
heimili&hönnun4

Hin lifandi arkitektamiðstöð FÉ-
LAGIÐ verður staðsett á annarri 
hæð á Grandagarði 16 á Hönnunar-
Mars, dagana 24. til 27 mars. Þar 
verða meðal annars sýningarnar 
Ferlið – sýning á vinnuferli arki-
tekta og Snortið landslag – upplif-
unarrými landslagsarkitekta, en 
FÉLAGIÐ samanstendur af arki-
tektum, landslagsarkitektum og 
innanhússarkitektum. 

Sýningin 10+ er framlag inn-
anhússarkitekta á HönnunarMars 
og er nú haldin í annað sinn. Dóra 
Hansen sýningarstjóri segir þátt-
tökuna hafa stóraukist milli ára. 

„Við finnum mikinn meðbyr 
núna bæði frá umhverfinu og 
hönnuðunum sjálfum. Í fyrra 
voru tólf sýnendur en nú eru þeir 
þrjátíu. Eins og í fyrra buðum 
við öllum fagfélögunum níu sem 
tengjast Hönnunarmiðstöð að taka 

þátt í 10+. Sýningin er því sér-
hæfð að því leyti að sýnd eru 
húsgögn, en ekki að þar 
sýni bara innanhúss-
arkitektar. Okkur finnst 
þetta fyrirkomulag 
hafa skilað sér,“ segir 
Dóra og bætir við að 
loks hafi skapast vettvangur til að 
sýna íslenska húsgagnahönnun.

„Um leið og sá vettvangur er 
kominn hvetur það hönnuði til að 
hanna húsgögn. Okkar draum-
ur og markmið er að hönnuðir nái 
tengslum við framleiðendur en 
ekki síður að sýningin hvetji til 
framleiðslu á íslenskum húsgögn-
um. Eftir sýninguna 10+ á síð-
asta ári urðu þegar til tengsl milli 
hönnuða og framleiðenda. Nokkr-
ar vörur komust í sölu í verslunum 
hérlendis en einnig urðu til tengsl 
við erlenda framleiðendur. Snagar 

eftir Helgu Sigur-
bjarnadóttur eru til dæmis 
komnir í framleiðslu og sölu 
hjá Norman Copenhagen og 
eins er Bryndís Bolladóttir að 
hanna fyrir sama fyrirtæki,“ 
segir Dóra.

Sýningin 10+ verð-
ur opin 25. mars frá 
klukkan 11 til 23, 26. 
mars frá klukkan 11 
til 17 og 27. mars frá 
klukkan 13 til 17. Auk Dóru Hansen 
sá Ómar Sigurbergsson um hönn-
un sýningarinnar og um sýningar-
skrána sá Elísabet Jónsdóttir. - rat

Þrjátíu ný húsgögn
● Sýningin 10+ vakti mikla athygli á HönnunarMars fyrir ári. Hún er nú haldin í annað sinn 
með stóraukinni þátttöku en sýningin er framlag innanhússarkitekta til FÉLAGSINS. 

Fengur Fatastandur eftir Fanneyju Long.

Inhabit #01 Kommóða eftir 
Lísu Kjartansdóttur.

Hengjum lampann 
Eftir Sigríði Heimis-
dóttur.

Retro Smile 
Stóll eftir 
Sigrúnu 
Einarsdóttur.

Mosi Sófi eftir Aðalheiði 
D. Þórólfsdóttur.

Tónlistarmaðurinn Mugison og 
Páll Einarsson vöruhönnuður eru 
að galdra fram græju sem er í senn 
hljóðfæri, hljóðnemi, ljósabúnaður, 
gítarmagnari, trommuheili, reyk-
vél og fleira. Hún verður til sýnis í 
Vöruhúsi á Laugavegi 91. 

Mugison segir drauminn um 
græjuna hafa kviknað þegar hann 
var tölvutrúbador og orðinn leið-
ur á að tengja „alls konar drasl“ á 
hverjum degi. Á þeim árum kveðst 
hann hafa þekkt Palla sem hljóð-
mann. „Palli er snillingur,“ segir 
hann. „Hann gæti farið að virkja 
snjókomuna einhvern daginn,“ 
segir hann með aðdáun. 

Fyrir hálfu öðru ári gerðu þeir 
félagar tilraunaútgáfu af tæk-
inu, sem Mugison tók með í tvo 
prufutúra um Evrópu. Í ferðinni 

bilaði ýmislegt og Mugison kveðst 
hafa verið með lóðbolta að gera við 
– með Palla á línunni. „Nú erum við 
að endurhanna og styrkja það sem 
veikt var,“ segir hann. „Palli er 

búinn að þróa hugbúnað og þarna 
höfum við sett í eina græju ýmis-
legt sem ég hef sankað að mér gegn-
um tíðina. Þetta er líkt og að smíða 
draumabíl úr tíu öðrum.“ - gun

Hljóðfæri eða geimskip

„Hugsunin er sú að tækið passi bæði á stofutónleikum og í Laugardalshöllinni,“ segja 
Mugison og Páll. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI


