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Íslensk hönnun í Frankfurt
Yfirgripsmikil sýning á íslenskri hönn-
un verður opnuð í Frankfurt 21. sept-
ember. Verk 59 hönnuða verða til sýnis 
en íslensk hönnun þykir tilraunakennd 
og listræn.
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BJART OG LÉTT 
YFIRBRAGÐ
Guðbjörg Káradóttir 
leirkerasmiður hefur búið sér og 
sínum fallegt heimili í Hlíðunum. 
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Öflugar í Front
Sænska hönnunarteymið Front er 

skipað þremur konum sem 
kynntust í hönnunar-
námi. Þær þykja 

skemmtilega öðruvísi 
og hafa vakið athygli 
fyrir frumlega hönn-
un.
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UNDIR SÓLINNI...

● Forsíðumynd: Valgarður 
Gíslason tók myndina á heimili 
Guðbjargar Káradóttur leirkera-
smiðs Útgáfu félag: 365 miðlar ehf., 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, s. 512 
5000 Ritstjóri: Sólveig Gísladóttir 
solveig@frettabaldid.is Auglýs-
ingar: Sigríður Dagný Sigurbjörns-
dóttir s. 512 5462 Útlitshönnuður: 
Sæmundur Freyr Árnason sfa@
frettabladid.is. 

Samstarf stelpnanna í Front 
þykir merkilegt að mörgu leyti 
en það vekur óneitanlega at-
hygli að þær hafa staðfast-
lega frá upphafi unnið sem 
ein. Allar vörur sem koma 
úr smiðju Front tilheyra þeim 
öllum og enginn prímadonnu-
leikur þar í gangi.

Í byrjun þótti hönnun þeirra 
tilviljanakennd og tilraunasöm 
enda notuðu þær til dæmis nag-
dýr til þess að naga sundur hluti 
til að fá viss áhrif. Margir kann-
ast við lampa sem trónir á svört-
um hesti í fullri stærð en hann var 
eitt af þeirra fyrstu verkum. Þær 
voru einnig fyrstar til að nota sér-
staka teiknitækni sem fól í sér að 
skissa út í loftið með þartilgerðum 
penna og úr urðu einföld og næst-
um barnaleg húsgögn.

Þær þóttu skemmtilega öðruvísi 
og buðu upp á nýja tegund hönn-
unar sem fól í sér mikla tilrauna-
starfsemi og ögrun við staðlaða 
ímynd hönnunar.

Mörg fyrirtæki tóku við sér og 
báðu þær um sérstök verkefni og 
hlutu þau misjafnar undirtektir. 
Ítalska fyrirtækið Moroso kynnti 
húsgagnalínu eftir stöllurnar á hús-
gagnasýningunni í Mílanó 2010 en 
hún var ekki metin að verðleikum. 
Þá voru margir sem töldu stelpurn-
ar hafa farið of geyst í tilrauna-
leiknum og héldu að nú væru þær 
staðnaðar.

En annað kom á daginn. Í fyrra 
bað keramikfyrirtækið Höganäs 
í suðurhluta Svíþjóðar Front að 
vinna með gamalkunn form hinn-
ar þekktu Höganäs-krukku. Úr 
varð einstaklega vel heppnað 
keramik stell og sýndu stúlkurnar 
að þær geta svo sannarlega unnið 
hefðbundið verkefni út frá sterk-
um markaðslegum óskum. Einnig 

hefur teymið unnið húsgögn fyrir 
önnur framleiðslufyrirtæki á borð 
við Ikea, ítalska Porro og fleiri. 

Samtímis halda þær áfram með 
verkefni sem vekja tilfinningar 
og ber að minnast nýjasta verk-
efnis þeirra en það eru glervasar 
sem þær stöllur vinna með konum 
í Afríku. Þar segja konurnar sögu 
sína í orðum sem skrifast með vír 

og perlum. Einstaklega fallegir 
hlutir með sterkum boðskap.

Það verður spennandi að fylgj-
ast með dugnaðarforkunum í þessu 
skemmtilega tríói og það er öruggt 
að margt skemmtilegt á eftir að 
koma úr smiðju þeirra á komandi 
árum.

Meiri upplýsingar er að finna á 
www.designfront.org

Stelpurnar

í Front
Það var í gegnum hönnunarnámið sem 
sænsku stelpurnar í Front kynntust.  
Upphaflega voru þær fjórar en í dag eru þær 
Sofia Lagerkvist, Charlotte von der Lancken 
og Anna Lindgren eftir í hópnum og hefur 
hann aldrei verið öflugri.

Orð úr perlum frá afrískum konum.

Fallegur teketill sem svipar til hinnar þekktu Höganäs-krukku.

● PRÓFAÐU AÐ BÚA Í IKEA  IKEA efnir til óvenju-
legs leiks helgina 17.-18. september. Leit stendur yfir að 
þremur pörum sem eru tilbúin að dvelja í sjálfri verslun-
inni þessa helgi og gista. Þau fá úthlutað sínu IKEA-heim-
ili og eiga að leysa ýmis verkefni. Parið sem hlýtur flest stig 
fær 300.000 króna inneign. Nánari upplýsingar á IKEA.is.

● NÝ HOLLENSK VEFVERSLUN MEÐ ÍSLENSKA HÖNN
UN  Mosi design er heiti á nýrri vefverslun sem býður upp á íslenska 
hönnun. Síðan er hollensk á vefslóðinni www.mosidesign.nl. Þau íslensku 
merki sem eru í boði eru: Arndís fishskin, Bility, Birgisson Design, Björg 
í Bú, Bryndís Bolla, Helga Sigurbjarnadóttir, Hring eftir hring, Ihanna, 
Kitschfríður, Litla Flugan, Model Húsgögn, RAKIdesign, Rolla, rósCréation, 
Stáss, Tinna Gunnarsdóttir og Tíra.

Sigga Heimis
iðnhönnuður
skrifar í Heimili&hönnun
sigga@siggaheimis.com

ront
leyti 
at-
-

m 
a 
eim 
onnu-

þeirra
nasöm 
is nag-
r hluti 
k

Eldfast mót eftir forskrift 
Front fyrir Höganäs.

Mótorsög var 
notuð til að saga 
út þennan stól 
og þar afleiðandi 
verða engir tveir 
stólar eins.
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ÚTSÖLUVERÐ 
183.750.-

CLIO leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

11.925,-

Opið mán-fös:      10:00 - 18:00
Opið um helgina: Lau 10:00 - 16:00 Sun 13:00 - 16:00

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 5444420 - www.egodekor.is

ÚTSÖLULOK!  20-50% AFSLÁTTUR

Hnotuskenkur
Stærð: 150 cm
Verð: 129.900,

ÚTSÖLUVERÐ: 97.425,-

AIR tungusófi
Stærð: 285x165

Verð:245.000,-

-30%

WIND tungusófi
Stærð: 292x167  Verð: 244.000,-

ÚTSÖLUVERÐ  195.200.-        SKRAUTPÚÐAR FYLGJA

-20%

-20%

SICILY tungusófi
Stærð:268x165  Verð: 219.000,-   

ÚTSÖLUVERÐ: 175.200,-

MARGARET tungusófi
Stærð: 286x172  Verð: 245.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 196.000,-

-20%

Hnotuskenkur
Stærð: 150 cm

Verð: 119.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 95.200,-

ÚTSÖLUVERÐ 
69.930.-

Hnotuborð
Stærð: 180x100

Verð: 99.900,-

-20%

-30%

SABINE leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ

13.520,-

OLIVER stóll
ÚTSÖLUVERÐ

14.175,-

-20%-25%

Stækkanlegt hnotuborð
Stærð: 160(248)x100

Verð:139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ 97.930.-

-25%

-25% -25%

-30%

-30%

AURORA sófaborð – Hvítt háglans
Stærð: 120x70 Verð: 49.900,-

ÚTSÖLUVERÐ  34.930.-



Kynntu þér lán og aðra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Kynntu þér lán og aðKK ra
þjónustu Íbúðalánasjóðs

Borgartúni 21  | 105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

Lán til íbúðakaupa

Lán til endurbóta og viðbygginga

Aukalán vegna sérþarfa (skert starfsorka)

Úrræði í greiðsluvanda

Íbúðin sem Guðbjörg Káradóttir leirkera-
smiður keypti í Hlíðahverfinu fyrir um 
sex árum er sérstaklega björt en Guðbjörg 
breytti skipulagi hennar þó nokkuð þegar 
hún flutti inn. Þannig braut hún niður 
veggi og sameinaði eldhús og stofu í einu 
rými sem snýr í suður. Áður var eldhúsið í 
herbergi sem snýr norður að Miklubraut. 
„Íbúðina valdi ég ekki síst vegna þess 
að hér í skúrnum við hliðina get ég haft 
vinnustofu og svo eru svalir og stór og 
gróskumikill garður. Það er líka gaman 
að segja frá því að í honum hef ég komið 
fyrir afleggjurum af plöntum sem ég fékk 
frá ömmu minni heitinni, Ágústu Jónsdótt-
ur á Árskógssandi,“ segir Guðbjörg en fólk 
um allt land kom til að kaupa plöntur af 
Ágústu á árum áður.

Guðbjörg lauk námi úr keramikdeild 
Myndlista- og handíðaskóla Íslands árið 
1994 og kennaranámi við Listaháskóla Ís-
lands árið 2002. Auk þess sem hún er sjálf-
stætt starfandi leirkerasmiður kennir hún 

myndmennt við Laugalækjarskóla og leir-
mótun og rennslu við Myndlistaskólann í 
Reykjavík.

„Það má segja að heimilið sé samansafn 
af hlutum sem hafa eitthvert persónu-
legt gildi,“ segir Guðbjörg en í umhverfi 
þeirra muna njóta keramikverk Guðbjarg-
ar sín vel og setja létt yfirbragð á heimilið. 
Matarstell Guðbjargar eru þar áberandi, 
diskar, skálar og bollar sem kallast Skýja-
bólstrar og hafa verið í framleiðslu frá 
árinu 2003. Stellið er ljóst og hver diskur 
með örlítið mismunandi áferð og því eng-
inn eins en stellið hefur fengist í Kraumi. 
Nýverið hóf Guðbjörg svo samstarf við 
Ólöfu Jakobínu Ernudóttur hönnuð undir 
nafninu Postulína en meðal þess sem þær 
hafa gert eru leirbollar með bókstöfum á, 
sem nota má undir heita drykki, kryddjurt-
ir eða hvað sem vill. Þær stöllur stefna að 
því að kynna stafabollana frekar á sýningu 
Handverks og hönnunar í Ráðhúsi Reykja-
víkur í byrjun nóvember.  - jma

Leirkerasmiður 
í Hlíðunum
● Guðbjörg Káradóttir leirkerasmiður býr í bjartri og fallegri íbúð í 
Hlíðahverfinu með dóttur og dóttursyni. Guðbjörg hefur vakið athygli fyrir 
handrennd keramikverk, má þar nefna matarstell, bolla og ljós. Heimili og 
hönnun fékk að kíkja í heimsókn.  

Guðbjörg breytti íbúðinni talsvert þegar hún flutti í 
Mávahlíðina. Kári, tveggja ára ömmustrákur, hljóp á 
milli eldhúss og stofu sem er í sama rými.

Guðbjörg hefur gaman af því að elda og geymir 
potta, pönnur og pastavél, sem hún notar mikið, á 
eikareiningu úr IKEA.

Snag
aður
hval

Eldhúsið er bjart og opið með hvítsprautulakkaðri innréttingu. Takið eftir borðljósinu sem er eftir Guð-
björgu sjálfa en mynstrið á ljósinu gerði dóttir hennar en hún stundar nám í fatahönnun við Listaháskóla 
Íslands. 

Stofan er rúmgóð og prýdd listaverkum, meðal annars eftir Karólínu Lárusdóttur og Sigurborgu Selmu Karlsdóttur, d
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PIPA
R/TBVA

 • SÍA
 • 102927

Bjóðum það besta í evrópskri húsgagnahönnun 
og glæsilegt úrval gjafavöru.

         M-SÓFINN íslensk framleiðsla 
sniðin að þínum þörfum.

Opið alla virka daga frá 11 – 18 og laugardaga 11–16.

gi eftir Tinnu Gunnarsdóttur, Starkaður, er not-
r undir skartgripi Guðbjargar. Snaginn, sem líkist 
tönn, er úr gegnheilu áli. 

dóttur Guðbjargar.

VERK GUÐBJARGAR  Guðbjörg hefur meðal 
annars gert sérstaklega fallegt matarstell sem kallast 
Skýjabólstrar og er úr handrenndum steinleir. Þá er 
Guðbjörg í samstarfi við Ólöfu Jakobínu Ernudóttur 
hönnuð undir nafninu Postulína en þær framleiða meðal 
annars stafabolla úr handrenndu postulíni. Þeir verða 
kynntir á sýningu Handverks og hönnunar í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.

5heimili&hönnun

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín
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Heilsuleikskólar Skóla:
Hamravellir, Háaleiti, 

Kór og Krókur.
Leikskóli á „Heilsubraut“

Ungbarnaleikskólinn Ársól.

Heilsuleikskólinn Kór Kópavogi

Heilsuleikskólinn Kór óskar eftir að ráða.
• Deildarstjóra í 100% starf.

Í leikskólanum er unnið eftir heilsustefnunni með 
áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun. Unnið er 
með jákvæð og gefandi samskipti og er góður andi 
ríkjandi í skólanum.

Hafir þú áhuga á að vinna í lifandi og metnaðarfullu 
starfsumhverfi með skemmtilegu fólki þá hafðu 
samband. Við hvetjum karla jafnt sem konur til að 
sækja um.

Nánari upplýsingar veita:
Bjarney K. Hlöðversdóttir leikskólastjóri í síma 
570-4940. Rafrænar umsóknir er hægt að leggja inn á 
www.skolar.is

B andaríski leikstjórinn David Lynch hefur hannað næturklúbb í París sem 
er innblásinn af Club Silencio sem kom við sögu í kvikmyndinni Mulhol-

land Drive árið 2001. Klúbburinn verður opnaður hinn 6. október í kjallara Rue 
de Montmartre 142. Hann mun bera, eins og fyrirmyndin, nafnið Silencio.

Á staðnum, sem er um 200 fm, eru fjölmörg minni herbergi, hvert með 
sínum sérstaka anda. Þar má finna herbergi með spegladansgólfi, listabóka-

safn, setustofu og rúmgott 24 sæta kvikmyndaherbergi.
Lynch hannaði þrenns konar húsgögn fyrir Silencio 

auk þess sem teppi í anddyri staðarins og við barinn eru 
hönnuð af Lynch. 

Silencio verður opinn alla daga 
frá sex síðdegis til sex árdegis. 
Fram til miðnættis er hann ein-
vörðungu opinn fyrir félaga í 

klúbbnum og gesti þeirra.

Club Silencio lítur 
dagsins ljós

Stóll úr smiðju David Lynch sem hann 
hannaði sérstaklega inn í Silencio.

„Við sáum fjölmargar sýningar 
og viðburði á HönnunarMars og 
heimsóttum vinnustofur. Við frek-
ari upplýsingaöflun jókst hrifning-
in stöðugt og varð til þess að fjöldi 
boðinna hönnuða stækkaði en allt 
í allt sýnum við verk 59 hönnuða,“ 
segir Matthias Wagner K, en hann 
stýrir sýningunni ásamt prof. dr. 
Klaus Klemp, yfirsýningarstjóra 
MAK og prófessors við Hönnunar-
háskólann í Wiesbaden.

Wagner K þekkir vel til 
íslenskrar hönnunar en hann var 
sýningarstjóri fyrstu íslensku 
tísku- og vöruhönnunarsýningar-
innar á þýskri grundu, árið 2005, í 
Nytjalistasafninu í Köln. Þá fylgdu 

fleiri hönnunarsýningar í kjöl-
farið í Berlín og í 

Reykjavík og árið 2009 var hann 
sýningarstjóri fyrsta norræna 
tískuhönnunar tvíæringsins. Hann 
segir íslenska hönnun listræna og 
tilraunakennda.

„Mér finnst sérstaða Íslands, sér-
staklega á sviði tískuhönnunar, vera 
þá að hún einkennist af ferli. Hún 
hafnar meðvitað eðlislegri tísku-
sjálfsspeglun og tekur inn listrænar 
hefðir. Hönnunin helgar sig marg-
breytileika og grundvallast í því að 
vilja bera af og að sjá hönnun ekki 
sem eitthvað skilgreint heldur sem 
„bersvæði með ótakmarkaða mögu-
leika“ eins og fatahönnuðurinn 
Mundi orðaði það.  Ég tel íslenska 
hönnun almennt einstaklega til-
raunakennda, listræna og sérstaka í 
útfærslu,“ bætir hann við og vitnar 
aftur í Munda: „„Við höfum þegar 

búið til nóg af fötum til að endast 

til eilífðar. Eina réttlætingin fyrir 
því sem við erum að gera er þörf-
in fyrir að skapa.“ Ég tel að margir 
hönnuðir í sýningunni deili þessari 
afstöðu,“ segir Wagner K og Klaus 
Klemp bætir við að íslenskir hönn-
uðir muni spila mikilvægt hlutverk 
í heiminum í framtíðinni.

„Sjálfbærni og umhverfisvitund 
eru orðnar leiðandi línur í alþjóð-
legri stefnumótun. Ef sjálfsmynd 
fólks á ekki að vera skilgreind fyrst 
og fremst með neyslu mun án efa 
koma mikilvægt innlegg frá Íslandi 
og Norður-Evrópu,“ segir Klemp.“

Spurður hvað sýning af þessu 
tagi muni þýða fyrir íslenska 
hönnuði segir Wagner K íslensku 
hönnunar sýninguna í Köln á 
sínum tíma hafa verið mest sóttu 
sýninguna á safninu. Ísland veki 
áhuga og þá verði gefin út vegleg 
sýningarskrá með yfir 350 myndum 
og textum. „Sýningin gæti og ætti 
að styrkja sjálfstraust íslenskra 
hönnuða og hvetja til eflingar þessa 
geira á Íslandi,“ segir hann.

Sýningin stendur til 19. febrúar 
2012. - rat

Íslensk hönnun sérstök og listræn

Súkkulaðifjöll Brynhildar Páls-
dóttur eru eitt þeirra verka 
sem sýnd verða í MAK-safninu í 
september.

Fatahönnun Munda verður sýnd á 
Randscharf-sýningunni.

● Undirbúningur 
yfirgripsmikillar sýningar 
á íslenskri hönnun er nú í 
fullum gangi í MAK-safninu 
í Frankfurt. Sýningin 
ber heitið Randscharf 
Design in Island og verður 
opnuð 21. september. 
Sýningarstjórarnir heimsóttu 
Ísland í vor og völdu 59 
hönnuði sem þeim þóttu 
skara fram úr.

Brynjar 
Sigurðsson er 
einn þeirra 
hönnuða sem 
valdir voru.



STINGUM EKKI
HÖFÐINU
Í SANDINN

Stöndum saman  
– Styrkjum Stígamót!
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LÁRUS VILHJÁLMSSON 
FRAMKVÆMDASTJÓRI 
GAFLARALEIKHÚSSINS

Síðasti hlutur sem ég keypti 
mér var: Huldukonukaffibolli úr 
Álfagarðinum. Alveg magnað 
kaffi úr honum.

Eftirlætishúsgagnið 
mitt er: Gamli ruggu-
stóllinn frá lang-
ömmu eiginkonunn-
ar. Góður 
til að lesa 
í og enn 
betri til að 
sofa í.

Hvað langar þig mest 
í núna? Bókahillu í bóka/vinnu/
borðstofuna, undir leikritin mín.  

Stofan heima: Sælustaður í hjarta 
hússins þar sem öll fjölskyldan 
nýtur sín hversdags sem og á 
stórhátíðum.

Næsta framkvæmd: Hvít pílára-
girðing í bakgarðinn svo að 
hundarnir mínir, Krummi og Týra, 
geti hlaupið um frjálsir. 

Uppi á vegg hangir: Alveg frá-
bært olíumálverk eftir konuna 
mína, Ragnhildi Jónsdóttur, af 
svani sem breiðir út vængina. 
Maður horfir á það og dagurinn 
verður frábær.

Smáratorgi 1, 201 Kópavogi, sími 588 6090, vl@simnet.is
Mán.-fim. kl. 9-18, fös. kl. 9-18:30, lau. kl. 10-17, sun. kl. 13-17

Myndlistavörur 

í miklu úrvali

Bílaþvottakústar 

Kr. 2.995

Alltaf eitthvað nýtt

Stunguskóflur 
Frá kr. 

1.695

Farangursteygjur ótal gerðir 

Verð frá kr. 295 3 stk.

Álskófla

Kr. 2.695

Malarskóflur 

Frá kr. 1.195
Bílabónvélar 3 gerðir 

Frá kr. 4.995

Steypuskófla

Kr. 1.710

Malarhrífa/laufhrífa

Frá kr. 1.450

Fóðurbalar/Múrbalar/
Beitingabalar/Fötur/

Brúsar/Balar

12V Fjöltengi, 
3falt/4falt M/USB 

Frá kr. 1.995

Heyrnatól

Kr. 1.485
Heyrnatól frá kr:360,

Hjólbörur 80L 

Kr. 6.999

Trésög 650 mm 

Kr. 695

Straumbreytir 12V->230V 
margar gerðir

Kr. 7.995

Straumbreytir 
230V->12V 

Hentugt fyrir kælibox ofl 

Kr. 3.985 Topplyklasett 94stk.

Kr. 13.995
Hleðsluborvélar
fjölmargar gerðir 

Frá kr. 3.995

Vinnuhanskar 

Frá kr. 175

Strigar, ótal stærðir 

Frá kr 195
Olíu/Acrýl/Vatnslitasett 12/18/24x12 ml

Frá kr 495

Acryllitir 75 ml,  
200ml, 400 ml

Frá kr. 480
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Gólftrönur 

Frá kr. 4.395

Heyrnat

995

Þekjulitir/Föndurlitir 

Frá kr. 810

Frá 
Stungugaffall

Kr. 3.395

Frá kr.48

16 ára

Reiðhjólafestingar á kúlu

F/2-hjól kr. 4.785 
F/3-hjól kr. 9.760

eiðhjólafestingar á kúl

Ljósabretti

Kr. 6.785

Keðjusög

Kr. 17.999

Hleðslutæki 12V 4A 

Kr. 4.695

Framlengingarsnúra 20 M  

Kr. 3.999

Hjólkoppar 
12“-13“-14“-15“-16“ 

Frá kr. 795

Endalaust úrval af 
stigum og tröppum

Verð frá kr. 22

Tjaldlugtir,  
fjölmargar gerðir  

Frá kr.795

Strekkibönd  
Ótal gerðir

Frá kr. 385

Framlengingarsnúra  
12 - 24V

kr. 999

Listavörur fyrir alla,  
leikmenn sem lærða 
REEVES Litir & strigar/ 
LEFRANC & BOURGEOIS 
litir & íblöndunarefni/
SARA&ALMA gæða- 
strigar/KOLIBRI hágæða-
penslar/MAIMERI olíu-
litir/CAMLIN listavörur

Veiðikassar/Spúnabox/
Verkfæratöskur/Smáhlutabox

1.6951 695

Hekkklippur

1

Stu

Endalaust úrval af 
stistigumgum og og tr tröppöppumum

11

S

11

20% afsláttur 
af sláttuvélum

Endalaust úrval af

MIKIÐ úrval af 
vagnhjólum, nefhjólum, 

snúningshjólum, 
kassabíladekkjum ...

Frábært verð 

Loftlykill m/10 Toppum

Kr.11.995

kr. 9999999999999999999999999999999999

Skrúfstykki 100mm 

Kr. 4.995

Fullt af nýjungum í lista-og föndurdeild

á ó í

Verkfæralagerinn

kínversk hugræn teigjuleikfimi · taichi · kung fu
einkatímar · hóptímar
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