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Fyrir hönd stjórnar FÍT vil ég byrja á að þakka öllum meðlimum 
félagsins og öðrum sem eiga innsendingar í FÍT keppninni  
að þessu sinni, fyrir góða þátttöku. Ljóst er að keppnin nýtur  
sívaxandi vinsælda og virðingar meðal hönnuða og félags-
manna FÍT enda fjölgar innsendingum og félagsmönnum ár  
frá ári. Í árslok 2018 töldum við 232 félagsmenn í FÍT.
 
FÍT verðlaunin eru fagverðlaun og hlutverk þeirra er að velja 
það besta í grafískri hönnun og myndlýsingum á Íslandi ár 
hvert. Innsendingar í keppnina eru dæmdar af fagfólki meðal 
grafískra hönnuða og myndhöfunda sem er raðað í dómnefndir 
eftir sínum sérsviðum. Í hverri dómnefnd er svo skipaður for-
maður og tryggt að nefndin sé skipuð fólki úr ólíkum áttum  
og að jafnræði sé milli kynja.
 
Dómnefndin dæmir eingöngu út frá faglegum forsendum  
og verðlaun eru aðeins veitt ef verk þykir vera framúrskarandi 
og því ekki sjálfgefið að verðlaun séu veitt í öllum flokkum. 
Sömuleiðis er það á valdi dómnefndar að ákveða hvort veittar 
séu viðurkenningar og hversu mörg verk hljóta tilnefningu í 
hverjum flokki.

Síðasta vetur var kosið til stjórnar FÍT en stjórnina skipa nú  
Kristín Eva Ólafsdóttir formaður, Þorleifur Gunnar Gíslason  
varaformaður, Íris Ösp Sveinbjörnsdóttir, Linda Ólafsdóttir 
fulltrúi Fyrirmyndar, Gísli Arnarson og Sigríður Rún (varamaður).  
Auk þess sem Helena Rut Sveinsdóttir er fulltrúi nemenda til 
eins árs. Magnús Hreggviðsson lét af stjórnarstörfum ásamt
Ísak Einarssyni, fulltrúa nemenda. Fyrir hönd stjórnar viljum 
við þakka fráfarandi stjórnarmeðlimum kærlega fyrir vel 
unnin og óeigingjörn störf í þágu félagsins

Á síðasta HönnunarMars kom FÍT að venju að stórri samsýningu 
sem fram fór í Listasafni Reykjavíkur – Hafnarhúsi auk þess sem 
formleg opnun Hönnunarmars fór fram á sama stað í tilefni 10 
ára afmælis hátíðarinnar. Sýningin var sérstaklega vel sótt og 
fjölbreytt en í ár mun FÍT aftur sýna í Hafnarhúsinu og standa 
fyrir stórri samsýningu þar sem meðal annars verða sýnd þau 
verk er hljóta verðlaun og viðurkenningu í FÍT keppninni í ár. 
Becky Forsythe verður listrænn stjórnandi sýningar FÍT 2019. 
Becky hefur mikla reynslu af sýningarstjórnun, uppsetningu 
sýninga í fjölbreyttum sýningarrýmum og samsetningu sýninga 
ólíkra listamanna. 

Ávarp formanns

verðlaun

hönnunarmars

stjórn

Ávarp formanns 6
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Í fyrra átti FÍT afar gott samstarf við Art Directors Club of Europe 
(ADC*E) en þónokkrir hönnuðir voru valdir og fóru sem fulltrúar 
í ýmis verkefni á vegum þeirra. Má þar nefna dómnefndarstörf 
í ADC*E keppninni en Einar Gylfason, Gunnar Þorvaldsson, 
Rán Flygenring og Selma Rut Þorsteinsdóttir tóku að sér að 
dæma ólíka flokka í keppninni úti. Elín Elísabet Einarsdóttir 
var fulltrúi ungra hönnuða frá Íslandi með þátttöku í High 
Potentials verkefninu í Barcelona og hlaut hún mikla athygli 
fyrir sýn verk. Við viljum þakka öllum þeim sem tóku þátt í 
þessum verkefnum fyrir hönd FÍT. 

Einnig var sú nýbreytni að að halda ADC*E Night á Kex hostel 
í janúar 2019. Þar voru teiknarar með ör-fyrirlestra auk þess 
 sem tvenn ADC*E gullverðlaun voru afhent Gagarín og Basalt  
arkitektum fyrir verkefni þeirra Lava Centre sem hlaut aðal-
verðlaun FÍT 2018. Mjög góð mæting var á viðburðinn og sam-
dóma álit var að þetta mætti endurtaka.

Fjöldi innsendinga og félagsmanna hefur aukist ár frá ári eins  
og fram hefur komið. Það er því ljóst að stjórnin tekur við góðu  
búi undanfara sinna og mun gera sitt allra besta til að halda 
þeirri vegferð áfram. Óeigingjarnt starf stjórnarmanna við að  
halda utan um verkefni félagsins er talið í hundruðum klukku-
stunda ár hvert. Hver klukkutími er gefinn með bros á vör í 
sjálfboða starfi. Það eru nefnilega magnaðir kraftar sem leysast 
úr læðingi við fórnfýsi og góða samvinnu, sem er bæði gefandi og 
þroskandi. Allir félagsmenn ættu að hafa það á stefnuskrá sinni 
að bjóða fram krafta sína til félagsins einu sinni á starfsferlinum. 

Með auknu samtali við félagsmenn hafa komið margar góðar 
ábendingar sem hafa hjálpað okkur að benda á hvað megi betur 
fara. Við höfum reynt eftir besta megni að bregðast við þeim 
ábendingum. Hlökkum til að heyra frá ykkur á komandi ári.                  
                                                
 
Með von um áframhaldandi gott samstarf og samtal,
Kristín Eva Ólafsdóttir,
formaður FÍT.
 

adc*e

innsendingar
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Félag íslenskra teiknara stendur fyrir veglegri samsýningu á 
HönnunarMars sem sýnd verður í porti Listasafns Reykjavíkur, 
Hafnarhúsi, þriðja árið í röð.

Becky Forsythe verður listrænn stjórnandi sýningar FÍT 2019 í 
Hafnarhúsinu á Hönnunarmars. Becky starfar sem sýningarstjóri 
og rithöfundur og er búsett í Reykjavík. 

Becky hefur mikla reynslu af sýningarstjórnun, uppsetningu 
sýninga í fjölbreyttum sýningarrýmum og samsetningu sýninga 
ólíkra listamanna. Becky var safneignarfulltrúi Nýlistasafnsins 
á milli 2015—2018 þar sem hún var að skipuleggja fjölmargar 
sýningar safnsins, má þar nefna sýningarnar Prýði (2015), Rolling 
Line (2017, co-curated), Fjarrænt efni (2018) and Milli fjalls og fjöru 
(2018, co-curated).

Sýningin FORM er unnin af  Heiðdísi Höllu Bjarnadóttur, 
grafískum hönnuði. Verkin voru upphaflega tvívíð tölvu-
grafíkverk sem þróuðust yfir í þrívíð veggverk úr tré og textíl. 
Verkin ganga út á samspil fyrirfram ákveðinna forma og lita  
og bera engar vísanir, merkingu eða skilaboð. 

Mæna er tímarit um hönnun á Íslandi sem gefið er út árlega 
af hönnunar- og arkitektúrdeild Listaháskóla Íslands. Lögð 
er áhersla á fræðilega umræðu um þá ótal þræði sem snerta 
hönnuði og að vera vettvangur gagnrýnna umfjallana. Mark-
mið Mænu er þá einnig að þenja mörk grafískrar hönnunar 
með tilraunastarfsemi og tilraunakenndum samræðum. Þetta 
er tíunda árið sem Mæna er gefin út og er hún að þessu sinni 
unnin út frá þemanu „trans“ sem endurspeglast í innihaldi, 
uppsetningu og útliti tímaritsins. 

Postprent er vettvangur fyrir listamenn, sem vinna í hvers 
kyns prentmiðlum, til að koma list sinni á framfæri á netinu. 
Stofnað 2018 af Viktori Weisshappel og Þórði Hans Baldurssyni. 
Um er að ræða vefsvæði þar sem sérvalinn hópur listamanna 
er með prentverk sín til sölu í takmörkuðu upplagi. Hópurinn 
samanstendur af mörgum af helstu ungu listamönnum landsins 
sem fást við grafísk- og ljósmynda-prentverk. Á sýningunni  
getur að líta úrval verka sem fáanleg eru á postprent.is

Verðlaunasýning FÍT 

sýningastjóri

form

mæna

postprent



9

Farvi setur upp vinnubúðir þar sem gestir og gangandi fá tæki-
færi til að kynnast risograph prenttækninni með því að setja 
saman sitt prentverk í einum eða tveimur litum á staðnum.

36 risafrímerki eftir Örn Smára Gíslason sem hönnuð hafa verið  
með íslenska samtímahönnun í huga og aðildarfélög Hönnunar-
miðstöðvar Íslands sem útgangspunkt. Af þeim komu fjögur út í 
febrúar 2019 og voru þau tileinkuð landslagsarkitektúr.

Sýningin inniheldur keramikhluti eftir Bjarna Helgason inn-
blásna af teikningum úr 365 mynda seríunni „Ár hinna dauðu“. 
Öndvegiskúpur minna okkur á að líf okkar tekur enda. Þær eru 
dularfullar, með sínar tómar augntóftir og kraftmiklu línur. Þær 
vekja upp forvitni og segja sögur af því hvaðan við komum og 
hvernig við munum enda - sem kúpa.

risoprent 
vinnustofa

samtímahönnun

öndvegissúlur





11 Aðalverðlaun

Dómnefnd: Arnar Ólafsson, Atli Hilmarsson, Hildur Sigurðardóttir  
& Hjörvar Harðarson.
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aðalverðlaun
Þjóðminjasafn Íslands
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aðalverðlaun
Þjóðminjasafn Íslands
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dómnefnd
 „Framúrskarandi lausn og ákaflega vel leyst heildarútlit fyrir 
menningarstofnun. Letrið miðlar sögulegri tengingu og sérstöðu 
sem tengist íslenskri menningu.“

 „An outstanding approach and impeccably executed overall branding for the 
cultural organisation. The typography communicates historical references and  
the uniqueness of Icelandic culture.“

jónsson & le’macks
Albert Muñoz 
Sigurður Oddsson 
Þorleifur Gunnar Gíslason 
Svala Hjörleifsdóttir 
Gabríel Bachmann





17 Auglýsingaherferðir

Dómnefnd: Agga Jónsdóttir, Bertrand Kirschenhofer, Einar Geir Ingvarsson, 
Hjörvar Harðarson (formaður), Hrefna Lind Einarsdóttir & Lóa Hjálmtýsdóttir.
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auglýsingaherferðir
Verðlaun

unwomen ísland
Kynbundið ofbeldi er nær en þú heldur
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pipar\tbwa
Selma Rut Þorsteinsdóttir
Björn Jónsson

Ásamt Snorra Sturlusyni, Sævari 
Sigurgeirssyni, Hreiðari Júlíussyni, 
Pétri Guðmundssyni, Ásdísi Maríu 
Rúnarsdóttur & Vigdísi Jóhannsdóttur.

dómnefnd
 „Áhrifamikil og sterk hugmynd sem snertir hjartað.“

 „A powerful and strong idea that touches the heart.“
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auglýsingaherferðir
Viðurkenning

krabbameinsfélagið, mottumars
Nú er lag

brandenburg
Hrafn Gunnarsson 
Davíð Arnar Baldursson
Dóra Haraldsdóttir

Ásamt Braga Valdimar Skúlasyni, 
Jóni Oddi Guðmundssyni, Birtu 
Svavarsdóttur & Benedikt Haukssyni.

dómnefnd
 „Grípandi og heilsteypt hugmynd sem gengur skemmtilega upp 
fjölbreyttum en fagmannlegum útfærslum.“

 „A captivating and comprehensive idea that works out in diverse yet 
professional versions.“
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auglýsingaherferðir
Viðurkenning

íslandsbanki — reykjavíkurmaraþon
Hlauptu, það borgar sig

brandenburg
Hrafn Gunnarsson  
Jón Ari Helgason 
Högni Valur Högnason  
Dóra Haraldsdóttir 
Guðmundur Pétursson  
Jón Páll Halldórsson 
Þorvaldur Sævar Gunnarsson

Ásamt Braga Valdimar Skúlasyni, 
Sigríði Theódóru Pétursdóttur, 
Birtu Svavarsdóttur, Jóni Oddi 
Guðmundssyni, Gulla Aðalsteinssyni 
& Elínu Eddu.

dómnefnd
 „Skemmtilega hugsuð, stór og fersk áminning um hlaup en 
augljóslega ekki gerð á neinum hlaupum. Faglega gert. “

 „An interesting, bold and fresh reminder about running, but obviously done 
without any rush. Professionally done.“
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auglýsingaherferðir
Tilnefning

auglýsingaherferðir
Tilnefning

auglýsingaherferðir
Tilnefning

vr
Kulnun

stígamót
Sjúk ást

íslandsbanki
Borgaðu með símanum

hvíta húsið
Gunnar Þór Arnarson

pipar\tbwa
Selma Rut Þorsteinsdóttir

brandenburg
Jón Ari Helgason 
Högni Valur Högnason  
Dóra Haraldsdóttir 
Heiðar Þór Jónsson 
Guðmundur Pétursson 
Berglind Gunnarsdóttir 
Þorvaldur Sævar Gunnarsson



23 Bókahönnun

Dómnefnd: Arnar Freyr Guðmundsson, Hildur Sigurðardóttir (formaður), 
Ólöf Erla Einarsdóttir, Pétur Stefánsson, Sigurður Oddsson 
& Viktoría Buzukina.
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bókahönnun
Verðlaun

distanz
Ragna Róbertsdóttir Works 1984–2017
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studio studio
Arnar Freyr Guðmundsson 
Birna Geirfinnsdóttir

dómnefnd
 „Verk sem heldur vel utan um fallegt efni á viðeigandi og virðu-
legan hátt. Myndefni fær að njóta sín í fallega innbundum og 
virkilega eigulegum grip.“

„A design that respectfully embraces beautiful content in a relevant way. Visuals 
are given plenty of space in a beautiful and valuable hard-cover treasure.“
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bókahönnun
Viðurkenning

vaka-helgafell
Flóra Íslands

forlagið
Alexandra Buhl

Myndir eftir Jón Baldur Hlíðberg

dómnefnd
  „Vel haldið utan um fallegt og sígillt efni þar sem ítarlegum 
upplýsingum er miðlað á einföldum og viðeigandi hátt.“

„This classic and beautiful content is carefully embraced, where detailed 
information are presented in a simple and a relevant manner.“
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bókahönnun
Viðurkenning

lesstofan
Runes: The Icelandic Book of Fuþark

jónsson & le’macks
Sigurður Oddsson

dómnefnd
 „Sögulegt efni sett í nútímalegt samhengi með fallegum hætti. 
Efnisval spilar skemmtilega saman. Verkefnið er vel leyst.“

„This book offers historical content in beautiful context of the modern world.   
The selected content is woven together effectively and the project is nicely executed.“
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bókahönnun
Tilnefning

bókahönnun
Tilnefning

þórsteinn sigurðsson
Juvenile Bliss

listaháskóli íslands
Hvað höfum við að tala um?

grazie! press
Bobby Breiðholt

helga dögg
Helga Dögg Ólafsdóttir



29 Bókakápur

Dómnefnd: Arnar Freyr Guðmundsson, Hildur Sigurðardóttir (formaður), 
Ólöf Erla Einarsdóttir, Pétur Stefánsson, Sigurður Oddsson 
& Viktoría Buzukina.
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bókakápur
Verðlaun

jpv
Sextíu kíló af sólskini
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studio studio
Arnar Freyr Guðmundsson 
Birna Geirfinnsdóttir

dómnefnd
 „Einstaklega falleg kápa sem segir mikið með tjáningsríkri letur-
notkun og skemmtilega útfærðri lauskápu. Vel unnið verk sem 
grípur augað og er afar eftirminnilegt.“

„An exceptionally beautiful cover articulated with expressive use of fonts and a well 
designed dust jacket.  A brilliant design that captures the eye and is very memorable.“
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bókakápur
Verðlaun

qerndu
Jökull
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eogco
Einar Geir Ingvarsson
Ósk Óskarsdóttir

dómnefnd
 „Vel unnin kápa þar sem efnisval og frágangur er til fyrirmyndar.  
Lauskápa kemur skemmtilega á óvart.“

„A well designed cover with exquisite choice of content and finishing touches. 
The dust jacket is a pleasant surprise.“
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bókakápur
Viðurkenning

þórarinn eldjárn
Vammfirring

jónsson & le’macks 
Sigurður Oddsson

dómnefnd
  „ Litaval nýtur sín sérstaklega vel. Verkið er sannkallað konfekt 
fyrir augað.“

„The colour scheme is exceptional. A work that is truly an eye candy.“
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bókakápur
Tilnefning

bókakápur
Tilnefning

þórarinn eldjárn
Lespúsl

distanz
Ragna Róbertsdóttir  
Works 1984–2017

jónsson & le’macks 
Sigurður Oddsson

studio studio
Arnar Freyr Guðmundsson
Birna Geirfinnsdóttir





Dómnefnd: Atli Hilmarsson (formaður), Bjarney Hinriksdottir, Davíð Arnar 
Baldursson, Jóhanna Svala, Rósa Hrund Kristjánsdóttir & Unnie Arendrup.

37 Firmamerki
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firmamerki
Verðlaun

101 productions
101
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jónsson & le’macks
Sigurður Oddsson

dómnefnd
„Merkið sameinar form og hugmynd á einstaklega skýran hátt. 
Auðskiljanleg táknmynd fyrir útvarpsútsendingu og nafnið, 101, 
sameinað í merki sem er eftirminnilegt og sterkt.“ 

„The logo connects shape and idea in a very clear manner.  An easy-to-
understand icon for radio broadcasting and the name, 101, are merged into a 
logo that is both memorable and powerful.“ 
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firmamerki
Viðurkenning

skelfiskmarkaðurinn
Skelfisksmarkaðurinn

jónsson & le’macks 
Sigurður Oddsson
Albert munoz

dómnefnd
  „Merkið sýnir hörpuskel og einkennisstafi staðarins í mjög 
einkennandi útfærslu. Með tilvísun í skreytilist og handverk  
fyrri tíma sem er mjög viðeigandi fyrir staðinn.“

 „The logo combines a scallop and the capital letter of the restaurant’s name in a 
very unique design.  It has a strong reference to illustrations and crafts of the 
past, which is very appropriate for the restaurant.“
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firmamerki
Viðurkenning

grapíka íslandica — konur í hönnun 
 Grapíka Íslandica

baddydesign
Bjarney Hinriksdóttir

dómnefnd
„Við fyrstu sýn virðist merkið vera einfölduð útfærsla á blýants-
oddi en nafn félagsins, Grapíka, gefur tákninu aðra merkingu. 
Þar leynist skemmtileg útfærsla á kvensköpum. Þessi tvíræða 
merking merkisins gerir það einstaklega eftirminnilegt.“

„At first glance, the logo appears to be a simplified drawing of a pencil, but the 
name of the association, Grapíka, gives a whole new meaning to it. In fact it 
hides a visual of a vulva.  The ambiguous meaning makes the logo especially 
memorable.“
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firmamerki
Tilnefning

firmamerki
Tilnefning

landsbókasafn íslands 
Landsbókasafns Íslands 

lífeyrissjóður
verzlunarmanna
Lífeyrissjóður  
verzlunarmanna

íslenska 
Dóri Andrésson 
Katarina Huber

brandenburg
Dóri Andrésson  
Guðmundur Pétursson 
Davíð Arnar Baldursson



43 Gagnvirk miðlun

Dómnefnd: Arnar Ólafsson (formaður), Atli Þór Árnason, Emil Ásgrímsson, 
Johanna Helga Thorkelsdottir, Magnús Elvar Jónsson & Rachel Salmon. 
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gagnvirk miðlun
Verðlaun

þjóðgarðurinn þingvellir
Hjarta þjóðar
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gagarín
Atli Hilmarsson 
Bríet Friðbjörnsdóttir 
Heimir Hlöðversson 
Hringur Hafsteinsson 
Jónmundur Gíslason 
Kristín Eva Ólafsdóttir 
Lemke Meijer 
Magnús Elvar Jónsson 
Marel Helgason 
Milena Bühler 
Nils Wiberg 
Pétur Valgarð Guðbergsson 
Samúel H. Jónasson 
Sebastian Wyss 
Sveinbjörn J. Tryggvason

dómnefnd
 „Hér er einstakur staður tekinn og gerður að einstakri upplifun.  
Fjölbreyttar leiðir eru notaðar til þess að miðla efni og einstaklega 
vel tekst að tvinna saman stafræna og efnislega upplifun. Efnið 
er framreitt á þann máta að það nær vel til barna, en höfðar jafn-
framt vel til fullorðinna sem vilja kafa dýpra. Hér er nostrað við 
hvert smáatriði og heildarupplifunin er óaðfinnanleg.“

 „A unique place is turned into a unique experience. The content is presented 
in various ways and digital and content experience are successfully woven 
together.  The content should appeal to children, but at the same time, is well-
suited for grown-ups who want a deeper understanding. Attention to detail is 
impeccable and the overall experience is outstanding.“
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gagnvirk miðlun
Tilnefning

gagnvirk miðlun
Tilnefning

reykjavíkurborg
UT-Messu bás Reykjavíkur

icelandair
Stopover: Gagnvirk auglýsing  
á Schiphol Flugvelli

jökulá
Björgvin Sigurjónsson 
Killian Lopez Sanches

íslenska
Snorri Eldjárn Snorrason 
Alfreð I. A. Pétursson



47 Geisladiskar & Plötur

Dómnefnd: Atli Hilmarsson (formaður), Bjarney Hinriksdottir, Davíð Arnar 
Baldursson, Jóhanna Svala, Rósa Hrund Kristjánsdóttir & Unnie Arendrup.
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geisladiskar & plötur
Viðurkenning

hórmónar
NANANABÚBÚ

helga dögg
Helga Dögg Ólafsdóttir

dómnefnd
  „Frumleg útfærsla á myndefni og eftirminnilegur titill skapar 
spennandi mótsögn sem skapar dúluð og vekur forvitni.“

 „An original design of visuals and a captivating title creates an exciting and 
mythical contradicion, and makes you curious.“
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geisladiskar & plötur
Tilnefning

geisladiskar & plötur
Tilnefning

salsakommúnan 
félagasamtök
Salsakommúnan

reykjavík record Shop
Sveimur — RRS002

jökulá
Katrín Helena Jónsdóttir

jónsson & le’macks
Þorleifur Gunnar Gíslason
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geisladiskar & plötur
Tilnefning

geisladiskar & plötur
Tilnefning

s.hel 
Lucid

emmsjé gauti
Fimm

sjálfstætt starfandi
Elvar Smári Júlíusson

bobby breiðholt
Bobby Breiðholt



51 Hreyfigrafík

Dómnefnd: Arnar Ólafsson (formaður), Atli Þór Árnason, Emil Ásgrímsson, 
Johanna Helga Thorkelsdottir, Magnús Elvar Jónsson & Rachel Salmon. 
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hreyfigrafík
Verðlaun

fiskmarkaðurinn
FISH MRKT
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jónsson & le’macks
Albert Muñoz
Þorleifur Kamban
Birgir Páll Auðunsson

dómnefnd
 „Ný og fersk nálgun sem veldur dáleiðandi hughrifum sem passa 
afskaplega vel við efnið. Góð tenging við matinn, uppsprettuna 
og liti hafsins.“

 „A new and fresh approach that creates a hypnotising impression which fits 
perfectly with the subject. Great connection with the food, the source and the 
colours of the ocean.“
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hreyfigrafík
Viðurkenning

nova
Neutral

brandenburg 
Jón Ari Helgason 
Dóri Andrésson 
Jón Ingi Einarsson 
Eyrún Eyjólfsdóttir Steffens

Ásamt Arndísi Huld Hákonardóttur  
& Braga Valdimar Skúlasyni.

dómnefnd
  „Súrrealískt myndefnið kallar á mann og grípur athygli, endur-
tekningin heldur manni hugföngnum.  Skemmtileg leið til þess 
að myndskreyta vörur og þjónustur.“

 „The surreal visuals hunts you and easily grabs the attention, the repetition 
sticks to your brain.  A great way to illustrate products and services.“
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hreyfigrafík
Tilnefning

hreyfigrafík
Tilnefning

hreyfigrafík
Tilnefning

good good
GOGO

domino’s
Domino’s deildin

nova
Ekki vera risaeðla

jónsson & le’macks
Hjalti Axel Yngvason 
Gabríel Bachmann 

brandenburg
Þorvaldur Sævar Gunnarsson 
Hrafn Gunnarsson 
Eyrún Eyjólfsdóttir Steffens

brandenburg
Eyrún Eyjólfsdóttir Steffens 
Þorvaldur Sævar Gunnarsson 
Dóri Andrésson 
Jón Ingi Einarsson 
Þorgeir K. Blöndal.





57 Menningar- & 
viðburðarmörkun

Dómnefnd: Atli Hilmarsson (formaður), Bjarney Hinriksdottir, Davíð Arnar 
Baldursson, Jóhanna Svala, Rósa Hrund Kristjánsdóttir & Unnie Arendrup.
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menningar- & 
viðburðarmörkun
Verðlaun

þjóðminjasafn íslands
Þjóðminjasafnið
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jónsson & le’macks
Albert Muñoz  
Sigurður Oddsson  
Þorleifur Gunnar Gíslason 
Svala Hjörleifsdóttir  
Gabríel Bachmann

dómnefnd
 „Einstaklega vel unnin og útfærð hugmynd sem veitir safninu 
sértöðu hvað varðar grafískt útlit meðal safna á Íslandi. Frumleg 
lausn fyrir fjölbreytt efni út frá sögulegum stílum sem mynda 
nútímalegt og sterkt útlit.“

 „Exceptionally well-crafted and executed idea that provides the museum with a 
unique graphic look amongst other museums in Iceland.  An innovative solution for 
diverse content, based on historical styles, creates a modern and powerful look.“



60

menningar- & 
viðburðarmörkun
Viðurkenning

listahátíð í reykjavík 
Listahátíð 2018

döðlur 
Hörður Kristbjörnsson

Ásamt Daníel Frey Atlasyni  
& Friðriki Snæ Friðrikssyni.

dómnefnd
  „Litir, einkennandi letur og myndnotkun skapa eftirminnilegt og 
vel heppnað útlit hátíðarinnar. Útlitið miðlar fjöri og skemmtun 
sem grípur augað og skar sig úr öðrum viðburðum.“

 „Colors, characterizing fonts and images create a memorable look for the 
festival.  The look oozes fun and entertainment that captures the eye and excels 
from other events.“
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menningar- & 
viðburðarmörkun
Tilnefning

reykjavíkurborg
Borgarlínan

kolofon
Atli Þór Árnason 
Hörður Lárusson



62
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Dómnefnd: Arnar Freyr Guðmundsson, Hildur Sigurðardóttir (formaður), 
Ólöf Erla Einarsdóttir, Pétur Stefánsson, Sigurður Oddsson 
& Viktoría Buzukina.

Myndlýsingar fyrir 
auglýsingar & herferðir
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myndlýsingar fyrir
auglýsingar & 
herferðir
Verðlaun

geðhjálp 
Útmeða



65

jónsson & le’macks
Viktor Weisshappel 
Vilhjálmsson

dómnefnd
 „Sterkar myndlýsingar sem ná að fanga merkingu orðanna á 
skemmtilegan og auðskiljanlegan hátt. Vel unnið verk þar sem 
skýr skilaboð henta málstaðnum einstaklega vel. “

 „The powerful illustrations capture the meaning of the words in an interesting 
and comprehensible way. It’s nicely executed with a clear message that fits the 
cause to a T.“

3 2

Hugmyndin er að myndgera og upphefja ákveðin 
orð sem fólk á til með að fela, eins og t.d. kvíða 
og þunglyndi. Það er mikilvægt að opna umræðuna 
og tala um tilfinningar sínar. Með því að bera 
þær utan á þér ertu að breyta merkingunni, þú ert 
að bera þína “kvilla” með stolti. Tilgangur verkefnisins 
er að vekja athygli á hárri tíðni sjálfsvíga meðal ungra 
karlmanna og hverja þá, sem og alla aðra, að ræða 
um og viðra vandamál sín áður en það er um seinan.B
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myndlýsingar fyrir
auglýsingar &  
herferðir
Viðurkenning

pósturinn
Við komum jólunum til skila

brandenburg
Dóri Andrésson 
Jón Páll Halldórsson  
Þorgeir K. Blöndal 
Eyrún Eyjólfsdóttir Steffens

Ásamt Raquel I. Díaz, Elínu Þórsdóttur 
& Jóni Oddi Guðmundssyni.

dómnefnd
  „Fallega unnið verk þar sem einfaldleikinn skilar sér vel. Hreyfing 
gefur verkinu dýpt og kemur skemmtilega á óvart.

  „A sophisticated style delivers simplicity.  The sense of movement allows for a lot 
of depth and is pleasantly surprising.“
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myndlýsingar fyrir
auglýsingar &  
herferðir
Viðurkenning

ævar vísindamaður
Lestrarátak Ævars vísindamanns

brandenburg
Þorvaldur Sævar Gunnarsson

dómnefnd
 „Verk sem greinilegt er að mikil og vel unnin vinna liggur að 
baki. Stíll sem á vel við markhópinn — skapar ævintýralega og 
spennandi stemningu.“

 „A high-quality design and obviously the result of hard work.  The style appeals 
perfectly to the the target audience and creates an adventurous and exciting 
atmosphere.“
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myndlýsingar fyrir
auglýsingar &  
herferðir
Tilnefning

myndlýsingar fyrir
auglýsingar &  
herferðir
Tilnefning

ccep
Víking jólabjór

landsbankinn
Gleðilega hátíð

jónsson & le’macks
Eysteinn Þórðarson
Sigurður Oddsson

jónsson & le’macks
Siggi Eggerts 
Magnús Arason



69 Myndlýsingaröð

Dómnefnd: Arnar Freyr Guðmundsson, Hildur Sigurðardóttir (formaður), 
Ólöf Erla Einarsdóttir, Pétur Stefánsson, Sigurður Oddsson 
& Viktoría Buzukina.
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myndlýsingaröð
Verðlaun

vesturbyggð
Vesturbyggð
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kolofon
Vera Voishvilo
Atli Þór Árnason 
Hörður Lárusson

Ásamt Greipi Gíslasyni verkefnastjóra.

dómnefnd
 „Virkilega vel útfærðar teikningar sem ná að fanga stemninguna 
í samfélaginu. Hver myndlýsing segir sína eigin sögu en saman 
mynda þær heildstæðan karakter. Ljóst er að hugsað hefur verið 
fyrir hverju einasta smáatriði.“

 „Exceptionally well designed drawings that capture the spirit of the community.  
Each illustration tells its own story but together they create a complete character.  
The attention to detail is impeccable.“
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myndlýsingaröð
Viðurkenning

út fyrir kassan
Orri Óstöðvandi

brandenburg
Þorvaldur Sævar Gunnarsson

dómnefnd
  „Vel útfærðar teikningar sem skemmtilegt er að skoða. Mjúkur og 
fallegur stíll sem gerir myndirnar líflegar og vingjarnlegar.“

 „These engaging drawings are interesting to explore. The soft and beautiful style 
makes the illustrations friendly and full of life.“
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auglýsingaherferðir
Viðurkenning

salka
Milli svefns og vöku

sjálfstætt starfandi
Laufey Jónsdóttir

dómnefnd
 „Ævintýralegar myndlýsingar með fallegri áferð og mikið af 
skemmtilegum smáatriðum.“

 „Magical illustrations with a beautiful texture and many delightful details.“ 
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myndlýsingaröð
Viðurkenning

austri brugghús
Austri — bjórar

jónsson & le’macks
Eysteinn Þórðarson

dómnefnd
  „Litaval nýtur sín vel með fallegri áferð myndlýsinganna.“

 „A beautiful texture that coordinates perfectly with the colour scheme.“



75 Mörkun fyrirtækja

Dómnefnd: Atli Hilmarsson (formaður), Bjarney Hinriksdottir, Davíð Arnar 
Baldursson, Jóhanna Svala, Rósa Hrund Kristjánsdóttir & Unnie Arendrup.
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mörkun fyrirtækja
Verðlaun

vesturbyggð
Vesturbyggð
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kolofon
Hörður Lárusson
Atli Þór Árnason

Ásamt Samúel Þór Smárasyni forritara,  
Vera Voishvilo myndhöfundi og Greipi 
Gíslasyni verkefnastjóra.

dómnefnd
 „Vel heppnuð mörkun fyrir sveitarfélag sem sker sig úr útliti 
annara sveitarfélaga. Vandaðar myndýsingar, einkennandi 
litaval og vönduð útfærsla skjaldamerkis sem miðlar vandvirkni, 
framúrstefnu og umhyggju.“

 „An extremely successful branding for a municipality, that has created its own 
unique look. The high-quality illustrations, characterizing colour scheme and the 
elaborate design of the coat of arms present care, diligence and pioneering work.“
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mörkun fyrirtækja
Viðurkenning

arion banki
Endurmörkun Arion Banka

hvíta húsið
Davíð Terrazas 
Guðmundur Bernharð Flosason  
Dagný Lilja Snorradóttir

Ásamt Agli R. Viðarssyni, Jóhanni 
Ómarssyni, Sigrúnu Hreinsdóttur,  
Silvia Pérez de Luis & Viktoria Buzukina.

dómnefnd
  „Umfangsmikil og vel heppnuð endurmörkun sem leysir þarfir 
bankans í flóknu og margslungnu umhverfi viðskiptavina. Sterk 
einkenni skapast með litanotkun og myndlýsingum sem halda 
utan um heildarútlitið.“

 „An extensive and successful rebranding that solves the bank’s needs in a complex 
and complicated customer’s environment. The powerful characterizing are 
created with the use of colours and illustrations that support the overall look.“
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mörkun fyrirtækja
Viðurkenning

kex brewing
Kex Brewing

hvíta húsið
Gunnar Þór Arnarson

dómnefnd
 „Með frumlegum og skemmtilegum myndlýsingastíl tekst 
að skapa mjög einkennandi útlit fyrir framústefnulega 
bjógtegundir. Sterk og einföld skilaboð með tilvísun í merki 
skapa skýra sérstöðu.“

 „The cool and fun illustration style creates a very specific look of the cutting- 
edge beer variants. A powerful and simple message, with a reference to the logo, 
creates a clear uniqueness.“
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mörkun fyrirtækja
Tilnefning

hótel saga
Mímir

kolofon
Hörður Lárusson 
Atli Þór Árnason



81 Nemendaflokkur

Dómnefnd: Arnar Ólafsson (formaður), Atli Þór Árnason, Emil Ásgrímsson, 
Johanna Helga Thorkelsdottir, Magnús Elvar Jónsson & Rachel Salmon. 
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nemendaflokkur
Verðlaun

útskriftarverkefni
Glingurfugl
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listaháskóli íslands
Elín Edda Þorsteinsdóttir

dómnefnd
 „Fallegt, persónulegt og áhugavert verk sem lætur manni líða 
eins og maður sé staddur í persónulegum hugarheimi höfundar. 
Teikningar bera allar skýr einkenni höfundar síns.“

 „A beautiful, personal and engaging work, that makes you feel like you are inside 
the creators own mind. The defining characteristics of the artist distinctly emerge 
from the drawings.“

FÍT keppnin 2018 Nemendaflokkur Innsendingarnúmer 27513
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Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

Út á tún  
 Out in the Open

BA útskriftarsýning 
Hönnunar- og  
arkitektúrdeildar  
og Myndlistardeildar

 BA Graduation  
 Exhibition

Kjarvalsstaðir 
5.—13.05.184

%

Út á tún  
 Out in the Open

BA útskriftarsýning 
Hönnunar- og  
arkitektúrdeildar  
og Myndlistardeildar

 BA Graduation  
 Exhibition

Kjarvalsstaðir 
5.—13.05.18

0
,1
0

0
0

0
Útskriftarhátíð Graduation Festival
Listaháskóli Íslands Iceland University

of the Arts

nemendaflokkur
Verðlaun

útskriftarsýning lhí
Út á tún
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listaháskóli íslands
Atli Sigursveinsson 
Stefanía Emilsdóttir 
Ísak Einarsson

Ásamt Hauki Hafliða Nínusyni,  
Ingu Kristínu Guðlaugsdóttur,  
Ingerð Tormóðsdóttir Jønsson  
& Þórdísi Ólöfu Sigurjónsdóttur. 

dómnefnd
 „Ferskleiki í fyrirrúmi. Form teygð í nýjar áttir og sett upp á 
flottan máta þar sem vísun í verkefni fá að njóta sín. Augljós 
agi í útfærslu skilar sér í fáguðu verki sem fangar tíðarandann í 
skólanum.“

 „Freshness put first. Shapes shifted to new levels and layout designed in a great 
way where the references made to the school projects shines through. Straight-
forward discipline results in an elegant piece that captures the mood of the school.“
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nemendaflokkur
Viðurkenning

útskriftarverkefni
Skyn

listaháskóli íslands
Lilja Björk Runólfsdóttir

dómnefnd
  „Vel útfært verk, þar sem mismunandi aðferðir eru notaðar til  
þess að taka upp og svo sýna hljóð á prenti.  Skapandi verkefni 
sem býður upp á mikla möguleika.“

 „In this well-executed work, different methods are used in recording and then 
displaying sounds on print.  A truly creative project that offers amazing potential.“
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nemendaflokkur
Tilnefning

nemendaflokkur
Tilnefning

hreyfigrafík
Tilnefning

verksmiðjan
Box

útskriftarverkefni
Íslenskir byggðafánar

útskriftarverkefni
STRESS

listaháskóli íslands
Atli Sigursveinsson 

listaháskóli íslands
Jakob Sturla Einarsson

listaháskóli íslands
Edda Karólína Ævarsdóttir





89 Opinn flokkur

Dómnefnd: Agga Jónsdóttir, Bertrand Kirschenhofer, Einar Geir Ingvarsson, 
Hjörvar Harðarson (formaður), Hrefna Lind Einarsdóttir & Lóa Hjálmtýsdóttir.
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opinn flokkur
Verðlaun

geðhjálp 
Útmeða
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jónsson & le’macks
Viktor Weisshappel 
Vilhjálmsson

dómnefnd
 „Áhrifamikil grafísk útfærsla á réttum vettvangi sem talar beint 
inn í tilfinningar markhópsins.“

 „An impressive graphic design, placed on the right platform, that speaks directly 
to the feelings of the audience.“
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opinn flokkur
Verðlaun

typocraft helsinki 
Stafróf
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jónsson & le’macks
Viktor Weisshappel 
Vilhjálmsson

dómnefnd
 „Fegurðin býr í ferskum og glaðbeittum mínimalisma.“

„The beauty lies in a fresh and cheerful minimalism.“
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opinn flokkur
Viðurkenning

skelfiskmarkaðurinn
Veggmyndir

jónsson & le’macks
Sigurður Oddsson 
Albert Muñoz

dómnefnd
 „Falleg form og litasamsetning sem ríma  við staðinn og hönnun hans.“

„Beautiful shapes and colour scheme that complements the place and its design.“
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opinn flokkur
Tilnefning

opinn flokkur
Tilnefning

aldarafmæli sjálfstæðis 
& fullveldis Íslands 
Fáni fyrir nýja þjóð

typocraft helsinki 
NOW klukkuverk

kolofon
Hörður Lárusson

jónsson & le’macks
Þorleifur Gunnar Gíslason
Magnús Hreggviðsson
Geir Ólafsson





97 Opinn stafrænn flokkur

Dómnefnd: Arnar Ólafsson (formaður), Atli Þór Árnason, Emil Ásgrímsson, 
Johanna Helga Thorkelsdottir, Magnús Elvar Jónsson & Rachel Salmon. 
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opinn stafrænn 
flokkur
Viðurkenning

postprent
Postprent

jónsson & le’macks
Viktor Weisshappel 
Vilhjálmsson

Ásamt Þórði Hans Baldurssyni.

dómnefnd
 „Góður vettvangur fyrir listamenn til að koma tilraunakenndri 
hönnun á framfæri og kynnast kaupendum sínum. Við hlökkum 
til að fylgjast með verkefninu vaxa og dafna.“

„A great platform to introduce experimental design and to present artists to potential 
buyers.  We are excited to watch this project grow and thrive in the future.“
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opinn stafrænn 
flokkur
Viðurkenning

orkan
Happakstur Orkunnar

brandenburg
Gísli Arnarson 
Hrafn Gunnarson 
Jón Páll Halldórsson 
Zara Gerson 
Þorvaldur Sævar Gunnarsson

Ásamt Úlfi Alexander Einarssyni, 
Raquel I. Díaz, Elínu Þórsdóttur, 
Jóni Oddi Guðmundssyni & Birtu 
Svavarsdóttur.

dómnefnd
„Vel útfært útlit sem skilar sé í verkefni sem hentar vel fyrir 
markhópinn. Samræmi í markaðssetningu til fyrirmyndar.  
Yfirfærsla frá skjáefni yfir í rauntíma upplifun var skemmtileg.“

„A well-designed look, delivering a final outcome that is perfect for it’s target 
market.  All parts of the marketing strategy work in harmony.  Transition from 
the screen to real-time user experience was entertaining.“
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opinn stafrænn flokkur
Tilnefning

opinn stafrænn flokkur
Tilnefning

íslensk erfðagreining
Hverra manna ert þú?

samtök iðnaðarins 
Íslenskt — Gjörið svo vel

kontor reykjavík
Alex Jónsson 
Sigrún Gylfadóttir

hvíta húsið
Stefán Einarsson



101 Stakar myndlýsingar

Dómnefnd: Arnar Freyr Guðmundsson, Hildur Sigurðardóttir (formaður), 
Ólöf Erla Einarsdóttir, Pétur Stefánsson, Sigurður Oddsson 
& Viktoría Buzukina.
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stakar myndlýsingar
Verðlaun

lindarvatn ehf. 
Landsímareiturinn
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íslenska
Dóri Andrésson
Snorri Eldjárn Snorrason

dómnefnd
 „Fallega unnið verk sem segir viðeigandi sögu á glaðlegan og  
líflegan hátt. Kemur skemmtilega út í raunstærð og blæs hlý  
legum blæ yfir svæðið.“

„A beautifully crafted project that portrays a relevant story in a cheerful and 
dynamic way. It’s very powerful in real-size and casts a warm glow over the area.“
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stakar myndlýsingar
Viðurkenning

ccep
Víking Sterkr

jónsson & le’macks
Viktor Weisshappel 
Vilhjálmsson 
Albert Muñoz

dómnefnd
 „Skemmtilega unnið verk þar sem fegurðin liggur í einfaldleikanum.“

„An interesting project where beauty lies in the simplicity.“
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stakar myndlýsingar
Tilnefning

stakar myndlýsingar
Tilnefning

stakar myndlýsingar
Tilnefning

ccep
Lager

íslandsbanki
Opinn banki

landsbankinn
Gleðilega hátíð

jónsson & le’macks
Viktor Weisshappel 
Vilhjálmsson 

brandenburg
Högni Valur Högnason

jónsson & le’macks
Magnús Arason
Siggi Eggerts
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Dómnefnd: Agga Jónsdóttir, Bertrand Kirschenhofer, Einar Geir Ingvarsson, 
Hjörvar Harðarson (formaður), Hrefna Lind Einarsdóttir & Lóa Hjálmtýsdóttir.

Stakar auglýsingar 
fyrir prentmiðla
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stakar auglýsingar 
fyrir prentmiðla
Verðlaun

íslandsbanki — reykjavíkurmaraþon 
Hlauptu, það borgar sig
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brandenburg
Jón Ari Helgason 
Högni Valur Högnason 
Hrafn Gunnarsson 
Dóra Haraldsdóttir 
Jón Páll Halldórsson

Ásamt Braga Valdimar Skúlasyni, 
Sigríði Theódóru Pétursdóttur, 
Birtu Svavarsdóttur, Jóni 
Oddi Guðmundssyni & Gulla 
Aðalsteinssyni.

dómnefnd
 „Frumleg nálgun á nauðsyn þess að geta hlaupið til að bjarga lífi 
sínu með myndefni sem allir tengja við. Skemmtilegt tvist á 
maraþontilgangi.“

 „An innovative approach, acknowledging the need to be able to run for your life, 
with very relevant visuals. A fun twist to enhance the purpose of a marathon.“
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stakar auglýsingar 
fyrir prentmiðla
Viðurkenning

krabbameinsfélagið
Ekki er allt sem sýnist

brandenburg
Hrafn Gunnarsson 
Dóra Haraldsdóttir 
Ásgerður Karlsdóttir

Ásamt Birtu Svavarsdóttur 
& Ólöfu Maríu Jóhannsdóttur.

dómnefnd
 „Smekkleg útfærsla á íkonísku myndefni.“

„A tasteful portrayal of iconic visuals.“
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stakar auglýsingar 
fyrir prentmiðla
Viðurkenning

íslandsbanki
Gerðu eitthvað skemmtilegt með peningunum þínum

brandenburg
Högni Valur Högnason 
Dóra Haraldsdóttir

Ásamt Sigríði Theódóru, Birtu 
Svavarsdóttur, Jóni Oddi Guðmunds-
syni, Guðlaugi Aðalsteinssyni &  
Braga Valdimar Skúlasyni.

dómnefnd
 „Vel hugsað samspil myndefnis og texta færir okkur alla leið til 
endurreisnarinnar.“

 „The renaissance is brought to life with a well structured balance of visuals and text.“





113 Umbúðir & pakkningar

Dómnefnd: Atli Hilmarsson (formaður), Bjarney Hinriksdottir, Davíð Arnar 
Baldursson, Jóhanna Svala, Rósa Hrund Kristjánsdóttir & Unnie Arendrup.
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umbúðir & pakkningar
Viðurkenning

fólk
Living objects

eogco
Einar Geir Ingvarsson
Ósk Óskarsdóttir

dómnefnd
  „Glæsilegar umbúðir með tilvísun í lúxussnyrtivörur fyrir 
vöru línuna Living Objects. Mjög sannfærandi, viðeigandi og 
vönduð framleiðsla á frumlegri hugmynd sem tengir ólíka heima 
saman.“

 „An elegant packaging with a reference to luxury cosmetics for the Living 
Objects collection.  Very alluring, relevant and high-quality production,  
based on a creative idea that brings together different worlds.“



Umbúðir 115

Dómnefnd: Jóna Jónsdóttir (formaður), Jón Jónsson,  
Jóna Jónsdóttir, Jón Jónsson, Jóna Jónsdóttir og Jón Jónsson.

115 Umhverfisgrafík

Dómnefnd: Agga Jónsdóttir, Bertrand Kirschenhofer, Einar Geir Ingvarsson, 
Hjörvar Harðarson (formaður), Hrefna Lind Einarsdóttir & Lóa Hjálmtýsdóttir.
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umhverfisgrafík 
Viðurkenning

stígamót
Sjúk ást — dagur nótt skýli

pipar\tbwa
Selma Rut Þorsteinsdóttir

Ásamt Heklu Elísabetu Aðalsteinsdóttur  
& Helga Helgasyni.

dómnefnd
 „Verk þar sem bæði efni og útfærsla miðlar skilaboðum á skýran 
og áhrifaríkan hátt.“

 „A piece where both the content and presentation convey the message both in a 
clear and effective way. “
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umhverfisgrafík
Tilnefning

umhverfisgrafík
Tilnefning

umhverfisgrafík
Tilnefning

lindarvatn
Landsímareiturinn

ríkislögreglustjórinn
Ökutæki Lögreglunnar  
á Íslandi

fríhöfnin
Veggmerkingar

íslenska
Dóri Andrésson 
Snorri Eldjárn Snorrason

kolofon
Atli Þór Árnason 
Hörður Lárusson

hvíta húsið
Viktoría Buzukina





119 Upplýsingahönnun

Dómnefnd: Agga Jónsdóttir, Bertrand Kirschenhofer, Einar Geir Ingvarsson, 
Hjörvar Harðarson (formaður), Hrefna Lind Einarsdóttir & Lóa Hjálmtýsdóttir.
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upplýsingahönnun
Verðlaun

þjóðgarðurinn þingvellir
Hjarta þjóðar
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gagarín
Atli Hilmarsson
Jónmundur Gíslason
Kristín Eva Ólafsdóttir
Magnús Elvar Jónsson
Milena Bühler
Samúel Hörðdal Jónasson

dómnefnd
 „Afbragðsvel útfærð og myndræn tenging manns og náttúru með 
skírskotun til allra aldurshópa.“

 „An excellent graphic design, which shows the relationship between humans and 
nature, with reference to all age groups.“
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upplýsingahönnun
Viðurkenning

þjóðminjasafn íslands
Leiðarkerfi Þjóðminjasafnsins

jónsson & le’macks
Sigurður Oddsson 
Albert Muñoz

dómnefnd
  „Flóknir hlutir einfaldaðaðir á fallegan hátt þar sem næm og 
áhugaverð meðferð á letri vísar veginn.“

 „Complicated things simplified in a beautiful way, where delicate and interesting 
use of fonts leads the way.“
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upplýsingahönnun
Tilnefning

upplýsingahönnun
Tilnefning

háskóli íslands 
Merkingar fyrir 
Menntavísindasvið HÍ

reykjavíkurborg 
UT-Messu bás Reykjavíkur

kolofon
Hörður Lárusson  
Helena Rut Sveinsdóttir 
Atli Þór Árnason

jökulá
Björgvin Sigurjónsson 
Killian Lopez Sanches 





125 Vefsvæði

Dómnefnd: Arnar Ólafsson (formaður), Atli Þór Árnason, Emil Ásgrímsson, 
Johanna Helga Thorkelsdottir, Magnús Elvar Jónsson & Rachel Salmon. 
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vefsvæði
Verðlaun

vesturbyggð
Vesturbyggd.is
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kolofon
Atli Þór Árnason
Hörður Lárusson

Ásamt Samúel Þór Smárasyni 
forritara, Vera Voishvilo myndhöfundi 
og Greipi Gíslasyni verkefnastjóra.

dómnefnd
 „Vefurinn býður þig velkominn með þægilegu, notendavænu og 
 fallegu viðmóti. Þrátt fyrir mikið magn af upplýsingum er auðvelt 
að finna það sem leitað er að og vefurinn viðheldur athygli notanda 
 vel. Litir, myndlýsingar og leturnotkun eru til fyrirmyndar.“

 „The web welcomes you with its pleasant, user-friendly and beautiful interface. 
Despite the large amount of information, it’s easy to navigate and keeps the user’s 
attention effortlessly.  The use of colours, illustrations and fonts is exquisite.“
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vefsvæði
Verðlaun

bláa lónið
Bluelagoon.is
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krot kollective
Jón Frímannsson 
Jónas Valtýsson 
Alli Metall

dómnefnd
„Vefurinn samsvarar vel heildarhugmyndinni, kallast á við annað 
markaðsefni og viðheldur heildar upplifun. Tæknilega vel útfært 
þar sem búið er að nostra við smáatriði, fallegt myndefni fær að 
njóta sín og hreyfingar eru úthugsaðar.“

„The web harmonizes highly with the overall idea, is supported by other marketing 
material and maintains the overall experience. It’s technically well-designed, 
attention to detail is impeccable, beautiful visuals are given plenty of space and 
the animations are well thought-out.“
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vefsvæði
Tilnefning

vefsvæði
Tilnefning

vefsvæði
Tilnefning

landsbankinn & 
iceland airwaves
Landsbankinn.is/icelandairwaves

íslandsbanki
Islandsbanki.is

marel
Marel.com

jónsson & le’macks
Gunnar Þorvaldsson 
Eysteinn Þórðarson

kolibri
Steinar Ingi Farestveit 
Rachel Salmon

kolibri
Orri Eyþórsson 
Jonathan Gerlach



Dómnefnd: Arnar Freyr Guðmundsson, Hildur Sigurðardóttir (formaður), 
Ólöf Erla Einarsdóttir, Pétur Stefánsson, Sigurður Oddsson 
& Viktoría Buzukina.

131 Veggspjöld
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veggspjöld
Verðlaun

rkv studios
Vargur
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döðlur
Hörður Kristbjörnsson

Ásamt Daníel Frey Atlasyni.

dómnefnd
 „Sterk leturnotkun sem grípur augað samstundis og vinnur vel 
með myndefni veggspjaldsins.“

 „The powerful use of fonts is eye catching and harmonizes with the poster’s visuals.“
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veggspjöld
Verðlaun

þjóðminjasafn íslands
Þjóðminjasafnið
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jónsson & le’macks
Albert Muñoz 
Sigurður Oddsson 
Þorleifur Gunnar Gíslason 
Svala Hjörleifsdóttir

dómnefnd
 „Fersk og skemmtileg notkun á táknum og munum úr íslenskum 
menningararfi. Vel útfærð og viðeigandi nálgun sem nýtur sín 
vel, greinilegt er að hvert smáatriði hefur verið úthugsað.“

 „A fresh and interesting use of symbols and objects originating from the Icelandic  
cultural heritage. Nicely executed with a relevant approach that really stands 
out, every detail is obviously deliberate.“
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veggspjöld
Viðurkenning

Gaukurinn
Ari Árelíus & Árni Vil

jónsson & le’macks
Viktor Weisshappel 
Vilhjálmsson

dómnefnd
  „Skemmtileg og fersk nálgun sem grípur augað. Myndbygging 
skapar fallega spennu.“

 „A fun and fresh approach that pleases the eye.“
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veggspjöld
Viðurkenning

typocraft helsinki
Six lines

jónsson & le’macks 
Magnús Ingvar Ágústsson

dómnefnd
 „Frumleg og lifandi útfærsla sem kemur skemmtilega á óvart. 
Leturnotkun er áhugaverð og styrkir enn fremur efnisval, nálgun 
og skilaboð verksins.“

 „An exciting and original design that is pleasantly surprising. The use of fonts is 
interesting and strengthens the choice of content, approach and the message of 
the project.“
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veggspjöld
Viðurkenning

ævar vísindamaður
Lestrarátak Ævars vísindamanns

brandenburg
Þorvaldur Sævar Gunnarsson 
Hrafn Gunnarsson

dómnefnd
  „Veggspjöld skapa skemmtilega heild þegar þeim er styllt upp hlið 
við hlið. Vel heppnað verk sem tekst að miðla skilaboðum sínum 
á skemmtilegan hátt.“

 „When lined up side by side the posters form an impressive collection.  A brilliant 
design that delivers the message in a fun way.“
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Kristín Eva Ólafsdóttir formaður, Þorleifur Gunnar Gíslason 
varaformaður, Linda Ólafsdóttir fulltrúi Fyrirmyndar, Íris Ösp 
Sveinbjörnsdóttir,  Gísli Arnarson, Helena Rut Sveinsdóttir 
fulltrúi nemenda & Sigríður Rún varamaður. 

Rit þetta er gefið út af Félagi íslenskra teiknara, mars 2019.  
 
Hönnun sinnti Helena Rut Sveinsdóttir. Sérstakar þakkir fá Atli 
Þór Árnason, Þorleifur Gunnar Gíslason & Kristín Eva Ólafsdóttir 
fyrir aðstoð sína.

Ritið er prentað hjá Odda í 1500 eintökum á pappír frá Guðjóni 
Eggertssyni.Kápupappír er Chromolux 700 í 300 gr. og innsíðu-
pappír er Munken Lynx í 120 gr.

Texti er settur í leturgerðinni Nocturno sem hönnuð er af  
Nikola Durek hjá Typotheuqe. 
 
Verðlaunaritið er aðgengilegt á vefsvæði FÍT, teiknarar.is,  
með ítarlegri upplýsingum og myndefni.

Við viljum þakka eftirtölum aðilum fyrir vinnu sína og aðstoð  
við að standa að afhendingu verðlauna, sýningu og útgáfu þessa 
rits: Becky Forsythe sýningastjóra, Leifi Wilberg Orrasyni ljós-
myndara, Hönnunar miðstöð, Tjarnarbíó, Listasafni Reykjavíkur,  
Listaháskóli Íslands, Gunnari Eggertsson fyrir áralanga aðstoð  
og styrk, Odda fyrir styrk sinn, Ágústu Björg Þorsteinsdóttur 
þýðanda, Logoflex, Stein Kompaníinu, Stálnaust, Marko-Merki  
auk allra þeirra sem við gætum verið að gleyma. 

Sérstakar þakkir

stjórn fít 2019

þakkir

verðlaunarit
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