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NÝTT UNDIR SÓLINNI
● BENSLI MEÐ LAUFBLÖÐUM
Kóreyska hönnunarstofan Luftdesign hefur hannað skemmtileg bensli sem nota má til að binda saman
rafmagnssnúrur af ýmsum toga. Benslin eru í formi laufa og
fást í nokkrum litum. Þau eru úr plasti og eru skemmtileg leið til að fá
smá náttúru inn í rafmagnsvætt umhverfi.
● EVRÓPSK KÍNVERSKUR BLENDING
UR Ítalska lista- og hönnunarstúdíóið CTRLZAK
hefur sett á markað nýja borðbúnaðarlínu
sem hefur fengið nafnið Hybrid. Um er
að ræða diska, skálar og bolla sem líta
út fyrir að vera sett saman úr tveimur
mismunandi hlutum. Annars vegar úr
hefðbundnu kínversku postulíni og
hins vegar postulíni með evrópskri
hönnun. Hin nýja lína var unnin fyrir
ítalska merkið Seletti.
● ÓEIRÐABORÐ EFTIR MAX ARLESTIG OG MAXIMILI
AN GEBHARDT Lögreglulið vopnað skjöldum var ekki óalgeng
sjón á Austurvelli í hruninu. Nú geta þeir sem vilja fengið stofuborð
sem minnir um margt á þessar stundir. Borðið er eftir bandarísku hönnuðina Max Arlestig and
Maximilian Gebhardt
og er búið til úr stálramma en borðplatan
sjálf er óeirðaskjöldur.
Voru það uppþotin í
London í sumar sem
urðu hönnuðunum
innblástur að borðinu.
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Stellið er hannað með þarfir fólks sem á erfitt með fínhreyfingar í huga.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sýnir stellið í London
●

Þórdís Baldursdóttir tekur þátt í sýningu Society of Designer Craftsmen í The Mall
Galleries í London. Hún sýnir borðbúnað sem hentar fólki sem á erfitt með fínhreyfingar.

Íslenskur keramikhönnuður, Þórdís Baldursdóttir, tekur þátt í sýningu Society of Designer Craftsmen í The Mall Galleries í London
sem var opnuð á dögunum. Þar
sýnir Þórdís matar- og kaffistell
sem hentar meðal annars fólki
sem á erfitt með fínhreyfingar.
„Hankarnir á bollunum eru sérhannaðir og hanga meira á bakinu svo ekki þurfi að grípa í þá.
Á diskunum er hins vegar brún
sem virkar eins og hluti af grunnlínunni en er stuðningsbrún sem
hindrar að matur fari út fyrir
þegar fólk borðar af þeim. Hvoru
tveggja hentar vel þeim sem eru
til dæmis slæmir af gigt eða hafa
slasast á höndum og eiga af þeim
sökum erfitt með að nota hefðbundin mataráhöld og borðbúnað.“
Hlutina segir Þórdís hafa
sterka tilvísun í náttúruna, í línur
sem myndast við krafta hennar.
Annað stellið kallist þannig Skafl
og hitt Alda eftir því hvort bregður fyrir mótuðum skafli eða öldu
á diskunum.
Spurð út í hugmyndina segist
Þórdís hafa fengið hana þegar
hún starfaði sem hjúkrunarfræðingur fyrir nokkrum árum. „Þá
tók ég eftir því að aðstoðaráhöld
voru öll úr plasti og litu frekar út
eins og leikföng en borðbúnaður.
Þá fór ég að hugleiða hvort falleg
stuðningsáhöld vantaði á markað-

Hlutirnir hafa að sögn
Þórdísar vísun í náttúruna,
snjóskafla og öldugang.

inn,“ minnist
hún og segir
óformlega
könnun hafa
rennt stoð um undir þá tilgátu.
Einhver bið varð þó
á því að hugmyndin yrði að veruleika eða þar til Þórdís söðlaði
um fyrir þremur árum og fór í
diplómanám við Myndlistaskólann í Reykjavík. „Þar kynntist ég
keramikgerð í námi sem kallast
Mótun og varð heilluð, fannst svo
gaman að vinna með efnið.“ Leið-

● ÍLÁT ÚR ENDURUNNUM KRISTAL
Hollensk-belgíska hönnunarfyrirtækið Studio Job
hefur þróað línu af fimm ílátum undir nafninu „Containers
II“. Verkefnið hófst í hönnunarferli
línunnar „Piece for Peace“ sem hönnunarteymið
gerði í samstarfi við belgíska kristalsframleiðandann Val Saint Lambert. Þau Job Smeets og Nynke
Tynagel sem mynda Studio Job rákust á lager af
hundrað ára munnblásnum kristalshlutum sem
aldrei voru kláraðir. Þau ákváðu að umbreyta
fimm munum úr lagernum í einstök ílát:
kaffikönnu, ruslafötu, skaftpott, hjálm með
broddi og pönnu. Til að gera hvern hlut einstakan var kristallinn litaður og skorinn.

in lá næst í University of Cumbria
í Englandi þaðan sem Þórdís útskrifaðist síðastliðið vor. Þar leit
stellið dagsins ljós.
„Ég frumsýndi það á sýningunni New Designers í London í
júlí síðastliðnum og fékk mikla
athygli. Í kjölfarið buðu stærstu
og virtustu hönnunar- og handverkssamtök Bretlands, Society of
Designer Craftsmen, mér reynsluaðild að samtökunum sem ekki er
hlaupið að að komast inn í og þátttöku í þessari árlegu sýningu.“
Að hennar sögn er mikill heiður að vera með á sýningunni.
„Þarna koma saman
helstu nöfnin
í bransanum
í Bretlandi í
bland við nýja
og efn i lega
hönnuði, þannig að þetta er
spennandi og
gaman að fá
að sýna í jafn
virtu galleríi og
Mall Galleries sem er í
sama húsi og Federation of British
Artists.“
Þeim sem ekki sjá fram á að
komast á sýninguna í London
stendur til boða að heimsækja
Kaolin gallery í Ingólfsstræti, þar
sem hlutirnir eru einnig til sýnis
og sölu.
- rve
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ATH! BREYTANLEGUR Í
3JA SÆTA SÓFA OG SKEMIL

GOTCHA horn/tungusófi
Stærð: 302x213x152

288.000,-

Verð:

ÚTSÖLUVERÐ
216.000.-

-30%

ACE tungusófi

ÚTSÖLUVERÐ
118.930.-

Stærð: 240x157

169.900,-

Verð:

-20%

KANSAS
Leðurstólar
-30%

vítt háglans
orð - Hví
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ð: 180x
Sttærð:
S

,3.000,83
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ð:
erð
Ve

ÚTSÖLUVERÐ
58.1
.100..-

með lágu baki
ÚTSÖLUVERÐ:
11.830,-

með háu baki TWIST leðurstóll
ÚTSÖLUVERÐ: ÚTSÖLUVERÐ
13.230,13.520,-

ÚTSALAN ER HAFIN 20-50% AFSLÁTTUR
-20%

-25%

Skenkur - Dökk eik
Stærð: 150 cm
Verð: 129.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 97.425,-

TV skenkur - natural eik
Breidd: 183cm Verð: 99.900,-

ÚTSÖLUVERÐ 79.920.-

-25%
-30%
GOTCHA hornsófi
Stærð: 280x190 Verð: 258.000,-

ÚTSÖLUVERÐ: 193.500,-

-25%

Stækkanlegt borð
Dökk eik Stærð: 160(248)x100
Verð: 139.900,-

ÚTSÖLUVERÐ
97.930.-

-50%

MERCURY tungusófi

AURORA sófaborð – Hvítt háglans

Stærð: 290x165 Verð: 249.900,-

Stærð: 120x70 Verð: 49.900,-

ÚTSÖLUVERÐ: 187.425,-

ÚTSÖLUVERÐ 24.950.-

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
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Í eldhúsinu eru meðal annars borðvigt sem Edda keypti í Englandi og önnur sem hún erfði eftir ömmu.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Nauðsynlegt
að breyta til
●

Edda Jóna Gylfadóttir vöruhönnuður á fallegt heimili í Hlíðunum ásamt
eiginmanni sínum og sonum. Tíkin Hekla tekur þar líka sitt pláss.

Hurðin fram á gang er útskriftarverkefni Eddu úr vöruhönnun í Listaháskólanum. Einstök hirsla fyrir póst,
skóhorn, bursta, lykla og fleira smálegt. Sum hólfin eru með segli í baki og önnur með speglum.

„Mér finnst nauðsynlegt að breyta til á
heimilinu og hef gaman af því. Ég datt dálítið í svarthvíta stílinn þegar hann var sem
vinsælastur en nú er ég farin að brjóta hann
upp,“ segir Edda Jóna Gylfadóttir, sem býr
á sérhæð í Hlíðunum ásamt eiginmanni og
þremur börnum. Þar sem hún er vöruhönnuður vefst ekki fyrir henni að búa til hluti

Flöskurnar í eldhúsglugganum voru skildar eftir í
bílskúrnum af fyrri eigendum.

Agnes Edda, ungfrúin á heimilinu, hefur huggulegt í kringum sig.

sem eru bæði til gagns og prýði heima enda
er hún önnur tveggja í fyrirtækinu Björg
í bú.
Tíkin Hekla er eitt af stássum heimilisins. Hún veit að hún má liggja uppi á rúmi
þegar teppið er breitt yfir og hún sest hin
prúðasta á koll við gluggann ef henni er sagt
að fara þangað að gá að kisum.
- gun

Stjakinn og lampinn eru verðlaunagripir Eddu frá
danska fyrirtækinu Muuto.

Foreldrar Eddu keyptu sófaborðin tvö áður en hún fermdist. Leirlistaverk ofan við sófann er
útskriftarverkefni hennar úr Myndlistarskólanum og gærukollurinn er eftir hana.

Babúskur eru uppáhald Eddu. Þessar
keypti hún í Rússlandi og Eistlandi.

Ofan við bókahilluna í holinu er mynd af krönum í
Hamborgarhöfn, eftir soninn Viktor Örn.

ÚTSALA!
12. – 15. JANÚAR

10– 50%

AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM*
*GILDIR EKKI AF SÉRPÖNTUNUM NEMA ANNAÐ SÉ TILGREINT

OPNUNARTÍMAR Á MEÐAN Á ÚTSÖLU STENDUR
FIMMTUDAGUR 12. JAN. 11:00–20:00
FÖSTUDAGUR
13. JAN. 11:00–20:00
LAUGARDAGUR 14. JAN. 11:00–18:00
SUNNUDAGUR
15. JAN. 12:00–16:00
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1

Á skítugum
skónum?

2

Gróska í íslenskri hönnun
●

Hugmyndaauðgin kraumar sem aldrei fyrr í íslenskri hönnun og fjölmargir hönnuðir
kynntu nýjar vörur á síðasta ári. Þá sótti fjölmenni hátíðina HönnunarMars.
Fréttablaðið tíndi til brot af þeim vörum sem fram komu á síðasta ári.

1. Á fat Ólöf Erla Bjarnadóttir
keramikhönnuður sýndi kökudiska á fæti á Skörinni síðastliðið
sumar. Þar færði hún bláköflótt
munstur borðdúks upp á disk.

4

3

2. Cutfish-skurðarbretti

@ãDIIEDB;ÊC79AI`b$_iIß7

eftir Fanneyju Long og Hrafnkel Birgisson eru framleidd úr
plastefni sem notað er í matvælaiðnaði. Á aðra hlið brettanna er
fræst mynd af fiski; síld, karfa
og laxi, en form brettanna
ræðst einnig af útlínum
myndarinnar.

5

3. Skyrkonfektið spratt
upp úr samstarfi nemenda
LHÍ og bændanna á Erpsstöðum. Konfektið er gott
dæmi um þann virðisauka
sem góð hönnun getur skapað.

Það er allt í lagi. Pappelina vill láta ganga yfir
sig á skítugum skónum. Hún er nefnilega úr plasti.
Pappelina virkar því best þar sem mikið álag er
á gólfinu. Tilvalinn félagi í forstofuna eða eldhúsið.
Svo vill hún líka fara í þvottavél.
Plastmotturnar frá Pappelinu hafa farið sigurför
um heiminn og eru nú loksins fáanlegar á Íslandi.
Kíktu á úrvalið í verslun Kokku eða á kokka.is.

4. Sigrún Einarsdóttir glerlistakona fékk viðurkenningu Handverks og hönnunar í haust fyrir
munnblásin og handmótuð glermortel. Sigrún hefur rekið GlerFRÉTTIR

VIÐSKIPTI

verkstæðið Gler í Bergvík um
árabil.

5. Kertastjakinn Gígur kom á
markaðinn í desember. Hann er
SPORT

UMRÆÐAN

eftir Guðrúnu Valdimarsdóttur
og Odd Jóhannsson og er úr
mahónýi. Þau hjónin sendu einnig
frá sér leikfangakubba úr íslensku lerki á síðasta ári.
LÍFIÐ

SJÓNVARP

TAKTU VÍSI Á
HVERJUM MORGNI!
Ráðlagður dagskammtur af fréttum og fjörefni á Vísi

www.lyfja.is

- Lifi› heil

andaðu léttar
Reykingamenn sem ætla að leggja öskubakkann
á hilluna eiga bandamann í Lyfju
Við viljum leggja okkar af mörkum til að hjálpa
þeim sem ætla að losa sig við reykinn með góðu
pakkatilboði frá Nicotinell.
Aðstoð við þá sem vilja hætta
Í Lyfju Lágmúla býðst þér stutt viðtal við
lyfjafræðing eða lyfjatækni sem veitir þér stuðning
og hollráð til að hætta að reykja. Þú getur fengið
heilsufarsmælingar, t.d. á blóðþrýstingi og blóðfitu.
Við erum þér innan handar þegar þú tekur upp
heilsusamlegan lífsstíl.
Við minnum á reyksímann: 800 6030 og reyklaus.is

Lyfja býður öll lyfjaform Nicotinell.

Ódýrt og nýtt Nicotinell á lægra verði í Lyfju
Stór og lítill Nicotinell-pakki á lægra verði en einn stór.* Tilboðið gildir til 22. janúar, 2012.

4.850 kr.
kr.

Lítill Nicotinell Tropical fruit: 943

kr.

= 6063 kr.

*Gildir einnig með 4 mg Nicotinell Fruit 204 stk. og litlum 2 mg Tropical Fruit á 6.419 kr.
Nicotinell lyfjatyggigúmmí inniheldur 2 mg eða 4 mg nikótín (nikótínpólacrillín). Nicotinell lyfjatyggigúmmí er notað til að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem
eru háðir nikótíni. Þannig getur það auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða að draga úr reykingum. Ekki má nota fleiri en 25 stk. 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 stk. 4 mg
lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ef þú ert með ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðrum innihaldsefnum eða reykir ekki má ekki nota Nicotinell lyfjatyggigúmmí. Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing
ef þú hefur nýlega fengið hjartabilun eða hjartastopp - ert með hjartasjúkdóma, of háan blóðþrýsting, sykursýki, ofvirkan skjaldkirtil, ofvirkar nýrnahettur, alvarlega skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi
eða magasár. Ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti máttu einungis nota lyfið í samráði við lækni. Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára nema í samráði við lækni. Geymið þar sem börn
hvorki ná til né sjá. Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare. Umboð á Íslandi: Artasan ehf., Suðurhraun 12a, 210 Garðabæ.

ÍSLENSKA SIA.IS LYF 57729 12/11

Stórt Nicotinell fruit: 5.120

Lágmúla - Laugavegi - Garðatorgi - Smáralind - Smáratorgi - Borgarnesi - Grundarfirði - Stykkishólmi - Búðardal - Patreksfirði - Ísafirði - Bolungarvík - Blönduósi - Hvammstanga - Skagaströnd
Sauðárkróki - Húsavík - Kópaskeri - Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstöðum - Seyðisfirði - Neskaupstað - Eskifirði - Reyðarfirði - Fáskrúðsfirði - Höfn - Laugarási - Selfossi - Grindavík – Keflavík
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HEIMA VIÐ

REYNIR SYRUSSON
Síðasti hlutur sem ég keypti
mér: Borðtennisborð til að hafa
í bílskúrnum  mér
finnst borðtennis ótrúlega
skemmtileg íþrótt.
Í augnablikinu langar mig í:
Nýjan sjónvarpssófa. Það er
alveg kominn tími á þann
gamla. Ég bíð eftir því að
draumasófinn fæðist á teikniborðinu. Þá væri ég vel til í sól
og sumar.
Eftirlætishúsgagnið
mitt: Guss-púðastóllinn sem ég hannaði fyrir ári. Hann er
með
snúningi og
sérlega þægilegur.
Upp á vegg hangir:
Hangover-vínrekki.
Þetta er hönnun
síðan í apríl á síðasta ári. Rekkinn er
passlega stór fyrir
spariflöskurnar og
mikil mubla.
Næsta framkvæmd í húsinu
verður: Að taka baðherbergið
í gegn. Ég held að ég þurfi að
henda öllu út ef einhver heildarmynd á að nást.

Auglýsingasími
Nýtt fylgirit Fréttablaðsins

512 5050

