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Helst vildi ég eiga 
lítið verkstæði 

- þarsem éggœtiformað hlutina sjálfur, segir 
Skúli Már Jónsson innanhúsarkitekt sem nýlega sendi 

frá sér sínafyrstu húsgagnahönnun 

Húsgagnalínunnar Seríu var getið í blöðum ekki alls 
fyrir löngu þegar hún varvalin í nýju flugstöðina. Það 

sem meðal annars vakti áhuga okkar hér á 
Morgunblaðinu er að hönnuðurinn Sturla Már Jónsson 

innanhúsarkitekt hefur ekki áður verið viðriðinn 
húsgagnahönnun, Seria er það fyrsta sem hann sendir 

frá sér. Við litum inn til hans á teiknistofuna við 
Barónstíg til að forvitnast dálítið nánar um málið. 

E g held að áhuginn á 
húsgagnahönnun 
hafi vaknað fyrir 
löngu," segir Sturla 
Már og bætir við að 

líklega sé hægt að rekja hann 
að einhverju leyti ti l þess að 
hann er einnig menntaður tré-
smiður. „Þar komst ég í návígi 
við hráefnið. Helst vildi ég núna 
hafa aðgang að litlu verkstæði 
þar sem ég gæti sjálfur formað 
ýmsa hluti sem í hugann 
koma." 

Sturla lærði innanhúsarki-
tektúr við London College of 
Furniture sem hann segir að 
hafi stungið í stúf við það sem 
tíðkaðist á þessum tíma. 
„Flestirfóru til Norðurlandanna 
og lærðu þar innanhúsarkitekt-
úr. Það má segja að einmitt 
þessvegna hafi ég valið Lon-
don, til að vera dálítið öðruvísi. 
„Skólinn er stór og deildirnar 
margar. Ég rambaði töluvert á 
milli eins og tíðkaðist, tók mér 
nokkurra ára hlé frá námi og 
fór síðan aftur seinna út til að 
Ijúka. Sérnám mitt tengdist 
hönnun fyrir fatlaða, en enn 
sem komið er hef ég ekki not-
fært mér það." 

— Hvernig kom það t i l að 
þú ákvaðst að hanna Seríu-
línuna? 

„í langan tíma hafði ég haft 
sérstakan áhuga á húsgögnum 
fyrir atvinnuhúsnæði og var í 
mörg ár búinn að sækja sýning-
ar á skrifstofuhúsgögnum og 
ráðstefnur um þá strauma sem 
uppi voru hverju sinni. Síðan 
ég fór að vinna við innanhús-
arkitektúr hafa málin þróast 
þannig að flest viðfangsefni 
mín hafa tengst því að innrétta 
skrifstofu- og atvinnuhúsnæði 
ýmiskonar. Fljótlega tók ég eft-
ir því að þaö vantaði eitthvað 
á markaðinn sem uppfyllti þær 
kröfur sem fólk er farið að gera 
hvað varðar skrifstofuhúsgögn. 
Það vantaði fjölbreytni og 
lausnir á hinum fjölmörgu 
tæknilegu þáttum sem nútíma 
skrifstofutækni hefur í för með 
sér og aðlögun að þeim ein-
staklingum sem við tækin 
vinna. Nú til dags eru húsgögn 
eiginlega þáttur af þeim tækj-
um sem notuð eru á vinnustöð-
um og þau þurfa að bera keim 
af þeim nýjungum sem eru í 
tæknibúnaði. 

Þegar Ásgeir Guðmundsson 
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sem er framleiðandi húsgagn-
anna kom að máli við mig í 
ágúst 1984 og bað mig að 
teikna skermveggi, féllst ég á 
það. Þetta samstarf leiddi svo 
til þess að ég teiknaði og þró-
aði í mjög lærdómsríku sam-
starfi við hann heilsteypta 
skrifstofulínu. Megin einkenni 
Seríu er að henni er hægt að 
raða endalaust saman í seríur 
eins og hverjum og einum hent-
ar hverju sinni. 

Nú er líklega um það bil ár 

síðan farið var aö framleiða 
Seríu. En svona hönnun er aldr-
ei lokið. Þetta er kerfi sem 
þjónar vissum tilgangi. Uppi-
stöðukerfið helst en það er 
endalaust hægt að prjóna við. 
Ég er að vísu í hléi en kem til 
meö að byrja aftur og bæta við 
töluverðu. 

— Þetta hefur ekkert haft 
það f för með sér að þig langi 
t i l að vinna meira við hús-
gagnahönnun fyrir bragðið? 

Jú, mig langar mjög mikið til 
þess. Slík hönnun á vel við 
mig. Sería-hönnunin var reglu-
lega spennandi verkefni og ég 
myndi gjarnan vilja spreyta mig 
á slíku áfram eftir smá hvíld." 

— Hefurðu um árin teiknað 
húsgögn fyrir skúffuna þína? 

„Nei, ég kann því alla jafna 
betur aö vinna fyrir viðskiptavin 
að ákveðnum viðfangsefnum 
sem þarf að leysa. Þar að auki 
hef ég haft svo mikið að gera 
að það hefur ekki gefist neinn 
tími t i l að setjast niður og leika 
sér. 

Morgunblaðið/Þorkell 

Hinsvegar, við hönnun skrif-
stofuhúsgagnanna voru tugir 
teikniblokka fylltar af hugmynd-
um og skyssum. Þar má eflaust 
finna ýmislegt sem ekki hefur 
farið lengra enn sem komið er 
en gæti verið spennandi að 
útfæra seinna meir. Það má 
kannski segja að það séu nokk-
urskonar skúffuverkefni." 

Þegar Sturla er spurður um 
stöðu íslenskrar húsgagna-
hönnunar segir hann: „Þrátt 
fyrir þrjátíu ára starf húsgagna 
og innanhúsarkitekta fékk 
starfsheitið „húsgagnahönnuð-
ur" ekki lögverndun fyrr en fyrir 
róttu ári. En það er vonandi 
vísbending um það hvert 
stefnir og vekur vissulega vonir 
um að hönnun verði viðurkennd 
sem eðlilegur þáttur af hús-
gagnaiðnaði. Góð hönnun, 
framleiðsla og markaðssetning 
eru óaðskiljanlegir þættir þar 
sem enginn getur án annars 
verið. Ég held að fslendingum 
sé ennþá ekki fyllilega Ijóst að 
upphaf allrar framleiöslu er 

hönnun og hönnun iðnaðar-
framleiðslu er óaðskiljanlegur 
hluti af iðnaðinum sjálfum. Ég 
tel einnig að íslenskir hönnuðir 
þurfi að tileinka sér vinnuað-
ferðir sem henta þeim iðnaði 
sem er í landinu. Það er engin 
skömm að því að hanna hús-
gögn til framleiðslu hér sem 
er þá ætlað að keppa við sam-
bærileg innflutt húsgögn. Með 
því að gera það getum við skap-
að okkur atvinnu og reynslu 
sem ef til vill gerir okkur kleyft 
með tímanum að hanna og 
framleiða hin ódauðlegu lista-
verk sem alla dreymir um að 
skapa. Mér þykir oft svolítill 
skólabragur á samstarfi fram-
leiðenda og hönnuða og tel að 
það stafi af því hve stutt við 
erum á veg komin í því að nota 
hönnun markvisst í framleiðsl-
unni. 

— Hvað er annars athygiis-
vert að gerast í húsgagna-
hönnun sem stendur? 

Það eru miklar hræringar í 
gangi og mér líst vel á ýmis-
legt. Hönnunin er farin að taka 
mið af breyttri tækni því um 
leið og nýjar framleiðsluað-
ferðir eru teknar upp er hægt 
að fást við eitthvað nýtt. 

Það má kannski segja að 
sumpart eigi þó afturhvarf sér 
stað. Funktionalisminn sem 
mikið hefur borið á er á undan-
haldi sem ég tel jákvætt að 
ýmsu leyti. Einfaldleikinn er í 
sjálfu sér góðra gjalda verður 
en einhverntíma tekur einföld-
unin enda líka og þarfnast 
endurskoðunar. Það er farið að 
leggja húsgögn og híbýlamuni 
að jöfnu við skreytilist og hver 
hlutur hefur sinn sérstaka eig-
inleika í rýminu. Hönnunin 
umturnast mjög við þessar 
hræringar og í útlöndum núna 
nálgast hönnunin að vera undir 
sterkum áhrifum frá Art Deco-
tímabilinu. Nýjar stefnur í arki-
tektúr, til dæmis Post Modern-
ismi, og hvað húsgögn snertir 
Memphis ásamt afturhvarfinu 
til Art Deco, eru væntanlega 
einskonar bráðabirgðastefnur í 
hönnun. Þær eru settar fram 
til að umturna eða mótmæla 
öllu mati á gildandi viðhorfum. 
Beinna áhrifa þeirra gætir um 
tíma en frá þeim þróast síðan 
varanlegri viðhorf. 

Ég er ákaflega spenntur að 
sjá hvað úr þessu verður þegar 
fram í sækir." GRG 
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