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Piss, piss og pelamó
Púðursykur og rjómi

H

vað er málið með þessa listamenn? spurðu margir sig að í
vikunni. Húsmæður í Vesturbænum urðu grænar í
í
framan eftir snilldar
tilþrif Baldvins Þórs
Bergssonar í
kvöldfréttum RÚV.
Nemendur á fyrsta
ári í Listaháskólanum höfðu nefnilega
pissað á stelpu.
Þetta minnti mig á
leikfimitímana í
Verzló. Þá var aðal
grínið að pissa á einhvern sem var að þvo á
sér hárið, svona rétt áður en maður sló í
typpið á honum. Það var fyndið.

HÆTTUR!

L

istaháskólanemar tóku þetta hins
vegar aðeins lengra. Klipptu víst
hárið af stúlkunni, því næst fékk
vagínan smá snyrtingu og loks var kveikt á
hinni gullnu sturtu. Ég viðurkenni alveg að
þetta er öðruvísi. Hef aldrei séð neitt svona
í leikhúsi. En auðvitað vill enginn láta pissa
á sig. Eða hvað? Varla hefur stúlkunni verið
þröngvað undir bununa. Býst við að atriðið
hafi verið fyrirfram ákveðið og jafnvel æft.

A

lltaf hafa verið til listamenn sem
reyna að hneyksla fólk. Þótt ég viti
ekkert um það þá held ég að
þetta sé einhver viss tegund af list.
Nokkurs konar hneykslunarlist. Hver man
ekki eftir Agli Sæbjörnssyni sem var
rúnkandi sér upp um alla veggi og súlur á
Kjarvalsstöðum. Smekklegt? Nei. Fyndið?
Já.

N

æsta víst er að mörgum þykir
þetta of langt gengið. En það er
einmitt það skemmtilega við
listina. Það á ekkert öllum að líka við hana.
Listamenn eru aumingjar sem nenna ekki
að vinna. Já sumir. En aðrir eru óborganlega fyndnir og frumlegir. Við eigum fullt af
sniðugum listamönnum. Snorri Ásmundsson hlýtur að tróna þar á toppnum. Að
ógleymdum Rassa Prump. Hversu fyndið er
eiginlega að kalla sig Rassi Prump?

D

æmið ekki listamenn þótt þið fílið
ekki gjörninginn. Ég býð spenntur
eftir næsta tíma í Listaháskólanum.
Vona meira að segja að einhver bjóði mér á
svona sýningu. Ekki af því að ég sé einhver
sérlegur áhugamaður um rakstur og
þvaglát. Heldur vegna þess að mér finnst
gaman að sjá eitthvað öðruvísi. Já og
meðan ég man. Curver frumsýnir nektarverkið „Án titils“ í höfuðstað Norðurlands
um helgina.
Breki Logason

BREYTINGAR Í VÆNDUM HJÁ JEFF WHO

Hljómborðsleikarinn hættur
„Já, það er rétt, Tobbi hljómborðsleikari er
að hætta,“ segir Elís Pétursson, bassaleikari
í Jeff Who? Þrálátur orðrómur um fyrirhugaðar mannabreytingar í þessari vinsælu
hljómsveit hefur gengið ljósum logum um
miðborgina undanfarna daga. Sirkus sló því
á þráðinn og aflaði frekari upplýsinga um
málið.
„Við munum taka okkur pásu í kjölfarið og
ráða ráðum okkar,“ bæti Elli við og segir

enga ákvörðun hafa verið tekna um hvort
eða hver fylli í skarðið sem Tobbi skildi eftir.
Gríðarlegt álag hefur verið á sveitinni
síðustu mánuði enda var lagið Barfly
langvinsælasta lag síðasta sumars.
Annars er það að frétta af Jeff Who? að
sveitin hefur stofnað áhugamannafélagið
World Famous Group ásamt hljómsveitunum Kimono, Ske, Skátum og Ælu frá
Keflavík. „Við fengum styrk frá Landsbank-

anum til að koma upp æfingarhúsnæði og
stúdíói við Kleppsveg, í húsnæði sem áður
hýsti bónstöð,“ útskýrir Elli. „Þar munum við
vinna að okkar næstu plötu en við erum
þegar búnir að semja nokkur lög á hana,“
bætir hann við. Hann segist afar þakklátur
Landsbankanum fyrir þann góða styrk sem
bankinn veitti enda hafi félagarnir verið
orðnir ansi vonlausir eftir dræmar undirtektir
annarra stórfyrirtækja.

Bjarni Ben mælir með...
Tónlist

Bók

Ég ætla að mæla með geisladisk sem ég fékk að
gjöf frá Halldóri Halldórssyni, bæjarstjóra á
Ísafirði, fyrir skemmstu. Það er diskur með Villa
Valla, rakara frá Flateyri, sem hefur spilað fyrir
dansi og djass í meira en sex áratugi. Á disknum
Villi Valli sem kom út árið 2000 eru teknar
ballöður og djass. Þetta er ég búinn að spila
mikið í bílnum undanfarið.

Ég mæli með Flugdrekahlauparanum
eftir Khaled Hosseini. Tók þessa bók
með mér á ferðalag í sumar eftir að
hafa séð lofsamleg ummæli um hana.
Hún kom mér skemmtilega á óvart.
Frábærlega skrifuð skáldsaga sem
gerist að mestu í Afganistan.
Skilur mikið eftir sig.

Kvikmyndir
Hef lítið verið í kvikmyndahúsunum undanfarið en get þó hiklaust mælt
með myndinni Börn sem er sú sem ég síðast sá. Ég hef verið að
kaupa mér alls konar DVD þátta- og bíómyndaseríur að undanförnu.
The Office er stórkostleg sería. Líka gaman af Yes, minister en ég
hef líklega mest horft á Trials of life náttúrulífsseríuna með David
Attenborough. Hún er hreint út sagt stórkostleg. Mæli með þessu
öllu saman og fyrir þá sem eru að leita sér að góðri grínmynd er
endalaust hægt að horfa á Pink Panther með Peter Sellers. Enn ein
serían sem ekki klikkar.

AFMÆLISTÓNLEIKAR Í LAUGARDALSHÖLLINNI

Rockstar vinirnir spila hjá Magna

Afmælisveisla það
verður heljarinnar
veisla hjá Magna í
höllinni 30. nóvember.

„Húsbandið kemur eins og það leggur sig sem er
náttúrlega besta hljómsveit í heimi. Ástralakvikindið
Toby, Dilana og svo Storm úbergella munu öll mæta,“
segir Magni sem sjálfur heldur tónleikana í Laugardalshöllinni. Hann á afmæli 1. desember og ætlar að halda
afmælið í höllinni hinn 30. nóvember. „Húsbandið spilar
bara þetta Rockstar-prógramm og við skiptumst á að
syngja með hvert öðru. Annars verður þetta bara
almennt partí og frábær afmælisveisla,“ segir Magni en
margir muna eftir afmæli Bubba Morthens sem fram fór í
Laugardalshöllinni. Miðasala hefst á þriðjudaginn á midi.
is og í verslunum Skífunnar. Svo það er um að gera að
drífa sig strax í hádeginu á þriðjudaginn.
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erlendis. Eini munurinn er lægra verð! Það kostar EKKERT að færa
GSM símanúmerið til SKO. Þú skráir þig í þjónustuna á www.sko.is.
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Að Sigurbjörg nokkur sem
gjarnan er kenndi við Pípóla sé
komin með kærasta. Er það
sjálfur Agnar Burgess
blaðamaður á Blaðinu og
bróðir Kristjáns Guy. Voru
þau hönd í hönd á kosningaskrifstofu Guðmundar Steingríms í
vikunni / Að X-ið 977 standi fyrir
rosalegri skyrglímu á Pravda um
helgina. Um alvöru karlakvöld er
að ræða þar sem undirfatasýning
og skyrkámugir rassar koma við
sögu ásamt Geir Ólafssyni / Að knattspyrnumaðurinn Davíð Þór Viðarsson sé á leiðinni frá FH.
Mörg lið vilja fá Davíð en sparkspekingar telja
líklegt að hann sé á leiðinni í Þrótt
Reykjavík / Að hið árlega
Senupartí fari fram í
Listasafninu seint í þessum
mánuði. Verður svokallað
Bondþema og rauður dregill.
Hafa jafnvel heyrst raddir um
að sjálfur Bond muni mæta og fá
sér Martini / Að Theódór Júlíusson sem lék
ómennið Elliða í Mýrinni sé harður stuðningsmaður Guðmundar Steingrímssonar í prófkjöri
Samfylkingarinnar / Að brjálað diskókvöld sé á
Klúbbnum við Gullinbrú annað kvöld. Mun sjálfur
Love Guru þeyta skífum á staðnum þar sem verður
þessi ,,Old Hollywood Style“ stemning. Diskóbúningur fleytir fólki frítt inn. / Að Lýður Árnason læknir
á Flateyri hafi gert hina stórkostlegu auglýsingu
með Reyni Traustasyni á hestinum á Laugaveginum / Að séra Vigfús væri með sína árlegu
styrktartónleika í Grafarvogskirkju. Allir stærstu
söngvarar landsins koma
og syngja til styrktar
Barna- og unglingageðdeild LSH / Að Siffi
útvarpsmaður á Kiss fm
sé hættur með fyrrum
Idolbombunni Tinnu Marínu /
Að Brynjar Már sé á leiðinni til Flórída í tvær vikur.
Fm 957 verður bara sett á Snooze á meðan.

Þetta heyrðist
í vikunni ...
„Ég er bara manneskja
eins og þú og ég.“
Bubbi Morthens í
þættinum Tekinn hjá
Auðuni Blöndal.

„Hann er að vinna í sínum
málum.“
Addi Fannar í Skítamóral
um Einar Ágúst félaga sinn
við Fréttablaðið.

„Úr því að nemendum
Listaháskólans er svona
mikið mál, þá mega þeir
mín vegna reyna það
verklega á eigin skinni
hvernig tilfinning það er
að vera hlandskál eða
bekken.“
Sigmar Guðmundsson á
bloggsíðu sinni sigmarg.
blogspot.com.

BALTASAR KORMÁKUR FER MEÐ AÐALHLUTVERKIÐ Í NÝRRI MYND ÓSKARS JÓNASSONAR
OG ARNALDAR INDRIÐASONAR

Sirkusmynd: Hörður

Ég var að heyra ...

Orðinn leiður á að leika
vondu strákana
Baltasar Kormákur er orðinn einn aðal leikstjóri og handritshöfundur þjóðarinnar. Hann hefur
ekki leikið aðalhlutverk í bíómynd í mörg ár en ætlar að skella sér aftur á hvíta tjaldið. Vinnuheiti
myndarinnar er SAS og er hún í leikstjórn Óskars Jónassonar. Arnaldur Indriðason skrifar handritið með Óskari en Baltasar lýsir myndinni sem ,,smyglarathriller“. Baltasar sagði okkur á Sirkus
frá myndinni, Mýrinni og hinu áfengislausa lífi.
,,Ég hef fengið mikið af handritum í hendurnar
undanfarið og það hefur ekkert freistað mín
fyrr en ég las þetta. Ég ákvað því bara að
skella mér á hvíta tjaldið aftur,“ segir Baltasar
Kormákur um tildrög þess að hann tók að sér
hlutverkið.
,,Óskar bað mig að lesa þetta og ég hélt það
væri bara til þess að gefa góð ráð. Það var
ótrúlega gaman að lesa þetta og ég sagði
honum það. Þá bað hann mig um að leika
aðalhlutverkið og ég greip það fegins hendi.“
Eins og áður segir skrifar Arnaldur Indriðason
handritið með Óskari en hann skrifaði Mýrina
eins og flestir vita. Karakterinn sem Baltasar
leikur heitir Kristófer og er vel meinandi maður
að sögn Balta. ,,Hann hefur reyndar svolítið
,,dúbíus“ fortíð og er að reyna að ná sér út úr
því lífi. Hann er góður drengur en svolítið
öfugu megin við lögin,“ segir Baltasar en það
var einmitt þessi góði drengur sem vakti
áhugann á hlutverkinu. ,,Þetta er næs gæji
enda er ég orðinn leiður á að leika þessa
dökku vondu stráka. Ég fæ aldrei að leika
smaladrenginn,“ segir Baltasar og hlær.
Hann segir það ekki hafa verið á dagskránni
að fara aftur að leika enda nóg að gera í öðru.
,,Ég hef margoft verið beðinn að koma á svið
en hef bara ekki getað það út af þessum
ferðalögum sem eru í kringum þessar
bíómyndir sem ég hef verið að gera.“
Stefnt er á að tökur hefjist næsta vor og býst
Baltasar við því að myndin komi í kringum jólin
á næsta ári. ,,Þetta er flott cast sem hann er
reyndar ennþá að vinna í. Svona blanda af
fersku fólki og þeim sem reyndari eru, svolítið
eins og ég gerði í Mýrinni.“

Og talandi um Mýrina sem strax eftir tíu daga
var orðin ein af stærstu íslensku bíómynd
sögunnar. ,,Það hlýtur að vera eitthvað við
Mýrina. Hún hefur fengið frábærar viðtökur og
dóma. Ég er alltaf að hitta fólk í bænum sem
er að þakka mér fyrir sem er alveg frábært. Ég
held að það sé þessi íslenski tónn sem er í
myndinni sem nær til fólks. Svo er líka húmor í
henni sem fólk bjóst kannski ekki við.“

Þú vilt það?

,,Já,já ég hef áhuga á að gera meira þegar rétti
tíminn kemur. Þetta eru fallegar sögur og flottir
karakterar sem ganga upp fyrir fólki.“
Baltasar og Lilja kona hans eru flutt í
Skagafjörðinn eins og flestir vita. Þar keyptu
þau fyrrum Óðalssetur fjölskyldu Lilju og þeim
líður vel í sveitinni. Börnin þeirra ganga til
dæmis í skóla þar og þau eru með einhverja

„FÓLK VILL LÍKA SJÁ EITTHVAÐ KRASSANDI, EKKI BARA
EITTHVAÐ FÓLK Í BLOKKARÍBÚÐ AÐ TALA SAMAN.“
Kvikmyndin Hafið sem Baltasar gerði einnig
er ein af þessum stærstu íslensku myndum. Í
henni er líka þessi íslenski tónn sem hann
talar um.
Vill fólk sjá svoleiðis myndir?

,,Já ég held að fólk vilji tengja sig við efnið og
það er allavega mjög vænleg leið. Fólk vill líka
sjá eitthvað krassandi, ekki bara eitthvað fólk í
blokkaríbúð að tala saman. Við erum svo ólík
og búum ekki í þessu borgarasamfélagi sem
Danir búa til dæmis í og viljum hafa Íslendingasögurnar aðeins í þessu.“
Myndin hefur ekki einungis fengið góðar
viðtökur hér á landi því það litla sem hefur
verið sýnt af henni erlendis lofar góðu. ,,Maður
veit ekki hvar þetta endar, en hingað til hefur
þetta verið mjög jákvætt.“
Ætlarðu að gera aðra mynd eftir bók Arnaldar?

,,Hann á réttinn og við erum ekkert farnir að
ræða það ennþá.“

hesta. ,,Þar er fínt að vera en svo fer maður
bara út um allan heim. Ég er til dæmis að fara
til Litháen í næstu viku á kvikmyndahátíð.
Síðan fer ég bara í Skagafjörðinn og slappa
af. Það er til dæmis mjög gott að skrifa þar og
ég skrifaði handritið að Mýrinni og klippti hana
til dæmis þar.“
Baltasar er greinilega nett ofvirkur því hann
virðist aldrei stoppa. Hann segir nóg á
teikniborðinu þangað til tökur á kvikmynd
Óskars fara í gang. ,,Ég er að fara með Pétur
Gaut til Bretlands núna í byrjun árs. Okkur var
boðið í Barbican Center og ætlum að leika
þetta á ensku þar. Svo er ég með fullt af
hugmyndum sem ég er að bræða með mér,
það er erfitt að velja og ég á við nett lúxus
problem að stríða.“
Og svo ertu bara edrú og sáttur?

,,Jájá. Ég er bara drukkinn af lífinu,“ segir
Baltasar rétt áður en hann dettur inn á
einhvern mikilvægan fund í miðbæ Reykjavíkur.

NÝTTU
VETRARFRÍIÐ VEL!
Það er nóg um að vera
um alla borg
Á morgun, fimmtudag og föstudag verður vetrarfrí í nánast öllum grunnskólum í Reykjavík,
en það er engin ástæða til að örvænta! ;-)
Það er t.d. alveg upplagt að skella sér á skauta eða í sund og skreppa síðan á bókasafn
og ná sér í eitthvað skemmtilegt að lesa.
Svo bíða undraheimar Fjölskyldu- og húsdýragarðsins og söfn borgarinnar sem eru jafn
fjölbreytileg og þau eru mörg!

Fjölskyldu- og húsdýragarðurinn verður opinn frá 10–17 og frítt í boði
Lesum saman – Full hús af bókum fyrir alla fjölskylduna
Á fimmtudaginn verður bókaspjall fyrir 10 til 12 ára krakka og á föstudaginn geta 7 til 10 ára krakkar
málað með Kristínu Arngrímsdóttur í Borgarbókasafninu, Grófarhúsi milli kl. 13 og 15.
Þeir sem búa nálægt Sólheimasafni geta farið þangað og séð leikritið Landið Vifra sem Möguleikhúsið
sýnir fyrir alla fjölskylduna á fimmtudaginn kl. 18.

HVERNIG VÆRI AÐ:
Fara á söfn?
Ganga um í Heiðmörk?
Hjóla í Elliðaárdalnum?
Fara á línuskauta í Nauthólsvík?
Skoða Grasagarðinn í Laugardal?
Leika sér með fjölskyldunni í sundlaugunum?
Skauta í Skautahöllinni í Laugardal eða í Egilshöll?
Ferðast með strætó?
Skautahöllin í Laugardal og Skautahöllin í Egilshöll verða opnar báða dagana. Í Laugardal verður opið á fimmtudag kl. 10.00–15.00 og 17.00–19.30
og föstudag 10.00–20.00 og í Egilshöll frá kl. 9.00–15.00 á fimmtudaginn og föstudag kl. 9.00–18.00

Ekki sitja auðum höndum og láta þér leiðast. Drífðu þig út og nýttu tímann vel!
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HINN EINI SANNI BORAT Í MÖGNUÐU EINKAVIÐTALI VIÐ SIRKUS

Verður tekinn af lífi ef myndin floppar
Ef það er einhver sem hefur hrist aðeins upp
í heimsbyggðinni upp á síðkastið er það
karakterinn Borat. Í kvöld verður kvikmynd
með þessum óborganlega karakter frumsýnd
í bíóhúsum landsins. Það er grínistinn Sacha
Baron Cohen sem leikur Borat en hann sló
fyrst í gegn sem Ali G. Sirkus tékkaði aðeins
á Borat svona rétt fyrir frumsýningu.
Er myndinni BORAT ætlað að vekja
fólk til umhugsunar um ólíka
menningarheima eða er hún bara
snarklikkuð heimildarmynd?

„Ég veit ekki hvaðan þú
færð þá flugu í kollinn að
þetta sé „snarklikkuð
heimildarmynd“.
Hún var opnuð í öllum
sjö bíósölum í
Kasakstan og varð
samstundis metsölumynd. Tók toppsætið
af King Kong sem hefur
verið vinsælasta myndin
í Kasakstan síðan hún kom út
árið 1934.“
Í myndinni þinni ferðu til
Bandaríkjanna til þess að læra
um bandaríska menningu.
Hvað kom þér mest á óvart?

„Það er margt skrýtið í
bandarískri menningu. Það
kom mér sérstaklega á óvart
að konur í landinu hafa
réttindi til þess að stýra
ökutækjum. Þetta gæti
aldrei gerst í Kasakstan, það
yrði allt of hættulegt. Við
segjum stundum að leyfa
konu að keyra bíl sé eins og
að leyfa apa að fljúga
flugvél.“

Af hverju ákvaðst þú að gera þessa mynd?

„Ráðuneyti upplýsingamála í Kasakstan sýndi
mér þann mikla heiður að biðja mig að gera
þessa heimildarmynd. Upphaflega var mér
ætlað að fara til Evrópu en ég fékk ekki
vegabréfsáritun vegna smávægilegs
misskilnings sem tengdist kynferðisofbeldi.
Það mál hefur nú verið leyst eftir að ég
sannaði að hesturinn var orðinn sjö vetra.
Tilgangurinn með myndinni er að fræða fólk
í Kasakstan og um leið bæta lífsskilyrðin
þar. Nútímavæða landið. Það tókst og státar
Kasakstan nú af afbragðs
heilbrigðiskerfi, ágætis
vegakerfi og lægsta atvinnuleysi barna undir ellefu ára í
allri Mið-Asíu.“
Hvers konar fólk vonast þú til
að komi og sjái myndina þína?

„Ég vona að sem flestir komi.
Það er eitthvað fyrir alla í
myndinni. Rökræður um stjórnmál fyrir hina
fullorðnu. Tónlist með Korki Butchek fyrir
unglingana og fullt af bröndurum um
gyðinga fyrir litlu börnin.“
Var eitthvað í menningu þíns lands sem
kom við kaunin á Kananum?

„Nei. Bandarísk menning er í rauninni
mjög lík okkar menningu. Kasakstan er
orðin mjög nútímavædd þjóð. Sérstaklega
eftir að jafnréttislögin voru samþykkt
nýlega.Til dæmis var fyrir skömmu opnað
heimili fyrir þroskahefta í borginni Almaty.
Þar getur „skrýtna fólkið“ búið. Á heimilinu
eru rúmlega 330 búr fyrir heimilisfólkið að
búa í og sérstakt sýningarsvæði þar sem
fólk getur staðið og fylgst með þeim. Það
kostar tíu tenge. Fyrir fimmtán tenge getur
þú fengið að kasta kartöflum í fólkið. Það er
allt í lagi. Þeim er alveg sama.“

Fréttamaðurinn Borat Mælir sérstaklega með fjölskylduferðum til Kasakstan.

„FYRIR FIMMTÁN TENGE
GETUR ÞÚ FENGIÐ AÐ KASTA
KARTÖFLUM Í FÓLKIÐ. ÞAÐ
ER ALLT Í LAGI. ÞEIM ER
ALVEG SAMA.“
Hvað með bandarískar konur?

„Ég hef ekki myndað mér neina skoðun á
bandarískum konum þar sem ég hef ennþá
ekki keypt mér neina.“
Gulu sundfötin þín hafa vakið mikla athygli. Eru
þau jafn óþægileg og þau líta út fyrir að vera?

„Þau voru einu sinni soldið óþægileg. Það
var þegar ég klæddist þeim daginn eftir að
hafa borðað 28 ostborgara og endaþarmur-

inn minn var jafn slappur og munnurinn á
þreyttum hundi.“
Segðu okkur af hverju við ættum að ferðast til
Kasakstan?

„Þetta er yndislegt land og alveg jafn nútímalegt og hvert annað land. Ég mæli sérstaklega
með nýrri ferðamannaparadís sem heitir
Astana Funworld. Þar er að finna lúxus búr fyrir
eiginkonurnar og risahlaðborð af vændiskonum
frá Tadjikistan fyrir karlana. Börnin geta á
meðan veitt hunda, íkorna og sígauna.“
Verður þetta eina myndin sem Borat kemur fyrir í?

„Upplýsingaráðuneyti Kasakstans hefur tjáð
mér að verði þessi mynd ekki vinsæl verði
það ekki bara endirinn á mínum ferli, heldur á
lífi mínu. Ég verð tekinn af lífi.“

BRÍET SUNNA ER ENNÞÁ AÐ LEITA AÐ DRAUMAPRINSINUM

Ég er ljóshærð og lögleg
„Ég er alveg himinlifandi,“ segir Bríet
Sunna Valdemarsdóttir um nýju plötuna
sína Bara ef þú kemur með. Platan er
að sögn Bríetar hugarfóstur umboðsmannsins Einars Bárðarsonar. „Hann
var búinn að finna nokkur lög sem má
segja að séu með svona kántrí ívafi.
Það eina sem vantaði var bara að finna
söngkonu til að flytja lögin. Og ég varð
fyrir valinu.“
Bríet Sunna vakti fyrst athygli á sér með
frábærri frammistöðu og óviðjafnanlegri
útgeislun í Idol keppninni. Hún segist
nú finna fyrir pressunni sem fylgi því að
standa á eigin fótum í skugga keppninnar. „Ég er ógeðslega stressuð og
vona svo heitt að plötunni gangi vel því
að ég er ofboðslega ánægð með hana.
Maður losnar náttúrulega aldrei alveg
undan Idolinu en það er líka allt í lagi.
Það var Idolið sem kom mér á framfæri
og fyrir það er ég þakklát.“
Bríet hefur undanfarið verið á fullu að
koma fram og kynna plötuna sína. „Það
hefur verið rosalega gaman. Ég losna
samt aldrei við sviðsskrekkinn. Ég skil
það ekki. Ég reyni bara að harka þetta
af mér og skemmta mér. Stundum slæ
ég á létta strengi. Á karlakvöldi nýlega
breytti ég til dæmis texta lagsins
Ljóshærð og lagleg í ljóshærð og
lögleg. Það var svona í tilefni þess að
ég er nýorðin átján,“ segir Bríet og
hlær.
Talandi um það. Ertu ennþá einhleyp?

Já. Laus og liðug.
Hvernig stendur á því?

Ég er bara ennþá að leita að hinum rétta.

03.11.06
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Fréttahaukurinn Reynir Traustason og sonur hans
Jón Trausti Reynisson eru mennirnir á bak við Ísafold, nýjustu viðbótina á hinum íslenska tímaritamarkaði. Feðgarnir eru engir nýgræðingar í faginu
og segja Sirkus frá draumum sínum um nýja tímaritið,
brotthvarfinu af Mannlífi og áskoruninni sem felst í
því að vinna svona náið saman.
Hvernig kom þetta blað til?

Reynir tekur af skarið og svarar fyrir
hönd þeirra feðga. „Við vorum
náttúrulega á Mannlífi saman. Síðan
kemur það upp að Baugur vill
stofna tímaritaútgáfu. Ég var hugsi í
upphafi en ákvað svo að taka
slaginn. Eftir að ég tók þá ákvörðun
tók það við að fá þennan mann með
mér,“ segir Reynir og nikkar í átt að
syni sínum. „Mér fannst það
mikilvægt til þess að geta gert gott
tímarit að hafa tvær kynslóðir til
þess að auka við breidd blaðsins.
En þó við þekkjumst vel þá var það
enginn vafi að það yrði erfitt að fá
hann. Og það var mjög erfitt.
Erfiðasta ráðningin af öllum. Því að
hann er kröfuharður.“
Hvað var svona erfitt við þessa
ákvörðun Jón Trausti? Var þetta ekki
borðleggjandi?

„Ég var náttúrulega þarna á Fróða
með hinum föður mínum, Mikael
Torfasyni. Ég var búinn að vinna
lengi með honum og þekkti hann
ágætlega. Þetta var því spurning
um hvort maður ætti að vera áfram
á Mannlíf og vera í samkeppni við
pabba. Ég neita því ekki að það
kitlaði mjög mikið.“
Reynir grípur fram í:
„En það hefði gert okkar stöðu
erfiða í jólaboðum og þannig.
Verandi í harðri samkeppni. Auk
þess sem ég var handviss um að
Ísafold myndi sigra. Manni er eins
og gefur að skilja ekkert sérlega vel
við að berjast við sína nánustu.“
En af hverju voruð þið ekki bara áfram
á Mannlífi?

„Hugsunarhátturinn í þessu fyrirtæki
er allur annar. Það er meiri breidd í
pennum. Meiri breidd í efninu.
Hugmyndafræðin sem var að ryðja
sér til rúms í Fróða heitnum var sú
að það gæti hver sem er skrifað.
Það átti bara að nota manninn í
næsta herbergi og láta hann skrifa
og framleiða síðan nógu djöfulli
mikið sjálfur. Þannig átti að rusla
blaðinu af. Mín hugmyndafræði er
að fá nógu fjölbreytta penna. Penna
sem hafa aðra sýn en til dæmis ég
og Jón Trausti. Breiddin er
nauðsynleg. Og það verður ekki
sparað í þeim efnum. Þannig búum
við til blað sem höfðar til nægilega
margra, bæði karla og kvenna.“
Jón Trausti bætir við:

„Það var verið að draga saman hjá
Fróða í öllum útgjöldum. Fyrirtækið
var nýbúið að ganga í gegnum
gjaldþrot. Það er mjög erfitt að
framleiða gæðavöru í þannig
umhverfi.“

FJÖLMIÐLAFEÐGARNIR FRÁ FLATEYRI

Erum óþolandi í
fjölskylduboðum

En Reynir, hafði þetta ekkert með
Mikael Torfason að gera?

„Andstaða mín var ekki við Mikael.
Ég kann mjög vel við hann
persónulega og fannst gott að
vinna með honum á DV. Ég þekki
vankanta hans. Hann á til dæmis
mjög erfitt með að fóta sig á
brúninni. Svo vill hann líka stjórna
öllu því sem hann kemur nálægt.
Fljótlega eftir að hann kom til Fróða
þurfti ég mjög oft að minna á að ég
væri ritstjóri Mannlífs. Ég vildi ekki
að það væri einhver yfirritstjóri sem
væri að segja mér hvað ég ætti að
gera og hvernig blaðið mitt ætti að
vera. Og það var það sem leiddi til
þess að ég fór og ákvað að taka
þennan slag.“
Hvernig byrjuðuð þið í blaðamennsku?

„Ég var sjómaður, stýrimaður og
skipstjóri í mörg ár og bjó á
Flateyri. En mér hundleiddist á
sjónum. Get ekki hugsað eins og
þorskur. Þetta var starf sem mér
leiddist en var samt í. Síðan kemur
það upp að mér er boðið að vera
fréttaritari DV á Vestfjörðum. Það
þótti reyndar fáránlegt að ég tæki
að mér þetta starf. En eftir að
móðir mín sem hafði sinnt þessu
starfi fór á taugum eftir að hún tók
viðtal við mann sem var næstum
því drukknaður gat ég ekki sagt
nei. Þetta átti nú ekki að vera hægt
því ég var alltaf úti á sjó nokkra
vikur í senn. En ég gerði þetta
samt. Í þorpinu gerist ekki mikið.
En fréttaritarastarfið var lærdómsríkt. Þetta var eins og að vera
sendur út í eyðimörk og látinn lifa
af. Ég þurfti að finna fréttirnar
sjálfur. Fyrsta fréttin sem ég skrifaði
var um nýjan veg sem lagður var að
Flateyri. Flateyringarnir voru sáttir
við þetta. Hrópuðu hallelúja og dýrð
sé fréttaritaranum. En síðan kom
næsta frétt. Hún var um að
leikskólinn í plássinu hefði verið
kærður til barnaverndaryfirvalda.
Og það var frétt sem fólki fannst að
ætti ekkert að skrifa. Þá var Jón
Trausti á leikskólanum og móðir
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hans að vinna þar sem fóstra. Og
ég tók viðtal við konuna mína um
þessi ósköp.
Ég tók snemma þá afstöðu að ég
vildi ekki skrifa fréttir um að það
væri búið að kveikja og slökkva á
jólatrjám. Ég vildi skrifa fréttir sem
höfðu einhverja þýðingu. Og fékk
litlar vinsældir í þorpinu fyrir. Ég
skrifaði samt það sem mér sýndist.
Var engum háður og þurfti ekki að
spyrja neinn um leyfi. Á endanum
fóru menn bara að taka þessu eins
og norðaustanáttinni, að það
kæmu reglulega einhverjar
skandalfréttir úr plássinu í DV.“
Þetta þýðir að þú ert blaðamaður í
þriðju kynslóð, Jón Trausti?

„Já. Það er í raun sama sagan
með mig og föður minn, skipperinn, nema í smækkaðri mynd. Ég
var búinn að vera fimm sumur á
sjónum, meðal annars á loðnuveiðum hjá Alla ríka. Þetta var síðan
bara eins og gengur og gerist. Í
lok eins sumarsins vantaði
einhvern á DV og ég leysti af í
viku. Náði tveimur forsíðum og
stuttu síðar var ég farinn að vinna
þar í fullu starfi.“
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Þeir lýsa sambandi sínu utan vinnu
svipuðu og á skrifstofunni og
segjast ekki eiga margt annað sameiginlegt en vinnuna. „Ég er til
dæmis ekki boðinn í afmælið hans,
nema þá bara í gamalmenna
hlutann,“ segir Reynir og þeir
hlæja.
„Flest fjölskylduboð fara í fjölmiðlaumræðu,“ segir Jón
„ÉG VILDI EKKI AÐ ÞAÐ
Trausti og Reynir bætir
við. „Við erum
VÆRI EINHVER YFIReiginlega alveg
RITSTJÓRI SEM VÆRI AÐ óþolandi í fjölskylduboðum en nú er verið
SEGJA MÉR HVAÐ ÉG ÆTTI að vinna í þeim
málum.“
Hvert ætlið þið með þetta nýja blað?

„Til tunglsins,“ svarar Jón Trausti
og rifjar upp frétt máli sínu til
stuðnings. „Það birtist eitt sinn frétt
um að Fréttablaðið væri komið til
tunglsins. Þar var átt við að prentað
hefði verið svo mikið af blaðinu að
það næði alla leið þangað. Ætli við
stefnum ekki bara að því.“

AÐ GERA OG HVERNIG
BLAÐIÐ MITT ÆTTI AÐ
VERA.“

Reynir svarar spurningunni af
meiri alvöru. „Við vonum bara að
Ísafold sé komið til að vera og
það sem komið er lofar góðu en
það er mjög varhugavert að
sofna á verðinum , verða kærulaus og hugsa að þetta sé
komið.“

Samstarf þeirra hefur
gengið vel og
grundvallaratriðið í
þessari góðu samvinnu er einfalt að mati
Reynis. „Við vinnum saman eins og
tveir óskyldir einstaklingar þar sem
ríkir fullkomið jafnvægi. Okkur hefur
komið ágætlega saman alveg frá
því hann fékk vit í kollinn. Það var
reyndar svolítið sárt þegar hann tók
Michael Jackson fram yfir Stuðmenn þegar hann var tíu ára.“
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Nýr matseðill...
Góðar veitingar...
í fallegu og vinalegu umhverfi...
í einu glæsilegasta húsi miðbæjarins.
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Féttir úr heimi
tískunnar!
Abercrombie & Fitch hefur löngum verðið vinsælasta merki Ameríku innan hinnar
svokölluðu háskólatísku. Margir ungir Íslendingar gefa mikið fyrir að komast í
Abercrombie að versla. Abercrombie hefur aðeins fengist í Ameríku þar til á þessu
ári þegar búðin var opnuð í Kanada. Næsta skref er Evrópa og mun fyrsta búðin
verða opnuð á næsta ári í London. Semsagt aðeins styttra að nálgast fenginn fyrir
Abercrombie-þyrsta Íslendinga og fögnum við því.

tískumolar
Helgu Ólafsdóttur

Levis fyrir alla
fjölskylduna
Í þessum mánuði
opnaði Levis
Flagship búð í
París. Ameríska
denim fyrirtækið
sem allir þekkja er
vel staðsett á
tveimur hæðum í
hjarta Parísar. Þar
er öll línan þeirra
seld, kvenna-,
karla-, barna- og
aukahlutalína.

H&M fyrir fína
og ríka fólkið
Hið vinsæla sænska H&M er með á plönunum
að opna tíu búðir með kvenna- og karlalínu.
Ekki þykir það saga til næsta bæjar að þeir
opni búðir um allan heim, en í þetta sinn verða
þeir með algerlega nýja stefnu, vörur sem eru í
dýrari kantinum. H&M hefur verið þekkt fyrir að
vera með ódýrar vörur þannig að þetta er
einhvers konar U-beygja hjá þeim. Það verður
gaman að fylgjast með því hvort að fólk vilji
kaupa dýr H&M föt!!!

Diesel og Victoria Secret
Hinir ítölsku Diesel hafa
sagt frá því að þeir séu
búnir að hanna nýja línu
af undirfötum og
strandfötum fyrir bæði
kynin. Þeir hafa þróað
þessar línur í samvinnu
við ömmuna í þessum
bransa, enga aðra en
Victoriu Secret. Þessar
nýju línur frá Diesel
verða sem sagt kynntar
með pompi og prakt í
febrúar á næsta ári. Ég
get ekki beðið eftir að
klæðast Diesel
(Victoria Secret)
nærfötum ... uuuhhhh
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Nike + iPod
Nike og Apple hafa nú kynnt til sögunnar Nike + iPod
Sport Kit sem er fyrsta skrefið í samvinnu þessara
fyrirtækja. Þessi fyrirtæki eru að vinna saman að stórri
línu sem inniheldur föt og aukahluti þar sem gert er
ráð fyrir að þú sért að nota vörur frá Apple á meðan
þú ert í fötunum ... hljómar kannski frekar ruglingslegt
en sniðugt. Þessar vörur eru allavega voða fínar og
tæknilegar og það er mjög fróðlegt að skoða þetta allt
á heimsíðu Nike. Þar er meðal annars hægt að fá
sérstaka sport-tónlist frá Nike. Ef þú ert mjög aktíf
manneskja og elskar tónlist er þetta pottþétt eitthvað
fyrir þig.
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En þrátt fyrir það að hún sé gjörsamlega
heilsteikt í gegn hún Paris er hún
allavega kannski á leiðinni beint til
helvítis eins og umdeildi þáttastjórnandinn Bill Maher sem mætti hérna á
grímuball sem látinn Steve Irwin - nuthin
says pure class like this*. En honum
hefnist eflaust fyrir bráðlega, grunar mig
- allavega voru stingskötur að finnast
dauðar á ströndum út um allt í Ástralíu
eftir slysið hans Irwin en þá hafði
einhver, sem augljóslega er með
greindarvísitölu á við stofuhita*, tekið sig
til og hefnt sín fyrir krókudílamanninn!

Og nokkrum
klukkustundum síðar er hún
mætt í Playboybunny búning - ahhh
foreldrar hennar hljóta
að vera að rifna úr
stolti enda ekki margir
sem geta dressað sig
upp og sprangað um
svona eins og hún og
verið mynduð út um
hvippinn og hvappinn á
brókinni! Á þessari
mynd sést mjög
greinilega hvað er átt
við þegar það er talað
um Paris´s wonkey
eye* en hún er með
letingja* vinstra megin
og að hún noti skó
númer 44 shiiiii!

Hérna er hún og
Nicky í partíi í fyrra
en þá sá hún
ástæðu til að
skipta um búning
blessunin og
mætti fyrst í eitt
partí í þessum
hóru-hellakonu
búning.
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Wow wow wow wow*
þvílíka Kodak mómentið*!!
Af hverju í andskotanum þarf
hún alltaf að vera að drukkna í
einhverri self-proclaimed sexiness* Paris er svona dama sem
gæti aldrei farið í Halloween búning
sem er ekki sexí (að eigin mati) og
ég er með myndirnar til að sanna
það! Hún færi aldrei sem belja eða
sturtuklefi á svona ball. En ef það er
hægt að eyða sjúklegum pening í
að hóra sig upp þá er hún your girl*
en ég get samt lofað ykkur því að
átfittin eins lítil og þau eru kosta
samt meira en þið eruð með í laun á
mánuði! Tjekkið á grímunni á henni
ha ha vond mynd ... shiii hún er
skelfileg í framan! En hún er lögga
sem sagt í ár ... svona til að gera
smá grín af því að hún hafi verið
handtekin í sept fyrir DUI*.

LÓ
S

„Kjeppinn* var basiklí* á
first name basis* við
fóstbræðra-has-been-ið*
þarna í hurðinni á Oliver“

En hérna er einmitt sú sem hann hefur fórnað hjónabandi
sínu fyrir (einmitt eins og þetta sé í fyrsta sinn ... ) Abbie
Cornish en hún er áströlsk og var að leika með honum í Stop
Less og var víst afar kært á milli þeirra á tökustað. Hún er nú
ágæt en ég meina hún er ekki beint thrilling ef eitthvað þá er hún
jafnvel eins og litla systir hennar Reese eða frænka. Voða mikið girl
next door*. En það væsir nú ekki beint um hana Reese kannski enda
var hún að brjóta bankann* í launatjekka kvenleikkvenna í Holly en fyrir
næstu mynd fær hún $ 29.9 mills - úfff ... það má alveg nota slíkan búhnykk!

G
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Número uno* í dag ... skilnaður Reese Witherspoon og Ryan
Phillippe uss uss uss ... ég get því miður ekki einu sinni þóst vera
hissa á þessum! Enda var drengurinn ekki lítið duglegur að djamma
hérna á klakanum þegar var verið að skjóta Flags of our fathers kjeppinn* var basiklí* á first name basis* við fóstbræðra-has-been-ið*
þarna í hurðinni á Oliver. Og að sjálfsögðu brugðust okkur ekki týpísku
íslensku glyðrurnar* sem við þekkjum öll
og treystum til að halda nafni lauslátra
íslenskra kvenna uppi! En jamm Reese
henti stráknum út á stétt eftir að hún
komst að his extra-curricular-activities*
en hann var að halda framhjá henni eins
og rófulaus hundur og nú er sjö ára
hjónaband farið í vaskinn og börnin tvö
Decon og Ava í ruglinu!

2

DD unit með besta hollywoodslúðrið

LÆRÐU LINGÓIÐ

Número uno
Númer eitt.

Kjeppinn
Kappinn, kallinn.
Fóstbræðra-has-been-ið
Dyravörður á Oliver sem lék
snilldarvel í Fóstbræðra-þáttunum.
Týpísku íslensku glyðrurnar
Ljósabrún, grönn, yfirleitt illa
klædd eftir veðri, strípað hár,
segir: „geðveikt hí hí“ við öllu sem
við hana er sagt og er til í hvað
sem er eftir eina feita af
nebbanammi inni á baði.
Basiklí
Hér um bil, næstum því.
Extra-curricular-activities
Eitthvað sem þú gerir
utandagskrár, hérna til dæmis
utan hjónabands.

Á first name basis

Nuthin says pure class like this

Donatellu Versace

Kumpánalegir og heilsast með
fornöfnunum.

Ekkert undirstrikar smekklegheit
og klassa eins og þetta með
greindarvísitölu á við stofuhita.
Stofuhiti er yfirleitt í kringum 1825 stig og það þykir ekki ýkja
hátt þegar talað er um greind.

Listrænn stjórnandi og
yfirhönnuður Versace
tískuhússins eftir að Gianni
bróðir hennar var skotinn á Miami
af brjálæðingi árið 1997. Hún er
afar brún - það er nánast
ógeðfellt.

Wow wow wow wow
Upphrópun annað hvort fyrir
eitthvað gott eða eitthvað vont hérna eitthvað hræðilega vont.
Kodak mómentið

But baby is lookin mighty ruff
these days

Eitthvað sem er það eftirminnilegt
og hjartnæmt að það krefst þess
að það sé tekin mynd af því.

Þessi elska er soldið hrjúf að sjá
þessa dagana.
PETA

Self-proclaimed sexiness
Kafna úr kynþokka að eigin mati.

Dýraverndunarsamtökin People for
the Ethical treatment of animals.

Your girl

Pleðr

Hún er klárlega manneskjan til að
leita ráða hjá.

Pleður, samsett orð úr plasti og
leðri notað um gervileður.

DUI = driving under the
influence

Lookin like the final million
bucks she has left

Keyra undir áhrifum.
Paris´s wonkey eye

Girl next door
Hversdagsleg, ekkert sérstök.

Hún er með svona hangandi
augnlok vinstra megin.

Brjóta bankann

Letingja

Slá met, launamet, hæst
launaðasta leikkonan í Hollywood
er Reese Witherspoon.

Kallað letingi ef þú ert með eitt
augnlokið hangandi meira niður
en hitt.

Miklar umræður um að hún eigi
ekki mikinn pening eftir.
Into lardie-pants
Fitubolla.

Free-beisaði
Að reykja krakk.
Conta-parinu í Kompásþættinum
Afar sorglegt par sem fylgst var
með í ræsinu og sögu þeirra um
að reyna að verða edrú.
You heard me –
accessorizing yall
Þið heyrðuð/lásuð rétt, fyrir að
setja á sig aukahluti ...
Skeletor
Vondi kallinn í He-Man en hérna
er það hann Marc Anthony sem
er alltaf svo mjór og óhress á
svipinn.
I want that one

Crack-ney
Whitney Houston - grínnafn á
henni.

Feiti gæinn í hjólastólnum í
sjónvarpsþáttunum Little Britain
segir þetta reglulega.
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be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com
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Pammie greyið er auðvitað með lifrarbólgu
C og maður á kannski ekkert að gera grín
að henni but baby is lookin mighty ruff
these days* - kannski eru það þessar ofplokkuðu augabrúnir, pandabjarnar-augnskyggingin, varalitur langt út fyrir varalínuna
og brúna smettið sem myndi gera Donatellu
Versace* abbó. En hún má eiga það að hún
er hörð á sínu og ég er stolt af henni og
vinnu hennar með PETA* nema nottlega
þegar það kemur að tísku - eins og
lambskin Chanel-taskan hennar sem hún er
með hérna á myndinni ... og já hver hefur
ekki séð Pammie í UGG stígvélum? Þau
eru nú hvorki úr plasti né pleðri*?

SIRKUS

FRUMSÝND Í DAG UM LAND ALLT
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Það er eitthvað með svart
fólk og ótrúlega húð ... hérna
er hún Whitney Houston en
kellan er mætt hérna galvösk á
góðgerðargil lookin like the final
million bucks she has left*. Þetta er
ósanngjarnt. Svart fólk getur verið
sjúklega feitt en er hott í framan á
meðan hvítt fólk afmyndast into lardiepants*. Crack-ney* free-beisaði* krakk
eflaust í rúm tíu ár og sjá ... ekki ber
andlit hennar nein merki um það - en
muniði eftir Conta-parinu í Kompásþættinum*? Sú gella var 25 ára eða
svo og leit út eins og rotturass í framan
greyið og hefur eflaust verið í ruglinu
skemur eða svipað lengi og Crack-ney.
Reyndar spilar þarna inní eflaust
stórkostlegur munur á fjárráðum en hey
... augljóslega mjög gott að losa sig við
Bobby Brown!

9

Öllu má nú nafn gefa og ég er í
krampa yfir þessu - í NYC var verið
að halda upp á Ace Awards en þetta
eru semsagt verðlaun frá nefnd sem
sérhæfir sig í aukahlutum ... you heard me –
accessorizing yall* nú eru komin spes verðlaun
fyrir það og J. Lo og Skeletor* maðurinn
hennar voru að sjálfsögðu mætt en hann hafði
kannski betur mátt fá hennar verðlaun þar sem
hann opnaði nú budduna og verslaði fyrir hana
alla demantana sem hún fékk lánaða þegar
hún giftist honum sem voru upp á sjö milljón
dollara!!! Shiiiiiiiiiiiii - en samt mega sætur kjóll
sem hún er í! I want that one*!

"...groddalegur og beinskeyttur húmor...
þannig að maður ælir nánast af hlátri"
ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON - FRÉTTABLAÐIÐ

Ég set Borat í raðir fyndnustu mynda sem ég hef séð.
Borat er t ímælalaust fyndnasta mynd ársins
ef ekki sú frumlegasta.
IGNIR ÓN IGNISSON - TO .IS

Sjáðu myndina og
hlustaðu á diskinn.
Kominn í verslanir um land allt!
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um helgina
BUBBI HRINGDI Í LÖGGUNA
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„Ég kom
bara hérna í
eina mínútu“

„Þetta er bara
útkall og ég
verð að draga
hann“

„Ég vil fá
lögregluna hingað,
þetta er Bubbi
Morthens“

Bubbi Morthens mætti á vinnustofu Tolla bróður síns.
Fljótlega kom bíll frá Vöku og ætlaði að draga jeppa
kóngsins. Bubbi brást illa við en hélt þó kúlinu allan
tímann.

„Djöfull var
ég Tekinn“

„Skiptir engu
máli þótt þú sért
Bubbi“

„Það munaði
pínulitlu að ég
hefði stútað
honum“

„... ahhhhhhh“

DANNY AND THE DEEP BLUE SEA PÖNKUÐ ÁSTARSAGA Í GAMLA SILFURTUNGLINU
STEINÞÓR
MÆLIR MEÐ

1

Phantom Limb

„Nýtt frá
Íslandsvinunum
af plötu
sem
kemur út á næsta ári. Rífur
upp sólskinið þegar
skammdegið fer að taka
völdin.“

2

PETER, BJORN AND JOHN
Young Folks

„Hvernig er ekki hægt að fá
þetta ofursænska lag á
heilann? Langbesta popplag
ársins.“

3

Íslendingar eru breskir í sér

THE SHINS

TWILIGHT SAD
And She Would Darken the
Memory

„Fyrir mér persónulega er
þetta uppgötvun ársins. Bíð
slefandi eftir frumburði
þessarar Glasgow-sveitar.“

„Þetta er sýning sem var skrifuð árið 1984 af
John Patrick Shanley. Nokkrum árum seinna gerði
hann bíómyndina Moonstruck sem hlaut Óskarinn
en hún er byggð á þessu verki. Hollywood-menn
fegruðu aðeins söguna sem er grófari í okkar
útgáfu,“ segir Jón Gunnar Þórðarson, leikstjóri
sýningarinnar. Tveir breskir leikarar leika í
sýningunni en Jón Gunnar kynntist þeim úti í
London.
„Ég var að læra í dramacenter í London og
kynntist stúlkunni Nicolette þar. Matthew hinn
leikarinn byrjaði í skólanum en hætti vegna þess
að hann var í mikilli dópneyslu. Hann var í mikilli
neyslu í nokkur ár eða þangað til hann ákvað að
byrja að leika aftur. Þá hitti hann Nicolette og þau
eru gift í dag.“
Jón Gunnar segir leikarana samsama sig vel
persónum verksins. „Þetta fjallar um tvær
manneskju sem hittast á bar og hefja samræður.
Þau eiga ömurlega fortíð og svartan bakgrunn en
ná tengslum í gegnum allt hatrið og byrja að
elska hvort annað.“
Persónurnar eru úr verkamannastéttinni í
London en þar ólust Matthew og Nicolette upp.
„Þar er orðaforðinn öðruvísi og kannski eitthvað
sem við á Íslandi fílum betur. Þetta er líka svona
tónlist sem við hlustum á, eins og Libertines og
Sex Pistols, svona rebel rokk. Við þekkjum breska
menningu og erum svolítið bresk í okkur. Þess
vegna held ég að þetta verk gangi alveg hérna
heima.“
Sýningin var frumsýnd í gærkvöldi en tvær sýningar fara fram annað kvöld í Austurbæ. „Þetta er
í gamla Silfurtunglinu sem var víst voðalega
subbulegur staður sem við ætlum að endurvekja.“

Hlustaðu á þetta ...

H

ljómsveitin Future Future hefur vakið
mikla athygli undanfarið. Á dögunum
gáfu strákarnir út sína fyrstu plötu sem heitir
Insight. Plötuumslagið hefur vakið álíka mikla
athygli og sveitin, en þar eru einhvers konar
slímug innyfli. Future Future þótta standa sig
vel á Airwaves en þeir gefa sjálfir út plötuna
sem er dreift af 12 tónum. Endilega hlustið á
þetta.

03.11.06
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HEIÐAR AUSTMANN
MÆLIR MEÐ

1

James Morrison
You give me something
„Frábær
ballaða frá
nýjum
listamanni
sem á eftir að
láta mikið að sér kveða á
komandi mánuðum og
árum. Tékkaðu á plötunni
hans, Undiscovered.“

2

Amy Winehouse
Rehab
„Fyrsta lagið
sem fer í
spilun á fm
með þessari
söngkonu.
Manni líður eins og maður
sé að hlusta á tónlist úr
myndinni Dirty Dancing
þegar maður hlustar á þetta
lag.“

„ÞÁ HITTI HANN NICOLETTE
OG ÞAU ERU GIFT Í DAG“

3

Leikarar og leikstjóri Matthew, Nicolette og Jón Gunnar Þórðarson í Silfurtunglinu.

Minnsirkus.is blogg vikunnar
Krípííí draumur
Þannig er mál með vexti að í dag á ég að mæta
til þess að láta taka saumana úr hnénu á mér ...
En það vildi ekki
betur til en svo
að mig dreymdi
að ég væri
liggjandi á
bekknum hjá
lækninum og
segi við hann:
Ég bara skil þetta ekki, allur skurðurinn er
gróinn nema miðjan hún er ennþá opin ? Og
þá segir hann við mig að hann þurfi bara að
skera þetta upp aftur, þannig að hann tekur
umbúðirnar af mér og sprautar mig með
deyfilyfi í hnéð og fer svo fram. En á meðan
hann fer fram þá tek ég hníf sem er á borðinu
og byrja að skera mig sjálfur upp, síðan kemur
hann aftur inn ... Þá er ég kominn með umbúðir
á vinstra hnéð (s.s vitlaust hné) og ég segi við
hann að ég hafi gert mjög mikla vitleysu, þá sér
hann að það blæðir mikið í gegnum umbúðirnar
og segir við mig að þetta hafi verið alltof mikil
vitleysa hjá mér. Þá fer ég í alveg feitt sjokk !

Fergie
Fergalicious
„Annað lagið
sem fer í
spilun á fm
frá Black
eyed peas
söngkonunni
Fergie. Nettur Gwen
Stefani fílingur í þessu lagi.
Er að stimpla sig rækilega
vel inn á stöðina.“

Tékkaðu á þessu ...

Segi við hann: Og hvað ??? Var hnífurinn
hreinn ? þarftu að sauma mig aftur ? Svo bara
fucking vakna ég .
Heftari.minnsirkus.is

Nóbelsverðlaunin til mín
„Við í vestrænu ríkjunum losum okkur við sífellt
meira rusl en það sem við gerðum okkur ekki
grein fyrir [er að] á ruslahaugunum lifir óragrynni
af atvinnulausum tónlistarmönnum sem sökka.
Ruslahaugarnir hafa haldið lífinu í þessu fólki
sem annars hefði látið lífið vegna hungurs og
innbyrðis átaka. En
um það leyti sem
rappið fór að slá í
gegn og boyböndin fór haugafólkið
að færa sig um
set, það uppgötvaði að plötuútgefendur spáðu ekkert í tónlistina,
bara lúkkinu þannig að hinir ömurlegu
tónlistarmenn hauganna grömsuðu vel og vandlega á haugunum, fundu föt og farða, löbbuðu
inn hjá plötufyrirtækjum og fengu öll samning.“
Kukaluka.minnsirkus.is

V

anished eru magnaðir þættir sem sýndir
eru á sjónvarpsstöðinni Sirkus. Þetta er
einhver svona 24 fílingur sem grípur mann frá
fyrstu mínútu. Búið er að sýna þrjá fyrstu
þættina en það er auðvelt að komast inn í þetta.
Eiginkonu þingmanns í Bandaríkjunum er rænt
og þá fer boltinn að rúlla. Vel gerðir og alveg
geðveikt spennandi. Tékkaðu á þessu.

SIRKUS

4.999

4.999

4.999

egn le
g
i
st

ndum
ði

BT Ber

Aðeins
á PSP

4.999

4.999

stelpubögg með

Siggu Dögg

Tilfinningaleg
drusla

F

jórum skotum seinna styðjum
við hvort annað heim af
barnum. Rétt áður en þú stingur
lyklinum í skráargatið kemur
tilkynningin: ,,Ég ætla sko ekki að
sofa hjá þér.“ Þú ypptir öxlum og
býður mér inn. Við kúrum og kelum,
svo segi ég ,,stopp, hingað og ekki
lengra, nú förum við að sofa“. Ég
fagna sjálfsaganum í hljóði og
hugsa ,,nú hef ég áunnið mér
virðingu hans og stefnumót í
vikunni“. Það er, ef ég er skotin í
viðkomandi. Svo eru ,,kúrin“ þegar
ég er einmana og nenni ekki að
fara ein heim en er ekki skotin í
piltinum.
Gæti verið að þessi tvöföldu
skilaboð setji okkur jafnfætis
strákunum og færi völdin yfir til
okkar; hafa stelpur nú fundið leið til
að ,,kúra“ eins og strákar án þess
að kallast ,,druslur“?

Þ

etta er eitt stórt samsæri;
heim saman og ,,kúra“ . Helgi
eftir helgi, strákur eftir strák. Mér
finnst smá druslulykt af málinu. Einu
sinni þá kölluðust þær sem höfðu
kynferðismök við fjöldann allan af
karlmönnum, ,,druslur“. Við teljum
okkur hafa fundið glufu í neðanmálsgrein skilgreiningarinnar, ef
það er ekkert ,,inn-út-inn-inn-út“ þá
sneiðum við hjá stimplinum en
fáum samt að kúra í karlmannsfaðmi.

N

ýyrðið ,,tilfinningaleg drusla“
er því vel við hæfi. Í kúri er
ekki gengið alla leið, það er bara
kelað utan yfir nærfötin. Það þykir
meira smart að ,,kúra“ og svo
vikuna á eftir að daðra á msn og
myspace. Sumum erum við skotnar
í og öðrum er gott að halda heitum
fyrir köld vetrarkvöld. Það er ekkert
annað en ,,drusluháttur“ að hræra í
tilfinningum og kenndum um borg
og bæ, hvort sem þú ert strákur
eða stelpa.
Það gæti talist jafnrétti að stelpur
hagi sér ,,eins og strákar“ í
tilhugalífinu en forsendurnar eru
ekki þær sömu og því gengur það
ekki upp.

E

f strákur tilkynnir að hann ,,ætli
ekki að sofa hjá þér“ þá er
harla ólíklegt að hann ávinni sér
virðingu. Nær væri að þetta yrði
túlkað sem áskorun eða í besta falli
sem persónuleg móðgun og merki
um lítinn áhuga. Strákur sem fer
heim með stelpu af djamminu getur
því ekki ,,kúrað“, það er ekki í boði.
Það er ágætt að hafa á bakvið
eyrað að strákar virðast hvort sem
er vera teflon húðaðir fyrir stimplinum ,,drusla“.

D

rusla“ er hegðun en ekki
persónuleikaeinkenni. Mér
finnst að við ættum að hætta að
haga okkur eins og ,,tilfinningalegar
druslur“ og fara einar heim ef
planið er ekki að svara kalli
kynhvatarinnar. Ef áhugi er til staðar
og von um ,,eitthvað meira“ þá ætla
ég að gefa honum númerið mitt,
kyssa hann á kinnina og halda svo
alein mína leið; við ,,kúrum“ kannski
eftir fyrsta stefnumótið ...

