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MENNTUN

2001-2002 - Nám til kennsluréttinda -Listaháskóli Íslands.
1986-1989 - Nám í Innanhússarkitektúr
Skolen for boligindretning. (síðan Danmarks Designskole, núna Kunstakademien)

NÁMSKEIÐ

2011 - Frumkvöðlar og verkefnastjórnun
Nýsköpunarmiðstöð Íslands - 60 stundir.
Haust 2009 - Landslagsarkitektúr og skipulagsfræði
Landbúnaðarháskóli Íslands Hvanneyri -12 ECTS einingar.

REYNSLA
1995-2016 –eittA , Innanhússarkitektar
Innanhússarkitekt og rekstraraðili á hönnunarstofu frá 1995.
2016 - Falinn skógur framhald
Sýningarstjóri og verkefnastjóri hönnunarsýning og frumsýning á
heimildarmynd um verkefnið. Sýningin var hluti af hönnunarmars.
Sýningarstjóri ásamt Elísabetu V. Ingvarsdóttir
2015 - Falinn skógur – rekaviður í hönnun
Sýningarstjóri og verkefnastjóri ásamt Elísabetu Ingvarsdóttir,
hönnunarsýningu á Djúpavík á Ströndum með hönnun úr rekaviði. Verkefnið
hlaut styrk úr Hönnunarsjóði 2014 til að vinna að og setja upp sýninguna,
einnig hlaut verkefnið styrk 2015 til að gera heimildamynd um verkefnið
2014 – Héraðsdómur Reykjaness
Sérfróður meðdómandi við Héraðsdóm Reykjaness í máli er varðaði einkarétt á
hönnun. Málið var sótt af FLOS Scandinavia A/S í Kaupmannahöfn.
2011-2013 – Kennsla og ráðgjöf - Make by “Þorpið”
Kom að ráðgjöf og kennslu í Leonardó verkefni (test running program) fyrir
skapandi samfélag á Austurlandi. http://make.is

2012-2014- Samvinna við MAKE by Þorpið, hönnun og vöruþróun.
Vöruþróun á útihúsgögnum úr austfirsku lerki til framleiðslu á Austurlandi og
miðað við framleiðslugetu á svæðinu. http://make.is/blog/dora-hansen/
2013 – Þriggja mánaða starfslaun hönnuða (listamannalaun).
Framhald á fyrri verkefnum ásamt samstarfi við MAKE by þorpið.
2011 – Fimm mánaða starfslaun hönnuða (listamannalaun).
Starfslaun (listamannalaun) hönnuða. Skoðaði íslenskt hráefni og vann að
hönnun úr íslenskum við.
2010 og 2011 - Sýningarstjóri fyrir 10+ húsgagnasýningu á Hönnunarmars.
Sýningin var framlag Félags húsgagna- og innanhússarkitekta á HönnunarMars.
http://www.honnunarmidstod.is/HonnunarMars/HonnunarMars2011/Dagskra
/Arkitektur/vidburdirarkitektaoginnanhusshonnuda/2253
2009 og 2010 – Verkefnastjóri fyrir FHI á Hönnunarmars
2010 hófst samvinna þriggja fagfélaga, arkitekta, landslagsarkitekta og
innanhússarkitekta, félögin stóðum fyrir stórum sameiginlegum viðburði.

http://www.honnunarmidstod.is/HonnunarMars/HonnunarMars2010/Dagskra
/Arkitektur/vidburdur/1762
2003-2005 – Kennari í hönnun við FB og IH
Kennari í hönnun við listnámsbraut FB og hönnunarbraut Iðnskólans í
Hafnarfirði. Undirbúningsnám fyrir list og hönnunarnám á háskólastigi.
1991-1995 – Brúnás Innréttingar
Innanhússarkitekt og söluaðili í verslun fyrirtækisins í Reykjavík.
Brúnás er íslenskt framleiðslufyrirtæki sem framleiðir innréttingar fyrir heimili.
1990 -1991 - IKEA, aðstoðardeildarstjóri í húsgagnadeild

SÝNINGAR
2016 - Falinn Skógur framhlad – sýndi lampa úr rekavið
2015 – Falinn Skógur á Djúpavík – Sýndi lampa úr rekavið
2015 Stockholm design week– þátttakandi í samsýningunni We Live Here,
íslenskir og finnskir hönnuðir sýndu á vegum Hönnunarmiðstöðvar Íslands og
Finsk Form. Sýndi borðlampana jakob og Ronju
2014 – Samfélagið
Samsýning aðila sem sem unnið hafa með Make by Þorpið, skapandi samfélag á
Austurlandi. Hönnun úr Austfirsku efni – sýndi borðlampana Jakob og Ronju
með lerki skermum.

2014 – Hönnunarmars – Hönnun fyrir lítil samfélög.

Sýning í tengslum við alþjóðlegt málþing sem haldið var í tengslum við
Hönnunarmars þar sem samfélagshönnum og hönnun fyrir lítil samfélög var í
brennidepli. Sýndi FlÓKA koll úr þæfðri ull og birki,

2014 - Hönnunarmars 2014
HönnunarMars, sýndi borðlampana JAKOB og RONJU í epal.
http://eitta.is/jakob-og-ronja-bordlampar/
2013 – Sýningin Sprotar – Vöruþróun í samvinnu við Make by “Þorpið”
Frumgerð af útibekk úr lerki og steypu, framleiðandi VHA Einingaverksmiðja.
Sýningin Sprotar var í tengslum við atvinnumálaráðstefnu á Austurlandi.
2013 – Hönnunarmars
Sýndi kollinn FlÓKA í epal, Kollurinn er úr austfirsku hráefni.
Verkefni unnið í samvinnu við MAKE by þorpið á Austurlandi.
http://eitta.is/floki-kollur/
2012 – Ráðstefna 25-28 sept – Skapandi samfélög
Sýndi stól/koll (FlÓKI) á ráðstefnu 25-28. sept. Ráðstefnan var
lokaviðburður Evrópuverkefnisins (Leonardo) Creative Communities.
http://make.is/makeithappen/
2012 – “Nautn og notagildi”, Hönnunarsýning í Listasafni Árnesinga
TINDUR loftlampi sýndur á Hönnunarsýningu þar sem teflt var saman hönnun
og list. http://www.listasafnarnesinga.is/list/
2012 – Stockholm Furniture and Light fair
TINDUR, lampi sýndur á vegum framleiðandans Lighthouse.
2011 – 10+ húsgagnasýning á Hönnunarmars
TINDUR Loftlampi frumsýndur.

2010 – 10+ húsgagnasýning á Hönnunarmars
Rekaviðarborð frumgerð af borðinu ferðalag.

2010 – Hönnunarmars 2010, Sólóhúsgögn
Fjölnot húsgagnalína. Sólóhúsgögn hófu framleiðslu á Fjölnot í mars 2010.
Húsgagnalína hönnuð af eittA innanhússarkitektum, Dóru Hansen og Heiðu
Jóhannsdóttir.

2005 – Félag Húsgagna og innanhússarkitekta 50 ára (FHI) – Afmælissýning

Verk eftir eittA innanhússarkitekta voru valin til þátttöku á afmælissýningu á
vegum félags húsgagna og innanhússarkitekta. http://eitta.is/greinar/
1992 – Hönnunardagar 1992
Verslunin exo valdi nokkra húsgagnahönnuði til að sýna í versluninni, verslunin
seldi íslensk húsgögn. Ég sýndi tvær gerðir af sófaborðum.
1991 – Félag Húsgagna- og innanhússarkitekta – Húsgagnasýning
Húsgagnasýning fhi eða Félags húsgagna og innanhússarkitekta í Perlunni.

SAMKEPPNIR 2010 –Húsgögn fyrir Hörpu tónlistarhús
eittA hlaut 2. verðlaun.
2008 – Menningarmerkingar fyrir Reykjavíkurborg
Opin samkeppni
2005 – Munstur fyrir veggfóður
Lítil opin samkeppni á vegum sjónvarpsþáttarins Veggfóðurs í samvinnu við
verslunina epal. 2. verðlaun til Dóru Hansen.

