Vivienne Westwood og Martin Margiela til að vera í tísku og stóla eftir Mies van der 

Rohe og Charles og Ray Eames vegna útlitsins. Hönnun er lúxus eins og list.3 Fólk byggir sjálfsmynd 

sína út frá eigum sínum. 

 

Iðnbyltingin á 19. öld hafði í för með sér miklar breytingar í tækni og samfélagi manna og í kjölfarið 

var mikið um fjöldaframleiðslu.4 Í dag hanna margir hönnuðir hluti í takmörkuðu upplagi, suma 

einstaka, þar sem engir tveir hlutir eru eins. Þessir hlutir minna oft meira á listaverk en hefðbundna 

hönnun og sumir þessara hönnuða vinna í anda myndlistamanna og reyna að kalla fram sterk viðbrögð 

                                                
1 Heimasíða Maarten Baas, 
http://www.maartenbaas.com/Main.asp?Section=Works&Sub=%7BB5B75FD7-D1F7-4466-8DD7-
FC4B6DA852EB%7D 27.janúar 2009 
2 Hara, Kenya: Designing Design. Lars Müller Publishers, 2008. Bls.19 
3 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.71. 
4 Hauffe, Thomas: Hönnun: sögulegt ágrip. Magnús Diðrik Baldursson þýddi. Háskólaútgáfan, 1999. 
Bls.8 
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neytandans; kalla fram einhverjar tilfinningar eða áhrif. Því má segja að þessir hönnuðir hafi farið aftur 

í tímann og vinnuaðferðir þeirra eru líkari þeim sem tíðkuðust fyrir iðnbyltingu. 

 

Vöruhönnun fyrirfinnst allstaðar og hefur vakið aukinn áhuga almennings undanfarin ár. Hönnun spilar 

stórt hlutverk í daglegu lífi og eru stjörnur í hönnunarheiminum á borð við Ettore Sottsass og Phillipe 

Starck orðnir álíka þekktir eins og kvikmynda-og tónlistarstjörnur og litið er á þá sem listamenn. 

Framleiðsluvörur eru jafnvel merktar hönnuðinum eins og um árituð listaverk sé að ræða. Líkt og 

listsýningar þá laða hönnunarsýningar að sér fjölda fólks og litið er á slíkar sýningar sem 

menningarviðburði.1 Því fleira sem verður sameiginlegt með hönnun og listum verða skilin á milli 

þeirra óljósari, sérstaklega í þeirri stefnu í hönnun sem hefur verið nefnd Design Art.  

 

Hugtakið Design Art myndi útleggjast sem hönnunarlist á íslensku en þar sem það hefur ekki skipað sér 

sess í íslenskri tungu verður  notast við alþjóðlega heitið, Design Art. 

 

Það sem fellur undir hugtakið er húsgagnahönnun og þá einkum stólar, borð, ljós og vasar, sem 

hönnuðirnir sjálfir, gallerí eða uppboðshús selja síðan í takmörkuðu upplagi (limited edition), sem 

frumgerðir (prótótýpur) eða í einu eintaki (one-off).2 Hugtakið Design Art á við um vettvang þeirra 

listamanna, arkitekta og hönnuða sem hafa áhuga á að vinna saman að því að afnema mörkin á milli 

þessara greina.3 

 

Meginmunur á list og hönnun er sá að listaverk verður til af því að höfundur þess vill tjá eitthvað sem 

kemur frá honum persónulega en höfundur hönnunar reynir að finna lausnir á einhverju verkefni sem að 

samfélaginu vantar lausn á.4 Þeir hönnuðir sem fást við Design Art nota hönnun fyrst og fremst til að tjá 

sig persónulega, þótt hönnun þeirra geti líka verið nytsamleg fyrir samfélagið.  Þar af leiðandi er 

vinnuferli Design Art hönnuða líkara vinnuferli listamanna en hefðbundinna hönnuða. 

Design Art hefur rekist á margar hindranir í hönnunarheiminum í gegnum tíðina en í dag er hægt að 

segja að hún sé orðin viðurkenndur angi af hönnun. 

                                                
1 Hauffe, Thomas: Hönnun: sögulegt ágrip. Magnús Diðrik Baldursson þýddi. Háskólaútgáfan, 1999. 
Bls.8. 
2 Markus Zehentbauer: “Grauzone Design Art./Neither art nor design?.” Form (Þýskaland). No.220, 
2008. Bls.90-93. 

3 Adam E. Mendelsohn: “Design Art.”Art Review, No.2, 2006. Bls. 65-66 
4 Hara, Kenya: Designing Design. Lars Müller Publishers, 2008. Bls.24. 
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Design Art 

Upphafið 
Það að virkni skuli þurfa að vera til staðar setti ákveðna hlekki á hönnun þar til á 7. áratugnum þegar 

hönnun braut af sér þessa hlekki. Eftir það var einungis tímaspursmál hvenær hönnun myndi umbreytast 

í list.1 

 

Í meira en öld voru skilin á milli lista og handverks annarsvegar  og hönnunar, lista og handverks 

hinsvegar, greinileg. Þessi skil hafa orðið mun óljósari undanfarna tvo áratugi.2 

 

Í hönnunarsögunni hafa alltaf öðru hvoru komið upp hreyfingar sem að hrista upp í hönnunarheiminum 

á einn eða annan máta. Dæmi um slíkar hreyfingar eru Bauhaus, ítölsku andhreyfingarnar frá 

7.áratugnum, Memphis og Droog Design. Þessar hreyfingar hafa blásið kjarki í aðra hönnuði og hvatt 

þá til að vera sjálfstæðir og nýjungagjarnir og þar af leiðandi lagt grunninn fyrir hönnun eins og Design 

Art. Sennilega má segja að Droog Design sé upphafið af Design Art í þeirri mynd sem það er í 

dag. Droog Design var stofnað í Hollandi árið 1993, af Renny Ramakers og Gijs Bakker. Droog 

Design var og er vettvangur fyrir hollenska konsepthönnun og hefur hlotið heimsathygli.3  

 

Droog Design hefur starfað með neytendum, 

framleiðslufyrirtækjum, hönnuðum, listamönnum og 

arkitektum í öllum birtingamyndum hönnunar og hefur 

unnið með það hugarfar að leiðarljósi að hver vara segi 

einhverja sögu; til dæmis snúist um minningar, 

nostalgíu, endurnotkun, handverkstækni og náttúru svo 

eitthvað sé nefnt.4 Þetta hönnunarteymi kom fram á 

sjónarsviðið á góðum tíma því neyslan var í sögulegu 

hámarki, mikið af peningum í umferð og fólk tilbúið að eyða miklu í hönnun. Þetta var gósentíð fyrir 

hönnunarheiminn. Droog Design gagnrýndi hinsvegar að vissu marki þetta neyslusamfélag með hönnun 

sinni. Rag Chair, stóll úr gömlum notuðum teppum,You can't lay down your memory, kommóða úr 

gömlum skúffum og húsgögn úr afgangstimbri voru sýnd við hlið nýtísku húsgagna á hönnunarsýningu 

                                                
1 Burdek, Bernhard E.: Design: The History, Theory and Practice of Product Design. Birkhäuser, 2005. 
Bls.64. 
2 Burdek, Bernhard E.: Design: The History, Theory and Practice of Product Design. Birkhäuser, 2005. 
Bls.64. 
3 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.77. 
4 Heimasíða Droog Design. http://www.droog.com/aboutus/ 27.janúar 2009 

Mynd 2 Rag Chair, Tejo Remy  1991 
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í Mílanó árið 1993. Skilaboðin voru skýr, að allt hefur verið gert áður og því ekki að endurnýta? Í 

kjölfarið komu hnýtti stóllinn Knotted Chair, 85 Lamps sem er vöndur af ljósaperum og notuð húsgögn 

niðursöguð, hagrædd og að lokum umlukin plasti eftir Jurgen Bey.1  

 

Mynd 3 85 Lamps, Rody Graumans 1993 

Mynd 4 You can't lay down your memory, Trjo Remy 1991 

Mynd 5 Knotted Chair, Marcel Wanders 1996   

Mynd 6 Kokon, Jurgen Bey 1999 

 

Margir hollenskir hönnuðir eru ekki sáttir við að framleiða einfaldlega nytsamlega hluti og gera mikið 

af tilraunum og framleiða hluti sem eru oft ekki nothæfir eða erfiðir í framleiðslu. Hollensk hönnun er 

oft á tíðum meira fyrir ímyndunaraflið og hugmyndaflugið en fyrir hefðbundna neytendur beinlínis. Má 

rekja þessa þróun að miklu leyti til Droog Design. 2 

  

Á 7. áratugnum, rúmum tuttugu árum áður en Droog Design kom fram á 

sjónarsviðið, kom fram ítölsk hreyfing, Anti-Design, með nýjan skilning á 

hönnun. Meðlimir Anti-Design voru pólítískir og áttu rætur sínar að rekja 

til stúdentamótæla á 7. áratuginum. Þeir höfðu áhuga á umhverfinu og 

notuðu hönnun sína til þess að lýsa skoðun sinni á pólitík, ekki bara á 

stöðu hönnunar3og sættu sig ekki við gamlar hugmyndir um einfaldleika, 

virkni og fjöldaframleiðslu. Módernisiminn var allsráðandi í hönnun á 

þessum tíma og Anti-Design notaði öll hönnunargildi sem hafnaði. Þeir 

tileinkuðu sér kaldhæðni, listlíki (kitsch), sterka liti og skrumskælingu á 

skala til að gera lítið úr hlutum sem voru eingöngu unnir útfrá virkni. Hönnuðurinn Ettore Sottsass var 

lykil-málsvari Anti-Design og í kjölfarið fylgdu fleiri róttækir ítalskir hönnunarhópar sem mikið bar á, 

                                                
1 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.65. 
2 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.65. 
3 Byars, Mel: The Design Encyclopedia. Laurence King Publishing, London og The Museum of Modern 
Art, New York.  2004. 

Mynd 7 Carlton bookcase, 
Ettore Sottsass, Memphis 
1981 
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meðal annars Archigram, Superstudio og Studio Alchymia.1 Sottsass var mjög virkur í starfi sínu og árið 

1980 stofnaði hann enn einn hönnunarhópinn, Memphis. Hópurinn framleiddi og sýndi, árlega milli 

1981-1988, róttæka hönnun í takmörkuðu upplagi. Flest voru þetta húsgögn og skrautmunir og það sem 

einkenndi þau var óvenjulegt form, skærir litir, mynstraðir fletir, notkun óæðri efna og lítið tillit tekið til 

virkni. Olli þetta straumhvörfum og endurhugsun í hönnunarheiminum.2  

 

Þar sem að hönnun er fremur ung starfsgrein þá mætti 

kannski segja að þeir hönnuðir sem kenndir eru við Bauhaus 

hafi verið með þeim fyrstu sem voru virkilega róttækir. 

Bauhaus skólinn var stofnaður af Walter Gropius, í 

Þýskalandi árið 1919, og varð miðstöð módernisma og 

fúnksjónalisma. Þar var lagður grundvöllur að nýrri hönnun 

sem hafði varanleg áhrif á nútímalega iðnhönnun allt fram 

til dagsins í dag. Markmið skólans var að gera iðn-og 

listnámi jafn hátt undir höfði. Skólinn tvinnaði saman list og 

handverk og varð þekktur fyrir hönnun sem var undir 

miklum áhrifum frá listhandverki. Síðar þróuðust menntunaráherslur skólans í átt til iðnhönnunar og 

arkitektúrs og nemendur fóru að vinna með óhefðbundin efni, eins og stálrör, krossvið og iðnaðargler. 

Jafnframt var lögð meiri áhersla á að hanna ódýra vöru til fjöldaframleiðslu. Skólinn var starfandi til 

ársins 1933 og hafði mikil áhrif á hönnun komandi kynslóða.3  

 

Þegar gerðar eru tilraunir í hönnun koma stundum fram erfiðleikar í framleiðslu og þar af leiðandi er 

bara hægt að framleiða vöruna í einu eða mjög fáum eintökum. Það gerir vöruna bæði verðmætari og 

eftirsóknarverðari en þær vörur sem eru fjöldaframleiddar. Oft eru slíkir hlutir settir á uppboð og seldir 

sem listmunir. 

 

Framleiðsla á hlutum í takmörkuðu upplagi er eitt af einkennum Design Art en er ekki ný af nálinni. 

Írski hönnuðurinn og arkitektinn Eileen Gray er eitt af mörgum dæmum um það. Grey var 

hönnuður sem bar mikið á á fyrrihluta 20. aldar og mörg af hennar verkum hafa orðið að klassískri 

hönnun með tímanum. Hún gerði mikið af tilraunum í hönnun sinni og eftir hana eru til margir hlutir 

sem upphaflega voru bara til í einu eintaki en hafa síðan verið settir í framleiðslu. Árið 1913 hélt Gray 

sína fyrstu sýningu og heillaði listsafnara að nafni Jacques Doucet sem bað hann hana um að hanna fyrir 

                                                
1 Heimasíða Answers.com. http://www.answers.com/topic/anti-design 27.janúar 2009. 
2 Heimasíða Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Memphis_Group  27.janúar 2009 
3 Hauffe, Thomas: Hönnun: sögulegt ágrip. Magnús Diðrik Baldursson þýddi. Háskólaútgáfan, 1999. 
Bls 74-78  

Mynd 8 Barcelona Chair, Ludwig Mies van 
der Rohe og Lilly Reich 1929 
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sig húsgögn. Gray hannaði fyrir hann borðið Lotus sem er skreytt gullhringjum og silki dúskum. Einnig 

hannaði hún tvö önnur borð fyrir hann, Bilboquet borðið og 

rautt lakkað borð.1 Eftir þetta fékk Gray mörg verkefni sem 

snérust að mestu leyti um að hanna einstaka hluti.2  Hlutir Gray 

eru ekki konsepthönnun og teljast því ekki til Design Art. Hún 

vann með dýr lúxusefni og gerði þannig hlutina sína einstaka. 

  

Hugtakið 
Undanfarin ár hefur borið mikið á þeirri tegund af vöruhönnun sem er á mörkum hönnunar og lista. 

Flestir þeirra hluta sem að falla undir þessa hönnunarstefnu flakka á milli sýninga og eru seldir á 

uppboðum. Í raun er hægt að segja að þessir hlutir séu ekki ætlaðir almenningi þar sem að þeir eru 

framleiddir í fáum eintökum og verðlagning í samræmi við það. Um alla þessa hluti er oft talað undir 

regnhlífarheitinu Design Art. En þrátt fyrir að hlutir séu framleiddir í takmörkuðu upplagi er ekki þar 

með sagt að þeir séu Design Art. Það sem virðist helst einkenna Design Art hluti er hugmyndafræðin að 

baki. Því má segja að það sem einkenni Design Art sé í raun hönnun knúin af hugmyndafræði. 

 

Design Art hlutir falla ekki sjálfkrafa undir hugtakið hönnun þar sem þeir stangast á við hugmynd og 

skilgreiningu á nútímahönnun; að teikning eða hugmynd verði ekki að hönnun fyrr en hún fer í 

fjöldaframleiðslu. Eins uppfylla þessir hlutir ekki eiginlegan mælikvarða hönnunar í þrengsta skilningi 

sem er að leysa vandamál og auðvelda lífið.  Það þýðir samt ekki að við getum einfaldlega litið á þessa 

safngripi sem list þar sem að þeir hafa notagildi og eru skapaðir af hönnuðum.3 

 

Engar heimildir virðast vera til um hvenær hugtakið var fyrst notað í því samhengi sem við þekkjum í 

dag. en notkun hugtaksins kemur fyrir þegar reynt var að koma vörum, sem framleiddar voru í 

takmörkuðu upplagi, á framfæri. Hugtakið er mjög umdeilt, meðal annars vegna þess að það hefur mjög 

söluaukandi áhrif á þessa tegund hönnunar og mönnum kemur ekki saman um hvort hér sé um að ræða 

hönnun, list eða jafnvel handverk.4 

 

 

 

                                                
1 Garner, Philippe: Eileen Gray. Design and Architecture 1874-1976. Benedikt Taschen, 1993. 
2 Heimasíða Dezignaré. http://www.dezignare.com/newsletter/EileenGray.html 27.janúar 2009. 
3 Markus Zehentbauer: “Grauzone Design Art./Neither art nor design?.” Form (Þýskaland). No.220, 
2008. Bls.90-93. 
4 Heimasíða International Herald Tribune. http://www.iht.com/articles/2008/06/02/arts/design2.php  
27.janúar 2007. 

Mynd 9 Lotus table, Eileen Gray 1915 
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Mjög skiptar skoðanir eru á Design Art, bæði frá hendi hönnuða, listamanna og almennings. Mörgum 

listamönnum gremst það að dýr og oft óþægileg húsgögn séu sett á sama stall og vel metin list. Kannski 

vegna þess hversu vanir þeir eru því að list sé gert hærra undir höfði en hönnun.1 Hægt er að sjá 

húsgögn sem skúlptúra eða annarskonar list en mörgum finnst hinsvegar að listaverk eigi hvorki að vera 

nytjahlutir né hafa eitthvað notagildi. Það er erfitt að koma auga á augljósa skýringu á því af hverju list 

er verðmætari eða merkilegri en góð og/eða áhugaverð hönnun nema kannski vegna þess að listin er 

oftast til í færri eintökum. Vinnan á bak við hönnunarverkið tekur oft lengri tíma, getur verið 

margslungin og er oftast nær kostnaðarmeiri. Því er engin ástæða fyrir því að einstök hönnun sé 

verðminni en list. Jafnframt þykir mörgum hönnuðum sem aðhyllast ekki Design Art það ósvífni að að 

hönnun þurfi að teljast list til að vera tekin alvarlega.2 Það er samt spurning hvort að hönnun sé frekar 

tekin alvarlega ef hún telst til lista. Hún verður vissulega verðmeiri þar sem hún er til í færri eintökum 

en fjöldaframleiddar vörur. En fjöldaframleiðsluvara eftir virta hönnuði á borð við Aalvar Aalto, 

Phillippe Starck og Stefano Giovannoni virðist vera tekin alvarlega og vera mikils metin. Hefðbundnum 

hönnuðum finnst sömuleiðis að til séu dýpri og margþættari svið hönnunar en Design Art og að öll lætin 

í kringum þessa einu tegund hönnunar gefi almenningi ranga mynd af hönnun og dragi athyglina frá 

hinu eiginlega verkefni hönnunar; að búa til betri heim.3 Þá þarf að spyrja hvernig maður býr til betri 

heim? Eru gæði heimsins bara fyrir eitthvað ákveðið hlutverk eða getur hlutverk jafnvel verið huglægt? 

Hefur fagurfræði notagildi? 

 

                                                
1 Heimasíða International Herald Tribune. http://www.iht.com/articles/2008/06/02/arts/design2.php  
27.janúar 2007. 
2 Heimasíða International Herald Tribune. http://www.iht.com/articles/2008/06/02/arts/design2.php  
27.janúar 2007. 
3 Heimasíða International Herald Tribune. http://www.iht.com/articles/2008/06/02/arts/design2.php  
27.janúar 2007. 
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Markaðurinn 

Phillips de Pury 
Design Art hugtakið náði fyrst athygli almennings eftir að það var notað í því skyni að markaðsetja 

hönnun sem var aðeins framleidd í einu eða fáum eintökum. Í kjölfarið er hugtakið fyrst og fremst notað 

í tilraunaskyni til að gera hönnun áhugaverðari og verðmætari sem hefur verið mjög áhrifaríkt 

viðskiptalega séð. Hugtakið Design Art er að sumra mati eingöngu viðskiptalegt fyrirbæri frekar en 

menningarlegt.1 

 

Uppboðshúsið Phillips de Pury fann ekki uppá hugtakinu Design Art, en var fyrst til að nota það í því 

skyni að markaðssetja hönnun. Með hugtakinu tókst þeim að tengja hönnun við list, sem að fram að því 

hafði selst betur og á hærra verði.2  

 

Phillips de Pury hefur verið mest áberandi allra uppboðshaldara sem selja nútímahönnun og er með 

útibú um allan heim. Fyrsta Design Art uppboðið var haldið af Phillips de Pury í desember árið 2004. 

 Síðan þá hafa Design Art hlutir verið seldir á uppboðum á stjarnfræðilega háu verði til safnara og 

annarra áhugamanna um sérstæða hönnun og list.3 

 

Kaupstefnur, gallerí og listsýningar 
Árið 2005 stofnuðu Ambra Medda, galleríeigandi á Miami, og innanhússhönnuðurinn Amy 

Lau, Design/Art Basel Miami sem er hliðarverkefni á myndlistakaupstefnunni Art Basel sem er haldin 

árlega á Miami. Á Design/Art Basel Miami er boðið uppá hönnun sem list.4 Á kaupstefnuna koma virt 

gallerí með hönnun sem þau hafa á sínum snærum til þess að selja hana og sýna. Þetta snýst þó ekki 

aðeins um það að sýna og selja hönnun heldur líka að sameina alla þætti hönnunargeirans; menningu, 

sögu og viðskipti.5 

 

 

                                                

1 Markus Zehentbauer: “Grauzone Design Art./Neither art nor design?.” Form (Þýskaland). No.220, 
2008. Bls.90-93. 
2 Markus Zehentbauer: “Grauzone Design Art./Neither art nor design?.” Form (Þýskaland). No.220, 
2008. Bls.90-93. 
3  Markus Zehentbauer: “Grauzone Design Art./Neither art nor design?.” Form (Þýskaland). No.220, 
2008. Bls.90-93. 
4 Heimasíða Design Miami. http://www.designmiami.com/about/# 27.janúar 2009. 
5 Heimasíða Amy Lau. http://amylaudesign.com/press/index.php?pr=art-basel-miami-beach-2005 
27.janúar 2009. 
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Sýningarstjórarnir Medda og Lau sáu tækifæri í því að stofna á heimsvísu tengslanet fyrir söluaðila 

jaðarhönnunar, safnara, skapara, listræna stjórnendur og gagnrýnendur. Þær ímynduðu sér nýjan 

viðskipta-og menningalegan vettvang sem myndi ná að fanga blómstrandi áhuga á hönnun og kenna 

fólki að meta takmarkað upplag, tilraunakennda hönnun og hönnun sem er þýðingarmikil fyrir söguna. 

Þetta yrði síðan sett fram innan kröftugs og sjónrænt eftirtektarverðs umhverfis.1 

 

Mörg gallerí leitast við að búa til vettvang þar sem hönnuðir geta komið nýstárlegri hönnun á framfæri 

og náð tengslum við aðra hönnuði sem vinna á mörkum faggreina, eins og myndlistar og hönnunar, og 

þannig komið verkum sínum á framfæri til áhugasamra safnara. Þar er oftast hægt að finna frumgerðir 

og hluti í takmörkuðu upplagi í bland við hefðbundna framleiðslu.2  

 

Tools Galerie í París og Contrasts Gallery í Sjanghæ eru dæmi um þessa tegund gallería. Contrasts 

Gallery er í eigu Pearl Lam, efnaðrar kínverskrar konu. Hönnun er áhugamál hennar og fær hún þekkta 

hönnuði til að hanna fyrir sig ýmsa hluti í takmörkuðu upplagi og selur þá síðan á uppboðum. Markmið 

hennar er að kanna sambönd á milli lista, arkitektúrs og hönnunar með því að láta skapandi 

hæfileikaríkt fólk nálgast verkefnin án fordóma.3 

 

Í Kassel Þýskalandi er haldin listsýningin Documenta fimmta hvert ár (fyrst fjórða hvert ár). Þetta er ein 

stærsta og virtasta listsýning í heiminum sem sýnir samtímalist. Árið 1987 var Documenta 8 haldið og 

var ákveðið að bjóða 15 hönnuðum að sýna á sýningunni og með því var hönnun sett á jafnfætis 

list. Hlutirnir sem voru til sýnis voru mjög sérstæðir og þurftu hvorki að vera frumgerð né módel að 

einhverju sem átti að fara í framleiðslu.4 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Heimasíða Design Miami. http://www.designmiami.com/about/# 27.janúar 2009. 
2 Heimasíða Tools Galerie. http://www.toolsgalerie.com/ 27.janúar 2009. 
3 Heimasíða Contrasts Gallery. http://www.contrastsgallery.com/ 27.janúar 2009. 
4 Burdek, Bernhard E.: Design: The History, Theory and Practice of Product Design. Birkhäuser, 2005. 
Bls.64. 
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Mynd 10 Vitra Edition 2007 

Vitra Edition 
Sama ár og Documenta 8 var haldið, 1987, hrintu Rolf Fehlbaum, formaður svissneska 

húsgagnaframleiðandans Vitra, og Hendel Teicher, safnvörður og listasagnfræðingur, af stað verkefni 

sem hafði að markmiði að kanna hvað liggur á bak við ýmsa daglega hluti varðandi virkni þeirra og 

útlit. Þeir buðu átta hönnuðum, arkitektum og listamönnum að vinna verkefni innan ákveðins ramma. 

Ramminn sem þeim var settur var að framleiða frumgerð af stólum. Markmiðið var að fá fram eins 

breitt nálgunarsvið og mögulegt var. Þetta var fyrsta Vitra 

Editon verkefnið og var það sýnt í Musée Rath í Genf, Sviss, árið 

1987. Verkefnið sýndi nána tengingu á milli tækni og lista. Eins og 

við var að búast fékk sýningin misjöfn viðbrögð og gestir spurðu 

spurninga eins og af hverju það væri verið að sýna frumgerð af 

stólum og af hverju safnið væri í samstarfi við iðnað. En tímarnir 

hafa breyst og mörkin milli hönnunar og lista hafa orðið 

ógreinilegri. Hönnunarsöfn eins og Vitrasafnið eiga þátt í því 

hversu mikilvægt hlutverk hönnun spilar í listaheiminum.1 

 

 

                                                
1 Heimasíða Vitra. http://www.vitra.com/en-lp/collage/design/feature-vitra-edition/page-2/  27.janúar 
2009. 

Mynd 10 Office Pets, Hella 
Jongerius 2007 
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Í Vitra Edition eru hannaðir hlutir í takmörkuðu upplagi af sumum helstu hönnuðum og arkitektum 

heimsins. Vitra Edition gefur þessum hönnuðum, arkitektum og listamönnum frelsi til að skapa 

tilraunakennd húsgögn og innanhúss innsetningar. Engin takmörk eru sett á val þeirra á efnivið, tækni, 

notkun og hugmyndafræði. Það hefur frelsandi áhrif á hönnuði að vinna að slíkum verkefnum án þeirra 

takmarkana sem markaðurinn eða framleiðslumöguleikar setja. Slíkt frelsi hvetur hönnuði til þess að 

kanna nýjar leiðir og finna nýjar lausnir. Útkoman eru hlutir sem eru jafn fjölbreyttir og höfundar þeirra 

og sýna hversu víðtækt áhugasvið einkennir þá sem taka þátt í verkefni Vitra. Vitra Edition verkefnin 

eru tvö og tuttugu ár eru á milli þeirra, fyrsta frá árinu 1987, annað frá árinu 2007. Seinna verkefnið var 

sýnt á Art Basel í Miami.1 

 

Ísraleski hönnuðurinn Ron Arad tók þátt í báðum Vitra Edition verkefnunum. Hann er einna þekktastur 

fyrir að vinna með stál sem hann mótar eftir eigin höfði. Árið 1981, þegar Arad var enn óþekktur, 

hannaði hann sitt fyrsta húsgagn, Rover Chair. Hugmyndina af stólunum fékk hann á brotajárnssölu. 

Þar hirti hann stálrör og keypti sæti úr Land Rover 2000, árgerð 1960. Stólana sýndi hann í vinnustofu 

sinni í Covent Garden og beið eftir því að einhver tæki eftir þessum þægilegu endurunnu sætum sem 

hann hafði búið til en enginn virtist hafa áhuga. Hann bjóst ekki við því að síðar yrði þetta að klassískri 

21. aldar hönnun.  

 

Dag einn bankaði uppá hjá honum lágvaxinn Frakki sem vildi kaupa af honum sex stóla. Frakkinn 

keypti stólana á 223 bandaríska dollara hvern, en í dag kosta stólarnir margfalt meira. Seinna komst 

Arad að því að kaupandinn var enginn annar en fatahönnuðurinn Jean-Paul Gaultier og hafði hann keypt 

stólana til þess að hafa á heimili sínu. Viku seinna urðu stólarnir vinsælir en Arad vill þó ekki þakka 

Gaultier velgengnina heldur telur líklegra að Frakkinn hafi bara haft nef fyrir því sem koma skyldi. 

Hvernig sem það nú er þá var þetta byrjunin á löngum og farsælum hönnunarferli Arads. Upphaflega 

átti Rover Chair bara að vera til í takmörkuðu upplagi en vegna eftirspurnar framleiddi Arad þá í 

mörgum eintökum. Þeir voru framleiddir af fyrirtæki Arad One Off.2 

 

Rolf Fehlbaum heillaðist af Rover Chair og bauð Arad að hanna fyrir Vitra Editon 1987. Arad hannaði 

fyrir þá stólinn Well-Tempered Chair sem honum þótti misheppnaður að því leiti að hann nýtti sér ekki 

þá tækni sem Vitra hafði uppá að bjóða. Í seinna Vitra Edition hannaði Arad stólinn Moreover sem er 

endurgerð af Rover Chair án þess þó að vera eftirlíking eða skopstæling á honum. Moreover sýnir  

                                                
1 Heimasíða Vitra. http://www.vitra.com/en-lp/collage/design/feature-vitra-edition/page-2/ 27.janúar 
2009. 
2 Heimasíða The Age. http://www.theage.com.au/news/house--home/radical-ron-on-risky-
design/2008/01/14/1200159337911.html  27.janúar 2009. 
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þróun á Arad sjálfum og er nútímalegri í útliti og gerð. Arad hugaði að iðnaðarframleiðslu og 

framleiðslu í takmörkuðu upplagi með gerð stólsins. Þetta var einskonar tilraun til að klára ferli sem 

hófst löngu áður með smíði fyrsta Rover Chair.1   

   

Mynd 11 Rover Chair, Ron Arad 1981. 

 Mynd 12 Moreover, Ron Arad. Vitra Edition 2007  

Mynd 14  Well-Tempered Chair, Ron Arad. Vitra Edition 1987 

                                                
1 Heimasíða Vitra. http://www.vitra.com/en-lp/collage/design/feature-vitra-edition/page-14/ 27.janúar 
2009. 
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Tengsl hönnunar og handverks 

Framleiðsla 
Framleiðsluaðferðir Design Art eru mjög tengdar handverksvinnu og áhrifum hennar á framleiðslu. 

Hlutir einkennast af mörgum þáttum handverks og þá þarf ekki að vera hægt að fjöldaframleiða.1 

Handverk einkennist til dæmis af tilraunum með efni og handsmíðuðum hlutum. Þessir eiginleikar sjást 

í mikið af Design Art hönnun. Design Art hlutir eru þó ekki alltaf handsmíðaðir þó svo að þeir líti út 

fyrir það. 

 

Tilraunakennd hönnun eins og Design Art leikur mikilvægt hlutverk í þróun hönnunar þar sem að hún 

veitir frelsi til að gera tilraunir með nýja hluti, lögun, efni, tækni og fleira án þess að þurfa að hugsa um 

framleiðsluna. Það virðist oft vera undanfari nýrrar tækni. 

 

Moooi er hollenskt framleiðslufyrirtæki stofnað árið 2001 

af hönnuðunum Marcel Wanders og Casper Visser. 

Wanders velur sjálfur inn vörurnar sem þeir framleiða og 

eru þær flestar eftir heimsþekkta hönnuði, til dæmis Jurgen 

Bey, Bertjan Pot, Jasper Morrisson, Ross Lovegrove, 

Studio Job og marga fleiri.2 Moooi hefur hafið framleiðslu 

á vörum sem hafa aðeins verið fánlegar í takmörkuðu 

upplagi. Sem dæmi má nefna ljósið Random Light eftir 

Hollendinginn Bertjan Pot. Random Light varð til sem 

handunninn hlutur en er nú fjöldaframleiddur af Moooi eftir 

að þeir þróuðu nýja tækni til þess að framleiða 

hann.3 Ókosturinn við tæknina var sú það var ekki lengur 

hægt að búa til ljósið á jafn handahófskenndan máta og 

áður svo að nafninu var breytt í Non-Random light.4 

 

 

 

                                                

1 Corinne Julius: “The craft of Design Art.”Crafts. No.213, 2008. Bls.16-18. 
2 Heimasíða Moooi. http://www.moooi.com/paginas/24-who-we-are.html  27.janúar 2009. 
3 Marcus Fairs: “Burning down the divide.”Crafts. No.205, 2007. Bls.38-42. 
4 Heimasíða Bertjan Pot. http://www.bertjanpot.nl/ 27.janúar 2009. 

Mynd 15 Non-Random Light, Bertjan Pot 2007 
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Salvation, eftir Boym hjónin, Constantin og Laurene, er annar hlutur sem þótti ólíklegur í 

fjöldaframleiðslu. Þau höfðu safnað saman keramik leirtaui á flóamörkuðum og límt saman. Þeim til 

mikillar undrunar hafði Wanders samband við þau og vildi hefja framleiðslu á hlutnum. Moooi var þá 

að leita að hlutum í nýja línu, Moooi Weer (sem er hollenska og þýðir fallegt aftur), þar sem eldri 

hönnun og hlutum sem voru nú þegar til var gefið nýtt líf. Wanders bað þau um að búa til leiðbeiningar 

fyrir uppröðun hlutanna því hann ætlaði að útvega hollenskan stílista til að velja hlutina á 

flóamörkuðum og setja þá saman. Listræn tilraun varð að hönnun sem fór í framleiðslu.1 Oft eru vélar 

fundnar upp til að knýja áfram hluti sem voru handknúnir. Segja má að handverk og hönnun, 

sérstaklega Design Art, geti þannig verið hvati fyrir þróun í iðnaði og tækni.2   

 

Mynd 16 Salvation, Boym 2002       Mynd 17. Leiðbeiningar fyrir uppröðun Salvation.  

Designers of the future 
Þeir hönnuðir sem valdir voru sem Designers of the Future 2008 gætu hugsanlega flokkast undir 

handverksmenn miðað við efnisnotkun þeirra og vinnuaðferðir. Umsjónarmenn Design/Art Basel Miami 

2008 skipuðu fjóra hönnuði eða hönnunarteymi og kölluðu þá Designers of the Future eða hönnuði 

framtíðarinnar.3  

 

                                                

1 Boym, Constantin: Curious Boym. Design works. Princeton Architectural Press, 2002.bls 56-61 
2 Marcus Fairs: “Burning down the divide.”Crafts. No.205, 2007. Bls.38-42. 
3 Corinne Julius: “The craft of Design Art.”Crafts. No.213, 2008. Bls.16-18. 
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Þeir sem voru valdir í verkefnið voru hönnuðirnir Martino Gamper, Max Lamb, Julia Lohmann og 

Clemens Weisshar & Reed Kram. Hver hönnuður eða hönnunarhópur skapaði nýjan hlut, innsetningu 

eða seríu með því að nota tvö ólík efni, steypu og ull.1 Hönnuðirnir fengu fyrirfram ákveðið efni sem 

þeir urðu að vinna með, eins og handverksmenn, en alla jafna hanna hönnuðir hlutinn áður en þeir velja 

efnið. 

 

Fyrir verkefnið hannaði Julia Lohmann 

borð, Resilience Tables, þar sem hún 

notaðist við steypu. Steypa, sem er 

venjulega álitin endingargott efni með gott 

burðarþol, var steypt í tvívítt form með 

bakhliðina úr ofinni ull. Eftir að steypan 

hafði harðnað var hún brotin upp en hélst 

saman á ullinni. Brotunum var síðan raðað í 

þrívítt form og fest saman. Þessi aðferð 

býður uppá smíði margra einstakra og ólíkra 

hluta úr steypu úr sama formi.2 Þetta gæti seint talist til hefðbundinnar hönnunar og líklegra að litið sé á 

sem listaverk. 

                                                
1 Heimasíða Designboom. http://www.designboom.com/weblog/cat/26/view/3053/designers-of-the-
future-max-lamb-at-design-miami-basel-2008.html  27.janúar 2009. 
2 Heimasíða Julia Lohmann. http://www.julialohmann.co.uk/news/2008/06/03/resilience-concrete-and-
wool-tables-design-miamibasel-2008/  27.janúar 2009. 

Mynd 18 Resilience Tables, Julia Lohmann 2008 
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Holland 

,,Holland er land sem hefur skapað sjálft sig - allt í Hollandi hefur verið hannað, allt frá grænmetinu sem 

er ræktað þar til landslagsins."1 Ilse Crawford 

 

Jaðarhönnun er einkennandi fyrir hollenska hönnun og margir hollenskir hönnuðir eru áberandi í 

umræðu um Design Art og helsta einkenni hollenskra hönnuða hefur undanfarið legið í 

tilraunastarfsemi og hugmyndafræði. Ein ástæða þess gæti verið að hollenskir hönnuðir geta sótt um 

rausnarlega ríkisstyrki eftir að þeir ljúka námi. Styrkirnir gera þeim kleift að vera tilraunakenndari í 

hönnun sinni, sem er jafnframt forsenda styrksins.2 Styrkirnir stuðla einnig að því að þeir vinni á eigin 

forsendum utan "markaðarins". Styrkirnir gera það líka að verkum að minni pressa er á hönnuðina að 

ana út í að hanna eitthvað markaðsvænt svo að þeir fái greitt fyrir vinnu sína. Hinsvegar geta ekki allir 

fengið styrki og er þeim aðeins útdeilt til þeirra sem eru að vinna í tilraunakenndri hönnun.3 

 

Samkvæmt hollenska hönnuðinum Hella Jongerius þá er handverk varla til sem grein í Hollandi og 

engin greinileg skil eru á milli handverks og hönnunar. Þrátt fyrir það er heil kynslóð af hollenskum 

hönnuðum sem hefur framleitt hluti sem þykja eiga meira skylt við handverk en hönnun. Þessir 

hönnuðir eru sumir af þekktustu hönnuðum Hollands, meðal annars Ineke Hans, Hella Jongerius, 

Bertjan Pot og Jurgen Bey. Öll virðast þau gera sér grein fyrir því að vinna þeirra minni á handverk er 

segjast þó öll vinna sem hönnuðir. Þau segja handverkstækni einfaldlega vera verkfæri sem hægt er að 

nýta í iðnhönnun.4 

 

Það sem kalla mætti nýja nálgun í hollenskri hönnun í dag veldur því að hönnuðir hafna formlegri, 

konseptdrifinni nálgun Droog kynslóðarinnar og nota í staðinn hefðbundar aðferðir og aðlaga þær að 

eigin þörfum. Þessir hönnuðir eru í leiðinni að þverbrjóta allar fyrrum stífar hindranir milli hönnunar, 

handverks og lista.5 

 

 

                                                
1 Marcus Fairs: “Burning down the divide.”Crafts. No.205, 2007. Bls.38-42. “The Netherlands is a 
country that’s made itself-everything in the Netherlands has been designed, from the vegetables they 
grow to the landscape”. 
2 Upplýsingar úr samtölum við kennara minni, Jurgen Bey. Janúar 2009. 
3 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.67. 
4 Marcus Fairs: “Burning down the divide.”Crafts. No.205, 2007. Bls.38-42. 
5 Marcus Fairs: “Burning down the divide.”Crafts. No.205, 2007. Bls.38-42. 
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Design Academy Eindhoven er hollenskur hönnunarskóli og margir af núverandi kynslóð hönnuða í 

Hollandi hafa lært eða kennt við skólann. Skólinn er mjög handverksmiðaður og þar smíða nemendur 

hlutina sjálfir. Á þann hátt fá nemendurnir aðra tilfinningu fyrir efni, áferð, formum og verkfærum en ef 

aðeins væri notast við teikningar eða tölvur.1  

 

Skólinn stærir sig af því að nemendur hans hugsi sjálfstætt og séu félagslega ábyrgir. 85% nemenda 

halda áfram að vinna við hönnun að útskrift lokinni. Framsýnn hugsanaháttur skólastjóra skólans, Li 

Edelkoort og Liesbeth in't Hout, er áhrifamikill í skólanum þar sem nemendur eru hvattir til þess að 

vinna fyrir jaðarinn en ekki bara meginþorra neytenda.2  

 

Hollenskir hönnuðir eru þekktir fyrir konseptmiðaða hönnun í ætt við Droog Design en í Design 

Academy Eindhoven er einnig lögð áhersla á að mennta nemendur í að svara þörfum iðnaðarins. 

Nemendur eru kynntir fyrir efnum og framleiðsluaðferðum; þeir eru ekki hræddir við fjöldaframleiðslu 

og þekkja hana vel.3 

 

Margir hollenskir hönnuðir vinna eins og listamenn og verkin verða til hjá hönnuðunum sjálfum en ekki 

vegna eftirspurnar frá fyrirtækjum. Hönnuðirnir þurfa aftur á móti að búa til einstaka og jafnvel flókna 

hluti til þess að ná athygli framleiðenda. Margir hafa valið þá leið að hanna einstaka Design Art hluti 

þar sem að eftirspurnin eftir dýrum, sjaldgæfum og handsmíðuðum húsgögnum hefur vaxið ört 

undanfarin misseri.4 Þó að Design Art hlutir séu verðmætir þá verða höfundar þeirra seint ríkir því að fá 

eintök seljast og þeir eru flóknir og dýrir í framleiðslu.5 Því má velta fyrir sér hvaða áhrif 

efnahagskreppan sem nú ríður yfir á eftir að hafa á þessa tegund hönnunar. 

 

Eftir ólík viðbrögð í byrjun eru margir hollenskir hönnuðir nú heimsþekktir og sýningar á hollenskri 

jaðarhönnun algengar um allan heim. Hollendingar sjálfir eru hinsvegar mjög gagnrýnir og hönnuðirnir 

alls ekki alltaf spámenn í eigin föðurlandi. Yngsta kynslóð hollenskra hönnuða er þess vegna farin að 

vilja sjá sínar vörur í framleiðslu en ekki bara í galleríum. Þessu má líkja við haute couture (hátíska) og 

commercial (verslunarvara) í tískuheiminum þar sem hönnuðir nýta sér viðurkenningu í listaheiminum 

                                                
1 Marcus Fairs: “Burning down the divide.”Crafts. No.205, 2007. Bls.38-42. 
2 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.128. 
3 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.128. 
4 Marcus Fairs: “Burning down the divide.”Crafts. No.205, 2007. Bls.38-42. 
5 Upplýsingar úr samtölum við kennara minni, Guðrúnu Lilju Gunnlaugsdóttir. Janúar 2009. 
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til þess að selja aðrar fjöldaframleiddar vörur. Að sama skapi eru ekki allir hollenskir hönnuðir svona 

uppteknir af konsepthönnun og tilraunum og hanna þess í stað hagnýta hluti eins og ljósaperur, 

ruslakörfur, almenningsbekki, ostaskera og þess háttar. Sú hönnun er oftast nafnlaus nema hún verði  

 

mjög gróðavæn. Þeir hönnuðir sem fá sjaldan nafns síns getið eru oftast menntaðir í tækniskólum og 

hönnun þeirra verður að vera praktísk og arðvænleg. Þeir fá oft hærri laun þó þeir séu minna þekktir.1 

Konseptmiðuðu hönnuðirnir eru hinsvegar frekar menntaðir í hönnunardeildum listaskólana. Þeim þykir 

mikilvægara að skapa sér nafn og jafnvel einhvern auðþekkjanlegan sjónrænann stíl heldur en félögum 

þeirra úr tækniskólunum. Þeir vinna verk útfrá eigin sköpunargáfu í fáum eintökum og treysta á söfn og 

gallerí til þess að koma þeim á framfæri.2  

 

Það eru nokkrar leiðir til þess að notfæra sér þetta menningarlega hlutverk hönnunar. Eitt af þeim er að 

skapa þjóðleg einkenni hönnunar. Þjóðverjar eru nákvæmir, Ítalir tákna munað og glæsileika og 

Norðurlandaþjóðir eru ábyrgar. Hollendingar hafa skapað sér orðspor fyrir réttsýni. Allt verður að hafa 

tilgang, ef ekki notagildi þá einhver skilaboð eða sögu. En Hollendingar hafa ekki náð að notfæra sér 

þessa ímynd til þess að selja hönnun sína eins og hönnuðir annarra landa vegna þess að það er ekki 

auðvelt að framleiða hana eða nýta. Hönnun margra Hollendingana er ekki praktísk fyrir venjulegt fólk 

og endar því oft frekar í sýningarsölum en á heimilum. Frægir hollenskir hönnuðir eru þess vegna oft 

með fáa eða enga í vinnu, aðstæður þeirra eru líkari listamönnum en hönnuðum og launin ekki uppá 

marga fiska.3 

 

Sterk staða hollenskrar hönnunar á sér rætur í þeirri tilraunastarfsemi sem að Droog Design hóf og ólíkt 

því sem margir halda var það engri sérstakri áætlun að þakka heldur talaði hönnun þeirra sem voru að 

verki einfaldlega sínu máli. Hollenskir hönnuðir vöktu athygli fyrir hversu nútímalegir, sjálfstæðir og 

hugmyndaríkir þeir voru og hafa náð forystu í því að byggja hönnun sína á hugtökum í stað þess að 

vinna endalaust með samruna hönnunar og tækni á sem hagkvæmastan máta eins og kollegar þeirra í 

Finnlandi eða Hong Kong. Það hefur veitt þeim forskot á aðra á ört vaxandi markaði.4 

                                                
1 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.68. 
2 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.69. 
3 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.67. 
4 Aaron Betsky: “Nederlanden.”Experimenta. No.54, 2006. Bls.137. 
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Lokaorð 

Design Art einkennist af óhefðbundinni konsepthönnun með óljóst notagildi sem er framleidd í fáum 

eintökum og seld í galleríum en ekki fjöldaframleidd af fyrirtækjum. Design Art hönnuðir eru oft vel 

þekktir þar sem verk þeirra eru nafngreind og til sýnis í galleríum og á kaupstefnum og sýningum en 

ekki nafnlaus neysluvara. Verkin eru oft dýr í framleiðslu og því verða Design Art hönnuðir seint efnaðir 

þótt söluverð á einstökum vörum þeirra sé hátt ef þeir eru þekktir. Design Art sækir vinnuaðferðir sínar 

að miklu leyti í handverkslist og tilraunir með ný efni og aðferðir gera það að verkum að Design Art 

stuðlar að þróun á nýrri tækni og framleiðsluaðferðum. Holland er leiðandi í Design Art hönnun. Það er 

að miklu leiti því að þakka að frumkvöðlar hennar eru hollenskir og hollenska ríkið veitir ríkisstyrki til 

þeirra sem fást við tilraunakennda og óhefðbundna hönnun.  

 

Þrátt fyrir að takmarkað upplag henti íslenskri framleiðslu þá eru ekki margir sem hanna hluti í 

takmörkuðu upplagi. Hinsvegar eru sumar þær aðstæður til staðar sem gætu hvatt hönnuði til að hanna 

hluti á þennan hátt. Gallerí á Íslandi hafa í auknu mæli verið tilbúin að sýna hönnun. Á Sequences 

hátíðinni árið 2006 sýndi vöruhönnuðurinn Katrín Pétursdóttir grafíkverk á snjóbrettum og hjálmum 

í sýningarsal I8. Þetta er eina skiptið sem hönnun hefur verið sýnd í I8. Einnig hefur Gallery Turpentine 

sýnt hönnun nokkurra íslenskra hönnuða. Hægt er að velta fyrir sér hvort það myndi hafa mikil áhrif á 

hönnuði og almenningsálit á hönnun ef að hönnun yrði tekin til sýninga á einu af stærri listasöfnum 

Íslands eða ef að listasöfnin myndu efna til samkeppna fyrir íslenska hönnuði. Hægt er að ímynda sér að 

það myndi hafa þau áhrif að hönnuðir myndu einbeita sér minna að framleiðslu. Það er þekkt umræða 

meðal íslenskra hönnuða að nýútskrifaðir hönnuðir þurfi að lifa á næstum engu í einhver ár eftir nám. 

Þessi vinna við að skapa sér nafn er nógu erfið þó svo um framleiðsluvæna vöru sé að ræða. 

 

Framandi hlutir, að læra eitthvað nýtt, dulúð og leyndardómar er eitthvað sem hefur alla tíð heillað mig 

líkt og óhefðbundin hönnun og arkitektúr. Ég dáist að þeim róttæku, þeim sem að ryðja brautina og hrista 

upp í fólki með djörfung og þrautseigju. Sömuleiðis virði ég skemmtilega þenkjandi og skapandi 

listamenn sem láta ekki grýttu leiðina stöðva sig. Ég hef alltaf talið að fólk læri ekki af því venjulega 

heldur því óvenjulega og þar af leiðandi hefur þessi fína lína á milli hönnunar og lista alltaf heillað mig. 

Mér finnst hún persónuleg og henni fylgja einhver skilaboð. Hönnuðir verða fyrir áhrifum frá 

samfélaginu, félagslegu réttlæti, mengun, neysluhyggju, loftslagsmálum, og fjölskyldumunstri og hafa 

aftur áhrif á samfélagið með hönnun sinni. Design Art er betur fallin en mörg önnur hönnun til þess að 

hafa áhrif á samfélagið því hún er sköpuð að frumkvæði hönnuðarins en ekki sem svar við þekktum 

þörfum samfélagsins. Design Art getur verið svar við því hvað þarf að gerast til að hrista uppí 

hönnunarheiminum. Hefur allt verið gert? Er þá ekki það eina sem eftir er fyrir hvern einstakling að tjá 

sig og sínar skoðanir í gegnum hönnun. 
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Ég tel hlutverk mitt sem vöruhönnuður vera að gera heiminn að betri stað til að búa á. Þá á ég ekki við 

einhverjar dramatískar breytingar heldur einfalda hluti sem betrumbæta umhverfið í kringum okkur með 

einu eða öðru móti, t.d.; vekja upp tilfinningar, gleðja augað, auka þægindi og vellíðan.  Betri heimur 

felst ekki í einungis hagnýtum hlutum. Fyrir mér er heimurinn betri ef hann er fallegri, skemmtilegri og 

áhugaverðari. Ég tel því að hlutverk hluta geti líka verið huglægt. 

Ég mun kannski ekki feta í fótspor Design Art hönnuða en ég mun án efa halda áfram að leita 

innblásturs í óhefðbundna hönnun, list og arkitektúr og nýta mér það í mínum verkum í framtíðinni. 

 

,,Við tjáum hver við erum með húsgögnunum, tækjunum og fylgihlutunum sem að við umkringjum 

okkur með daglega. Það er varla neinn tilgangur í því að gera skýran greinamun á milli þessara ólíku 

hluta. Þeir allir, á sinn hátt, eru nauðsynlegir, hafa hlutverk.” 1 Hella Jongerius. 

 

                                                
1 Heimasíða Hella Jongerius. http://www.jongeriuslab.com/site/html/work/office_pets/   27.janúar 2009. 
“We express who we are by the furniture, the appliances and the accessories with which we surround 
ourselves day by day. There is hardly any point in making a fundamental distinction between these 
different things. All of them, in their own way, are necessary, functional"  
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