FATAHÖNNUÐURINN IMBA Í NIKITA • Gerir það gott í New York

SIRKUS

[14]

REGGÍ Í JANÚAR
THE WAILERS
Á ÍSLANDI [4]

10. NÓVEMBER 2006

BERTI MILLJÓN Á
HERRAKVÖLDI VALS

Eyddi hundruðum þúsunda

GUÐJÓN Í OZ

Aftur orðinn
piparsveinn

SVAVA Í SAUTJÁN, ÍRIS Í GK OG SARA Í NAKTA APANUM ERU

Konurnar sem
klæða þjóðina
styðst við
raunverulega
atburði

Frumsýnd í dag
Frá framleiðanda „The Patriot” og „Independence Day”

Inniheldur magnaðar átakasenur í háloftunum
sem og frábærar tæknibrellur.

VILLI NAGLBÍTUR
MEÐ NÝTT LÚKK

Skeggjaður á
árshátíð SÍA
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Allir í
Actionary

N

ýbúar hafa verið mikið í umræðunni
í vikunni. Stór orð hafa verið látin
falla á Alþingi. Sum það stór að
erfitt er að koma þeim
út úr sér. Umræðan
hefur samt svolítið
farið upp um alla
veggi og súlur að
mínu mati. Sjómaðurinn með pólsku
konuna hefur einungis
verið að benda á
útlendingavandamálin
í löndunum í kringum okkur.
„Getum við ekki lært af þeim?“ spyr Guðjón
Arnar og er stimplaður rasisti.

FÖSTUDAGUR [7°]

SUNNUDAGUR [8°]

LAUGARDAGUR [1°]

MILLJÓNAMÆRINGURINN ENGILBERT RUNÓLFSSON STYÐUR SÍNA MENN

Eyddi hundruðum þúsunda á
herrakvöldi Vals
Fasteignamógúllinn Engilbert Runólfsson er
einn dyggasti stuðningsmaður Vals. Hann
var að sjálfsögðu mættur á herrakvöld
félagsins um síðustu helgi í Laugardalshöllinni. Þar var margt um manninn og mikil
stemning. Hápunktur kvöldsins var þó
uppboð á nokkrum treyjum og málverki, en
svona uppboð eru vinsæl á herrakvöldum.
Voru boðnar upp tvær treyjur áritaðar af Eiði
Smára Guðjohnsen og keypti Engilbert
aðrar þeirra, Barcelona-treyju, á 70.000
krónur. Halldór Einarsson í Henson keypti
treyjuna sem Ólafur Stefánsson klæddist í
úrslitaleiknum í meistaradeildinni. Loks var
komið að því að bjóða upp fallegt málverk.

Tilkynnt var að svona málverk færi á 400500 þúsund í galleríi og því voru menn að
vonast eftir háu boði.
Engilbert endaði hins vegar með málverkið og fór það á 300.000 krónur. Einhverjir
höfðu á orði að uppboðið hefði verið of
snemma kvölds og því hefði Engilbert í raun
gert góð kaup.
Ágóðinn af uppboðinu fer víst í að kaupa
einhvern sterkan leikmann
fyrir næsta sumar.
En flestir af nýju
leikmönnum Vals
voru mættir á
herrakvöldið.

Þar mátti einnig sjá nokkra fræga karla,
Rúnar Júlíusson, Heimi Karlsson, Geir
Sveinsson, áðurnefndan Henson og
Þorgrím Þráinsson.
Uppboðinu stjórnaði stjörnulögmaðurinn
Brynjar Níelsson.
Eiður Smári
Árituð Barcelonatreyja Valsarans Eiðs
Smára var seld á
uppboðinu.

Ý

miskonar vandamál fylgja útlendingum. Sláandi tölur heyrast eins
og að 11 prósent útlendinga sem
setjast hér að kunni ekki að lesa. Hvorki sitt
móðurmál hvað þá önnur mál. Umræðan á
alveg rétt á sér og þetta eru viðkvæm mál
eins og bent hefur verið á. En stundum
þurfa menn bara að ræða viðkvæm mál og
koma með lausnir. Sumir vilja læra íslensku
en aðrir ekki. Þannig er þetta bara.

B

lákaldur raunveruleikinn sem blasir
við okkur er hins vegar sá að okkur
vantar vinnuafl. En við megum ekki
líta á þetta fólk sem bara eitthvert vinnuafl,
þetta er jú einu sinni fólk. Íslendingum hefur
samt alltaf verið illa við útlendinga á Íslandi.
Við erum jú best og flottust.

Ú

tlendingar hafa alltaf verið spenntir
fyrir konunum okkar. Einu sinni
voru það breskir og síðar bandarískir hermenn sem voru að abbast í
konunum okkar. Síðan svartir menn sem
spiluðu körfubolta á milli þess sem þeir
kynntust stúlkunum. Og það nýjasta eru
Pólverjar. Þó að stúlkurnar séu nú ekki alltaf
ON á því.

I

nnst inni erum við þó jákvæð í garð
útlendinga. Það fer bara í taugarnar á
sumum að þurfa að biðja um skiptimiða
á pólsku. Og einhverjir rafvirkjar og píparar
hafa þurft að rifja upp gamla takta úr
Actionary spilinu á degi hverjum. Ég held
hins vegar að við ættum að hætta þessum
hroka. Við nennum ekki að læra dönsku, en
viljum samt keyra strætó í Kaupmannahöfn.
Yagsemash!
Andri Ólafsson

Flottur á því Engilbert Runólfsson
ásamt eiginkonu sinni, Eddu Sólveigu
Úlfarsdóttur, á vorfagnaði Vals.

Valur Nýtur góðs af því að eiga
jafn trausta stuðningsmenn og
Engilbert Runólfsson.

Bryndís Ísfold mælir með ...
Kvikmynd

Tónlist

Kvikmyndin Börn í leikstjórn Ragnars Bragasonar. Þetta er
sú mynd sem ég sá síðast í bíó og hún er sú allra besta sem
ég hef séð lengi. Myndin gefur kalda
og ógnvekjandi sýn á stöðu þeirra sem
minnst mega sín í samfélaginu.
Magnaður leikur hjá Vesturportsgenginu í einu orði sagt. Allir verða að sjá
þessa bestu íslensku mynd sem hefur
verið á boðstólum lengi.

Ríkið á að rokka! Diskurinn sem ég gaf út
samhliða kynningu á tónlistarstefnunni sem ég
hef verið að tala fyrir í prófkjörinu. Á
disknum eru Trabant, Hermigervill, FM
Belfast, Hairdoktor, Capybara, Elín,
Jeff Who?, Retro Stefson og Bertel.
Algjörlega toppurinn á tónlistarflórunni í dag. Algjör stuðdiskur.

Bók
An Inconvenient Truth eftir Al Gore. Enginn sem les þessa bók getur
sloppið frá því að gerast umhverfissinni enda bendir Gore á hvernig
jarðarbúar eru að ganga á náttúruna og umhverfið okkar eins og um
einnota ílát sé að ræða. Þó að þetta sé ekki skáldsaga þá er þetta sannarlega spennusaga, því það er erfitt að hafa ekki áhyggjur af gróðurhúsaáhrifunum og langtímaáhrifum þeirra.

GUÐJÓN Í OZ OG HEIÐRÚN LIND

Hætt saman
Guðjón Már Helgason, oftast kenndur við Oz, og
Heiðrún Lind Marteinsdóttir laganemi eru hætt saman.
Heiðrún hefur verið að stimpla sig vel inn í pólitíkinni
undanfarið. Hún var kosningastjóri Gísla Marteins í
borgarstjórnarkosningunum og var einnig með Björn
Bjarnason núna í prófkjörinu. Sjálf bauð hún sig fram til
formanns Heimdallar fyrr í vetur. Guðjón starfar mikið
erlendis í tölvubransanum og segja kunnugir að
sambandið hafi ekki þolað þessi miklu ferðalög.

SIRKUS
Útgáfufélag 365 prentmiðlar Útgefandi Helgi Hermannsson, ábm. Ritstjórn Andri Ólafsson, andri@minnsirkus.is, Breki Logason,
breki@minnsirkus.is, Dröfn Ösp Snorradóttir, drofn@minnsirkus.is, Helga Ólafsdóttir,
helga@minnsirkus.is Sigríður Dögg Arnardóttir, siggadogg@minnsirkus.is Sirkusstjóri Árni Þór Vigfússon
Sirkusblaðið Skaftahlíð 24 105 Rvk, sími 550 5000 Auglýsingar Gréta Karen Grétarsdóttir 550 5864 gretakaren@frett.is

ROYAL

Nýtt frá Te & Kafﬁ
Te & Kaffi býður nú þrjár nýjar kaffitegundir í hagkvæmum 400 gr.
umbúðum, Java Mocca, Colombia Santos og Espresso Roma.
Þrjár gæðablöndur, malað og baunir á sama verði.
Þú finnur kaffi við þitt hæfi frá Te & Kaffi í verslunum um land allt.

stundin - bragðið - stemningin

4
Ég var að heyra ...

SIGURÐUR KAISER OG JÓN ÓLAFSSON HALDA TÓNLEIKA TIL HEIÐURS MEISTARANUM

Að Katrín.is sé komin með
kærasta / Að rangfærsla
hefði verið í síðasta
tölublaði Sirkuss. Þar
var sagt að Siffi á
Kiss fm og Tinna
Marína væru hætt
saman. Samkvæmt
nánum vini parsins er
það ekki rétt og leiðréttist
það hér með / Að heimasíðan Klám.is hafi
vaknað til lífsins síðustu
vikurnar. Háværar raddir
hafa þó heyrst utan úr
bæ sem segja síðuna
ýta undir niðurlægingu
konunnar / Að
Sigtryggur Baldursson og Sammi í
Jagúar séu að gefa út
jólaplötuna í ár, ber hún
heitið Mæjonesjól / Að Ívar Dr. Mister dvelji hjá
móður sinni á Hvolsvelli
og taki því rólega
þessa dagana. / Að
blaðakonan fagra
Brynja Björk af
Séð og heyrt hafi
skellt sér í kærkomið frí í vikunni. Dvelur
hún nú með kærasta
sínum, leikstjóranum
Guðjóni Jónssyni, í Asíu en Guðjón er víst
uppgefinn eftir að hafa framleitt sjónvarpsseríuna
Gegndrepa fyrir Skjá einn.
/ Að frændurnir Þór
Jakobsson og Þór
Jónsson hafi hætt í
sjónvarpi sama
daginn. Magnað! /
Að Danny
Masterson úr
That 70´s Show
hafi verið
sjóðheitur á Oliver
um helgina ásamt
kærustu sinni /

Kominn tími til að
minnast Johns Lennon
„Þetta hefur nú legið í loftinu lengi
og ástæðan er einfaldlega sú að
þetta hefur aldrei verið gert. Við
höfum verið að undirbúa þetta í
rúmt ár og það er ekkert hlaupið að
því að fá Sinfóníuhljómsveitina til
liðs við sig,“ segir Sigurður Kaiser,
annar tónleikahaldaranna.
„Við erum búnir að vera að útsetja
þessi fallegu og vinælu lög hans
sem hljómað hafa alveg frá því hann
samdi þau til dagsins í dag. Það er
kominn tími til þess að flytja þau í
almennilegum búningi.“
Allir fremstu söngvarar þjóðarinnar
munu flytja lög Lennons en
rokkhljómsveit Jóns Ólafssonar mun

spila með Sinfóníuhljómsveitinni í
Háskólabíói 1. desember. „Tónlist
hans er sterkt ákall til friðar og við
þurfum alltaf að láta minna okkur á
að friður í heiminum er það sem við
virkilega þurfum að stefna að.“
Sigurður segir hljómleikana verða
hina glæsilegustu í alla staði.
„Ástæðan fyrir tónleikunum er í raun
einföld. Okkur langaði bara að
minnast Lennons og
tónlistar hans.“
Miðasala hefst mánudaginn 13. nóvember
klukkan 10.00 á midi.is
og í verslunum
Skífunnar.

John Lennon Verður
heiðraður með tónleikum í
Háskólabíó 1. desember.

The Wailers til Íslands
Tónleikahaldarar
Sigurður Kaiser og Jón
Ólafsson héldu fyrstu
rokktónleikana með
Sinfóníuhljómsveit
Íslands fyrir tíu árum.
Þá var platan Sgt.
Peppers Lonely Hearts
Club Band tekin fyrir.

Samningaviðræður eru nú í gangi á
milli tónleikahaldara á Íslandi og
hinnar margrómuðu reggísveitar The
Wailers. Ekki er hægt að greina frá
því um hvaða tónleikahaldara er að
ræða að svo stöddu enda samningaviðræður á viðkvæmu stigi.
Heimildir Sirkuss herma þó að takist
samningar munu The Wailers spila á
Nasa hinn 6. janúar. Fyrir þá sem
ekki vita er The Wailers hljómsveit
reggíguðsins sáluga Bobs Marleys
en sonur snillingsins hefur oftar en
ekki fyllt í skarð föður síns á
tónleikaferðum sveitarinnar.
Bob Marley Gerði reggísveitina The Wailers heimsfræga.

Auglýsingabransinn á eyrunum
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M¹LABRAUT
FÁLAGSFR¾ÈIBRAUT
N¹TTÒRUFR¾ÈIBRAUT OG
VIÈSKIPTA OG HAGFR¾ÈIBRAUT
3TARFSN¹MSBRAUT
UPPLÕSINGA OG FJÎLMIÈLABRAUT pVEFT¾KNAN¹M
VIÈBËTARN¹M TIL STÒDENTSPRËFS

FRAMHALDSN¹M SJÒKRALIÈA
HEILSUNUDDARABRAUT
HJÒKRUNAR OG MËTTÎKURITARABRAUT
LYFJAT¾KNABRAUT
L¾KNARITARABRAUT
SJÒKRALIÈABRAUT OG
TANNT¾KNABRAUT
VIÈBËTARN¹M TIL STÒDENTSPRËFS
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SÍA, samband
íslenskra auglýsingastofa, var með
árshátíð á Hótel
Sögu. Þar var allur
bransinn mættur og
var mikið stuð á
fólkinu. Sirkus tók
mikið af skemmtilegum myndum eins og
sjá má hér.

SíA Þröstur 3000, Kiddi
Bigfoot og Óli King voru mættir
á árshátíð SÍA.

Eldheitar Margrét Þorsteinsdóttir og Nanna Ósk Jónsdóttir
voru flottar.

Frambjóðandinn Guðmundur
Steingrímsson og Alexía Björg kærasta hans á
árshátíðinni.

Geislabaugur Rúvararnir Helgi Jóhannesson
og Erla Tryggvadóttir voru með geislabaug.

Flottir Marshall, Siggi Hlö og Jón.

Naglbíturinn Villi Naglbítur var heldur betur
flottur á árshátíð SÍA.

.¹NARI UPPLÕSINGAR UM ALLAR ÖESSAR BRAUTIR ERU ¹ HEIMASÅÈU SKËLANS WWWFAIS
3KËLINN BÕÈUR EINNIG UPP ¹ FJARN¹M ALLT ¹RIÈ .¹NARI UPPLÕSINGAR ¹ HEIMASÅÈU
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GAMAN AÐ SJÁ ÞIG!
Náðu þér í endurskinsmerki
í næsta útibúi Glitnis.

www.sjaumst.is
EF ÞÚ GETUR LESIÐ ÞETTA
ÞÁ ERTU ALLTOF NÁLÆGT!
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ELÍSABET ALMA SVENDSEN KLÓFESTIR REYKVÍSKA GÖTUTÍSKU Á BLOGGINU SÍNU:

tískumolar

Face Hunter er fyrirmyndin

Helgu Ólafsdóttur

„Ég er nýbyrjuð með þessa síðu, hún er eiginlega enn þá
bara í vinnslu,“ segir Elísabet Alma Svendsen í Rokki og
rósum en hún heldur úti tískublogginu reykjaviklooks.
blogspot.com. Á síðunni birtir Elísabet ljósmyndir af fólki sem
klæðir sig á spennandi og frumlegan hátt.
„Þetta er bara fólk sem ég hitti á förnum vegi,“ segir Elísabet
um viðfangsefni sín. Hún segir flesta taka vel í það þegar hún
vindur sér upp og biður um að fá að smella af mynd. „Fólki
finnst það bara skemmtilegt,“ segir hún.
Síðan hennar Elísabetar er byggð á fyrirmyndum um allan
heim. Til dæmis Face Hunter-síðunni en maðurinn á bak við
hana, Yvan Rodic, hefur vakið athygli fyrir götutískuljósmyndir
sem hann birtir daglega á heimasíðu sinni. Yvan þessi var í
Reykjavík í síðasta mánuði og fór meðal annars á Airwaveshátíðina. „Ég hitti hann einmitt þegar hann var hérna á
Airwaves. Við töluðum saman og hann nefndi við mig hvað
honum þætti það skrýtið að það væri engin síða sem fangaði
götutískuna í Reykjavík.“
Elísabet tók því áskorun Yvans og segir það verðugt verkefni
að klófesta götutískuna í Reykjavík. „Ég hef alltaf haft áhuga á
tísku og svo finnst mér þetta bara svo gaman.“

Elísabet Alma Svendsen,
áhugakona um tísku, starfsmaður í Rokk og Rósum.
reykjaviklooks.blogspot.com

Allt búið!
Ég ætla að óska öllum þeim til hamingju sem
náðu að krækja sér í Viktor & Rolf hönnun
þegar H&M opnaði dyrnar í vikunni. Ég reikna
með að það hafi verið kattaslagur um flíkurnar
og allt sé búið í dag!

Geggjaðar
japanskar neglur!
Nýjasti aukahluturinn í Japan eru bling bling
neglur. Mjög geggjað fyrirbæri, málið er að
kaupa mismunandi lituð naglalökk og svo eru
neglurnar skreyttar með alls konar steinum,
demöntum og dúlleríi eins og Japönum er
einum lagið. Ef þú ert í aukahluta bling bling
krísu þá er þetta alveg málið.

Klæddu karlinn!

Byrjar tískan fyrir austan?

Y-3 heitir lína sem hinn japanski Yohji Yamamoto hannar fyrir
adidas. Herralínan er nú fáanleg á Íslandi í hinni undurfögru
nýju lífsstílsverslun 3 hæðir á Laugavegi 60. Ef þig vantar flotta
og einstaka jólagjöf fyrir karlinn, þá mæli ég með Y-3. Það er
samt bannað að láta jólainnkaupin bíða fram á Þorláksmessu,
þá verður allt búið!

Það er oft sagt að allir helstu
tískustraumar byrji í Japan,
sérstaklega innan götutískunnar. Þar er allt leyfilegt og
því meira því betra. Fötin
eru hlaðin af ótrúlegum
smáatriðum sem hvergi
hafa sést áður. Það sama
á við um farða og
hárgreiðslurnar. Japanar
eru ekki hræddir við að
feta ótroðnar slóðir í þeim
efnum. Ég verð að
viðurkenna að mér finnst
ansi hressilegt að rýna í
japanska tísku, er ekki
málið að hrista af sér
stífleikann og taka
þessar stúlkur frá Japan
sér til fyrirmyndar??

10.11.06

Engin mínípils, takk!
Upp á síðkastið hef ég heyrt marga tískuspekúlanta segja að allt sé í tísku! Ekki falla í þá
gildru að trúa
þessu, því þetta er
ekki rétt. Eitt af því
sem er alls ekki í
tísku eru stutt
gallapils, hin
svokölluðu mínípils.
Ef þú ert ein af
þessum forföllnu
mínipilsa-gellum,
plísssss, leggið
þessum litlu
pjötlum. Prófaðu í
staðinn síða kósí
peysu, með þykkum
og hlýjum sokkabuxum, belti í mittið
og flott stígvél eða
hæla!

SIRKUS

á Íslandi 14. & 15. nóvember

Basshunter ásamt XXX Rottweiler
og óvæntum leynigestum á Broadway
og Nasa dagana 14. & 15. nóvember.
Miðasala aðeins í verslunum Skór.is
Miðaverð 3.000 kr.
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viðtalið
SVAVA Í SAUTJÁN, ÍRIS Í GK OG SARA Í NAKTA APANUM
ERU KRAFTMIKLAR KONUR Í TÍSKUBRANSANUM

Konurnar sem
klæða þjóðina

Það eru þrjár stórglæsilegar, ólíkar stelpur
sem eru langatkvæðamestar í íslenska
tískuheiminum. Ákvarðanir þeirra hafa
ótrúleg áhrif á klæðaburð íslensku þjóðarinnar. Samt eru þær svo ólíkar. Svava í NTC
rekur fimmtán verslanir og hefur verið
lengur í bransanum en flestir. Sara í Nakta
apanum selur föt eftir sjálfa sig og unga
fatahönnuði í 101. Íris í GK keypti verslunina fyrir einu og hálfu ári og hefur hún
blómstrað á Laugaveginum síðan. Sirkus
hitti stelpurnar og ræddi við þær um
tískuna, bissn-essinn og tískuborgina
Reykjavík.

Nú hefur oft heyrst sú klisja að við
Íslendingar séum vel klæddir og fylgjumst
vel með því sem er að gerast. Er þetta rétt?
„Já. Algjörlega. Íslendingar hugsa rosalega
mikið um útlitið og tískuna. Við viljum vera
fyrst í öllu og erum einhvern veginn alltaf á
tánum. Bíómyndir eru til dæmis oftast
sýndar fyrst hérna og eins er þetta með
tískuna,“ segir Sara og Íris bætir við: „Ég
hef til dæmis ekki séð svona flottar
konseptbúðir í nágrannalöndunum eins og
eru hér. Ef þær eru til þá þarf þvílíkt að leita
að þeim en hérna eru þær bara á Laugaveginum.“

náttúrlega alltaf að það sé allt stærra, flottara
og betra í útlöndum. En það er ekkert endilega þannig. Við erum bara mjög sérstök,
sterk, dugleg og sjálfstæð og það skilar sér.“

Fyrsta spurningin er til Írisar. Af hverju
keyptirðu eiginlega GK?
„Ég leit fyrst og fremst á þetta sem
viðskiptatækifæri. Ég er alls ekkert tískugúru heldur er þetta fyrst og fremst spennandi fyrirtæki sem ég er að byggja upp. Þar
að auki er ég með frábært fólk sem
aðstoðar mig, Arnar Gauta framkvæmdastjóra og Heiðu Agnarsdóttur verslunarstjóra. Saman erum við að fara að hanna
nýja GK-línu sem Indriði klæskeri mun sjá
um að framleiða fyrir okkur. Þessi lína
verður tilbúin næsta vor.“

Sara segist til dæmis aldrei hafa komið til
New York eða Tókýó en mikið af fólki þaðan
sé hrifið af búðinni hennar. „Maður heldur

„Ég held hann sé bara að styrkjast og
dafna,“ segir Sara og Íris bætir við: „Ef fólk
er að versla á Laugaveginum þá er það að
versla. Það leggur bara bílnum og fer og
kaupir eitthvað. Í Kringlunni er fólk meira að
kíkja og fá sér kaffi og svona.“
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Nú reka allar stelpurnar þrjár verslanir á
Laugaveginum. Er hann eitthvað að
breytast?
„Ég tek náttúrlega bara við GK á Laugaveginum og hún virkar þar. Og myndi örugglega
gera hvar sem er. Ég sé samt enga ástæðu
til þess að breyta því þótt okkur hafi verið
boðið að færa hana og stækka, en ég hef
engan áhuga á því.“

„Á svo bara að vera einkaviðtal við mig,“
kallar Svava hlæjandi úr sminkinu þar sem
hún situr og lætur fara vel um sig.

„Mér finnst konur sem
þekkja sinn vöxt og vita
hvað klæðir sig vera
smart.“
Svava í Sautján

Svava hefur skoðanir á þessum umræðum
um Laugaveginn enda rekur hún bæði
verslanir þar og í Kringlunni. „Ég held þetta
sé rétt að hluta til en þó alls ekki að fólk fari
bara í Kringluna til að fá sér kaffi, þar fer
eflaust fram mesta sala per fermetra á
landinu – Kringlan er alveg svakalega
skemmtilegt og vel heppnað verslunarhús
en það er líka mikil uppbygging á Laugaveginum og á öllum pörtum hans. Þó sérstaklega efst á Laugaveginum hjá okkur í
Galleri-húsinu og EVU. Þessi kafli var síðasti
áfangi borgarinnar í að endurgera gangstéttir og götur og svo á sama tíma var Stjörnubíói breytt í 6 verslana- og íbúðarhús auk
200 bílastæðahúss sem hefur heppnast
mjög vel.“
Svava segir einnig að hún hafi gaman af
þessum ólíka kúltúr sem einkennir Laugaveginn. „Það er þetta; Kaffibarinn, Kron Kron,
Nakti apinn, Spútnik og sú markaðsstemning
sem ég hef mjög gaman af. Það verður að
vera þessi tegund verslana í hverri miðborg.“

„Ég er alls ekkert tískugúru heldur er þetta fyrst
og fremst spennandi
fyrirtæki sem ég er að
byggja upp.“
Íris í GK

„Þeir sem vilja ekki fara í verslunarmiðstöðvarnar og kaupa það sem er til í mörgum
eintökum geta komið á Laugaveginn og
fundið sér eitthvað meira sérstakt, segir
Sara.“
„Það er bara til fullt af fólki sem er sjálfstætt
og með sinn eigin stíl. Þess vegna virka
„second hand“-búðir. Ég verð nú samt bara
að viðurkenna það að ég hef ekki farið svona
neðarlega á Laugaveginn, nema þá bara að
kvöldi til á einhvern bar,“ segir Svava og
hlær.

Framhald á síðu 10
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Sara hefur vakið mikla athygli undanfarið
fyrir verslun sína, Nakta apann, á Laugaveginum. Verslunin hennar er samnefnari
fyrir litríka og skapandi tískubylgju sem
gengið hefur yfir 101 og er smátt og smátt
að hafa áhrif víðar.
Hvernig byrjaði þetta allt hjá þér?
„Ég hef alltaf verið að hanna og sauma föt.
Síðan fór ég að starfa við hönnun og
framleiðslu og fékk þá fullvissu um að ég
gæti gert þetta sjálf. Ég lít ekki á mig sem
listamann, eða einhvern svaka hönnuð
heldur er ég að nýta hæfileika mína til þess
að geta lifað á þeim. Maður vinnur hart að
því að láta fyrirtækið vaxa og dafna.“
Sara hjálpar líka ungum hæfileikaríkum
hönnuðum að koma sér á framfæri með því
að selja vörur þeirra í búðinni hjá sér. „Ég
hef reynt að hjálpa þessu fólki að finna út
hvernig það getur komið sínu til skila.“

Tískudrottningin

Viðskiptakonan

SIRKUS

10
Stelpurnar eru greinilega ólíkar því Sara fer
sjaldan út fyrir sitt svæði. Sem er neðst á
þessari aðalverslunargötu Reykjavíkur. Þar
er búðin hennar og þar á hún líka heima.
„Ég get sagt ykkur það að ég fór í Kringluna
og Smáralind í síðustu viku í fyrsta skipti á
árinu.“
„Þetta er það sem er að gerast í Reykjavík.
Við erum að stækka, það er ekki lengur bara
ein Reykjavík fyrir alla. Það eru frekar margar
litlar borgir þar sem allar týpur geta fundið
eitthvað við sitt hæfi,“ segir Svava.
Hvað er það sem skilgreinir vel klædda konu?
„Mér finnst konur sem þekkja sinn vöxt og
vita hvað klæðir sig vera smart. Þetta er allt í
lagi þegar þú ert svona 15–25 ára þá
geturðu farið í hvað sem er. En eftir því sem
fólk verður eldra,vöxturinn mótast og
karekterinn kemur fram þarf maður að finna
sinn stíl,“ segir Svava og stelpurnar eru
hjartanlega sammála henni.
„Mér finnst þú til dæmis mjög sæt í þessum
fötum, en ég er ekki þessi týpa,“ segir Svava
við Söru sem situr í svarta og hvíta íþróttagallanum sínum með bleika og græna
hálsfesti.
„Þú kaupir þér heldur ekki smekk. Þú getur
sett einhverja manneskju í „átfitt“ fyrir
200.000 krónur en fólk kaupir ekkert
endilega að það sé hún. Það er ekki hægt
að kaupa þessa útgeislun, þetta sem gerir
fólk fallegt,“ segir Íris.
Sara tekur til máls. „Ég geng í hælaskóm og
joggingbuxum vegna þess að mér finnst það
flott. Ég held einmitt að maður verði bara að
þekkja sinn stíl…“
„Þegar ég fer í krumpugalla og háhælaða
skó þá er bara hlegið að mér,“ segir Íris.
„Þá ertu bara Íris í Úðafossi,“ segir Svava
og vísar í fyrra starf Írisar sem vann lengi við
fatahreinsun í Úðafossi og stelpurnar hlæja.
Þær eru sammála um að sömu lögmál gildi
um klæðaburð karlmanna. En finnst þeim
vera til margt fólk sem gengur of langt? Fer
gjörsamlega „overboard“ í að reyna að
hneyksla?
„Nei, mér finnst nú bara gaman að svoleiðis
týpum. Nauðsynlegt að hafa einn og einn
sem fær mann til að brosa og um leið að
skilja að hver hefur sinn stíl.“ segir Svava.
Spurningunni er þó aðallega beint til Söru
sem hannar og selur föt sem þorri þjóðarinnar myndi ekki láta ferma sig í.

Hönnuðurinn

„Ég veit það alveg sjálf að ég vil alltaf ganga
einu skrefi of langt og geri mér fullkomlega
grein fyrir því. Ég kann ekki að meta
„minimalisma“ en ég á sennilega eftir að
læra að meta hann.“
„Nei, það er um að gera fyrir þig að
blómstra í þessu umhverfi á meðan þú hefur
það,“ skýtur Svava inn í.

„Ég kann ekki að meta
„minimalisma“ en ég á
sennilega eftir að læra að
meta hann.“
Sara í Nakta apanum
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„Ég kann mjög vel að meta þegar ég sé
einhver svona smáatriði sem ná athygli
manns. Þess vegna er ég með mikið af
mismunandi dóti og það á líka að eiga við föt.
Eitthvað sem gleður augað er það sem ég
hugsa og það er það sem ég vil gefa fólki.“

að vera eitthvað annað en það er. „Jú, eitt
sem ég man eftir,“ segir Íris skyndilega.
„Þegar konur eru komnar á aldur, kannski
um fimmtugt og eru í magabolum.“
„Þú ert nú bara eitthvað skrýtin ef þú gerir
það,“ segir Sara en Íris sannfærir okkur um
að hún hafi sko séð svoleiðis slys.
„Já, eða þá bara þegar maður sér jafnvel
sextán ára stelpur með mikinn maga. Þær
standa þá bara í London með bjórinn og
bumbuna út í loftið,“ bætir Svava við þessa
magabolaumræðu.

En nú eru þær allar frekar tískuþenkjandi.
Hver eru algengustu mistökin í klæðaburði
hjá stelpum?

„Það sem mér finnst vera mikil mistök er
þegar stelpur reyna að klæða sig ofsalega
sexí og eru kannski að reyna að láta sjást of
mikið í brjóstin á sér. Þær eru þá að reyna
eitthvað sem kannski er ekki til staðar,“ segir
Sara.

„Ég sé ekki þessi mistök,“ segir Íris en
Svava segir algengast að fólk sé að reyna

„Eru þær ekki bara að reyna að fá sér frían
drykk,“ skýtur Svava inn í.

„Já, vá ég er greinilega búin að misskilja
þetta öll þessi ár,“ segir Íris og stelpurnar
hlæja allar.
Svava segir þetta þó algjörlega fara eftir því
hver þú ert. „Mér finnst konur alveg geta
verið í einhverju flegnu ef hitt er klassískt.
Eða í mínípilsi við klassíska skyrtu og jakka
eða rúllukragapeysu. Mér finnst konur oft
missa það með því að fara of langt, vera í
flegnum bol, mínípilsi og svo kannski
ökklaskóm með keðju,“ segir Svava að
lokum.

LJÓSMYNDIR: Heiða Helgadóttir
FÖRÐUN: Anna Kristín Óskarsdóttir
STÓLL: Epal
FÖT: Í einkaeigu
TEXTI: Andri og Breki
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Hverjir eru bestir?
- í snakkinu okkar er 100% sólblómaolía
- mun hollara en frá erlendum framleiðendum
- aðeins 3% mettuð fita
- engin hert fita
- engar transfitusýrur, sem er mjög gott
- 30% minni fita en í kartöfluflögum
- þess vegna erum við bestir
Í nýlegri bandarískri könnun fékk íslenska Stjörnusnakkið sérstaklega góð meðmæli.
Umfjöllunin er á vefsíðunni: http://www.taquitos.net. Sjá einnig krækju á www.snakk.is

www.snakk.is
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slúðrið
Þessi mynd var nú tekin þegar
allt lék í lyndi en nú er öldin
önnur og kornið sem fyllti
mælinn á víst að vera
vegna þess að KFed trompaðist þegar
Brit Brit hló (réttilega)
eitthvað að honum
þegar hann kom fram á
svona white trash
galore* WWFglímukeppni. Hann
eipshittaði* bara og
gargaði á hana, fleygði
hlutum og hótaði öllu illu en
Brit var ekki á þeim buxunum
að láta neinn tala við sig svona
og er líka með skotheldan pre-nup*!
Annað en Reese og Ryan sem eru með
lengjurnar í buxunum í þeim málum. Djöfull er ég
ánægð með Brit - rock on wit yo bad self!*

Loksins loksins - the haze of
Red Bull and Cheetos hefur
loksins runnið af henni og
hún hefur séð K-Fed loks í
réttu ljósi sem gullgrafarann
sem hann svo augljóslega
er. Hún henti inn skilnaðarumsókninni á mánudaginn
6.nóv og kennir um irreconcilable differences*. Aha
það er einmitt það - hann
hefur verið að dýfa framhjá*
helvítis dýrið! En ég er glöð
- mér sýnist vera meira bein
í nefinu á Brit Brit en mig
óraði fyrir! Og svo er hún
líka bara farin að greiða sér
þessi elska!
En svona on a happier
note þá hefur horrenglan hún Nic Richie ákveðið
að halla sér aftur að DJ Am
enda traustur vinur í neyð - og
hann mætti alveg benda „vinkonu“
sinni á að þetta look aint doin her
no favors yall*. En þau eru svona
sagan endalaus og persónulega
líkar mér best við hana Nic þegar
hún er með DJ Am en hann
kannski nær að halda henni á
mottunni því hann var einu sinni
lardy pants* sem át sig mjóan.
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Ah Jess Jess Jess það
mætti halda að hún hafi
rekið stílistann sinn eða
hann mögulega hætt - hún
hefur ekkert verið nema gangandi
Tjernóbyl* upp á síðkastið og
hérna er hún eins og blóðhundur
í framan með bauga í sikkað
ljótum blómakjól og þegar ég
meina ljótum blómakjól þá er ég
að tala um að það blæddi úr
augunum á mér þegar ég sá
hann! Laura Ashley* sagði meira
segja: „Nei hættu þessu!! For the
love of God!“

G
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Jesús minn góður - týpískt Nelly Furtado rétt eftir
að hún hefur náð að má af sér helsta looser dustið*
sem mega sveppur* eftir að hún gaf út einhverja
vælu-plötu sem hét Folklore og hún var eins og
kúkur í sundlaug*! Anyways hún nær að meika það
feitt með nýju Timbaland plötunni sinni - nei þá er
einmitt málið að mæta á EMA´s MTV verðlaunin
með Star Trek make-up* á höndunum! Það eru
nefnilega sumir sem einhvern veginn eru bara með
þetta og svo eru aðrir eins og Nelly sem greinilega
eru bara sveppir og verða ekkert meir - ég
meina´ða: henna træbal*!! Hvað ertu að spá?
Einhversstaðar situr Fjölli tattoo og finnst þetta ýkt
fínt en engum öðrum ok - get a grip*!

Og ein svona mega gleði
frétt fyrir alla SATC fans*
en dömurnar hafa ákveðið að
hætta að vera með leiðindavesen og rifrildi og ætla að kýla á
það að leika í SATC - The MOVIE!!!!
U heard me bitches it´s on! Ég get
ekki beðið and my and my girls will
be there wit bells on* þegar þessi
kemur í bíó! Oh nema ég meikaði
aldrei þetta Emmy outfitt hjá My little
pony*!

LÆRÐU LINGÓIÐ

The haze of Red
Bull and Cheetos
Að hafa verið með óráði út
af ofdrykkju á Red Bull og
ofáti á ostasnakkinu Cheetos.
Irreconcilable
differences
Óásættanlegur ágreiningur
- yfirleitt notað þegar um
framhjáhald er að ræða,
penna orð en til dæmis:
„skilnaður af því þú ert
fokkin fáviti“
Dýfa framhjá
Halda framhjá
Eipshittaði
Bilaðist, að taka æðiskast
White trash galore
Hátíð fyrir og með hvítu
rusli
WWF-glímukeppni
World Wrestling
Federation er samband
glímukappa og gerist ekki
meira hvítt rusl
Pre-nup
Kaupmáli
Rock on wit yo bad self
Það var lagið stelpa
SATC
Sex and the city
Calling it quits
Hafa ákveðið að hætta
saman
Shitous
Mega ljótur, skítljótur
Lardy pants
Feita bolla
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En eins og ég hef tekið
fram á síðunni minni
koma reglulega fram svona
bylgjur - trúlofunar og
skilnaðar og núna eru það
Reese og Ryan, Chris Rock og
tjellingin hans, James Blunt og
Petra Nemcova, Brit og K-Fed og
núna síðast James Lewis úr SATC
og Rosario Dawson eru líka calling
it quits*.. mér er svo sem slétt
sama en hey - það hlýtur að hafa
verið þessi shitous* toppur sem
hún klippti á sig sem gerði útslagið
og hann pakkaði niður!

Look aint doin her no
favors yall
Þetta útlit er ekki beint að
gera henni neina greiða
SATC fans
Aðdáendur Sex and the
city
U heard me bitches it´s
on
Þið heyrðuð rétt tíkur það á
að kýla á þetta
My and my girls will be
there wit bells on
Mætum í okkar fínasta
pússi vinkonurnar
My little pony
Sarah Jessica Parker kölluð þetta því hún er með
svo langt andlit
Looser dustið
Aumingjarykið - þegar
einhvern veginn allt sem þú
snertir er glatað áttu líklega
við aumingjaryk vanda

Henna træbal
Henna er efni sem notað er
til að teikna á húðina
helgitákn og það fer af og
træbal tattoo þóttu afar fín
svona ´98 og sveitalubbarnir kokgleyptu það
Get a grip
Taktu þig taki
Gangandi Tjernóbyl
Tískuslys í ýktustu
merkingu,
For the love of God
Sýndu smá miskunn
Laura Ashley
Frægt breskt fata-og
heimilismerki sem sérhæfir
sig í blóma og plöntu mynstri
Strækaði
Eitthvað sem var að trufla
mig, minna mig á eitthvað
Sjúti
Myndatöku

Sveppur
Lúði

Before
Fyrir eins og fyrir og eftir

Kúkur í sundlaug
Væntanlega vill enginn vera
í kringum svoleiðis ófögnuð
og koma sér undan

Feelin pissy
Í afar tíkarlegu stuði

EMA´s MTV verðlaunin
Evrópsku MTV verðlaunin
sem haldin voru í vikunni

X-ið
Fyrrverandi kærasti

Star Trek make-up
Eins og eitthvað úr
vísindaskáldsöguþáttunum
Star Trek sem annars eru
fínir þættir nema blandast
illa við fína kjóla eins og hér

Covera
Fjalla um

Olsen tvibbunum
Mary Kate og Ashley

Slúzí
Slúðri

Vadge - Madge
Madonna

Þetta
fannst
mér
magnað á
dögunum en það
var eitthvað við
svipinn á Cammie
Diaz sem
strækaði* mig en
hún er hérna í
sjúti* fyrir Wblaðið á dögunum og það var
einmitt augnráðið
í gegnum þetta
dökka hár á henni
sem ég er ekki
beint að digga en ok hún sem sagt
minnir mig á afgönsku stúlkuna sem
Steve McCurry ljósmyndari tók fyrir
National Geographic tjekkið á þvi.. og
þegar ég meina að hún sé lík henni þá á
ég sko við eldri myndina af stelpunni ekki
before*.. iiiii dd-unit er í feelin pissy*!
Meira segja skeggið er alveg eins merkilegt!
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Britney Spears loksins skilin
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1

DD unit með heitasta hollywoodslúðrið

be sure to check me out á www.dd-unit.blogspot.com
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Það er eitthvað
með Hilton systurnar
og vera alveg lausar við
fágun! En þær virðast alltaf
vera sjúkar í leifarnar hjá
Olsen tvibbunum* en Nicky er
hérna massa hress í hórubúning sem virðist vera það
fáa sem þær systur geta með David Katzenberg upp á
arminn en hann er einmitt xið* hennar Ashley - en eins
og fólk veit þá hakkaði Paris
hann Stavros í sig sem var
með Mary Kate á undan.
Þetta er gjörsamlega
naglanagandi spenna sem
hér um ræðir!

AÐGÁT skal höfð þeg

ar
horft er beint á
kjólinn og
hárgreiðsluna!

10.11.06

Ég veit af svo mikið af slúzí* sem er að
gerast sem ég bara nenni ekki að
covera* einna helst ber að nefna skilnað
McCartney-Mills sem er reyndar að ná
hæstu hæðum, ættleiðingarvesen
Vadge*, Matthew McConaughey á mega
fylleríi, Brangelina í Pune á Indlandi, og
ég veit ekki hvað og hvað en ég læt bara
aðra um það.

SIRKUS

ÖRYGGI
Á ÖLLUM
STÖÐVUM

EGO

Í VETUR

!

EGO býður viðskiptavinum sínum ekki aðeins ódýrt
eldsneyti, heldur líka aukið öryggi með nýjum rúðuvökvadælum og nýjum
loftjöfnunarbúnaði á öllum stöðvum. Það kemur sér vel í vetrarfærðinni.
Nýi búnaðurinn auðveldar þér að fylgjast með loftþrýstingi, fínstilla
hann og jafna með það að markmiði að ökutækið sé sem best búið
undir akstur við misjafnar aðstæður og ójafn þrýstingur valdi ekki óþarfa
eyðslu. Þannig getur þú bæði sparað eldsneyti og aukið öryggi þitt
og farþeganna.

Þín er ábyrgðin – þinn er ávinningurinn!

Upplýsingasskjár sem sýnir valinn
og mældan lotfþrýsting í pundum

ALLT AÐ

10%
SPARNAÐUR

Loftþrýstingur ákveðinn með
stjórntökkum.
ATH. Velja skal loftþrýsting sem
framleiðandi bifreiðar mælir með.

Viðurkenning Orkuseturs
EGO fær sérstaka viðurkenningu fyrir tölvustýrða
mælingu og loftjöfnun á hjólbörðum á öllum stöðvum.
Reynslan sýnir að réttur loftþrýstingur getur sparað
eldsneytisnotkun um allt að 10%
auk þess að auka öryggi í umferð.
Sigurður Ingi Friðleifsson,
framkvæmdarstjóri Orkuseturs.

Ódýrt eldsneyti + ávinningur!
EGO er við: Fellsmúla, Hæðasmára, Salaveg, Smáralind, Stekkjarbakka og Vatnagarða!
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um helgina
TRYGGVI GUÐMUNDSSON
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„Hættu þessu
vinur, ertu alveg
grillaður?“

„Þetta er
bara smá
djók.“

„Bíddu hvað
ertu að
gera?“

Knattspyrnumaðurinn Tryggvi Guðmundsson fór í mat
með Sigurvin Ólafssyni liðsfélaga sínum. Fljótlega
mætir KR-ingur og spreyjar KR! á bílrúðu Tryggva. Að
sjálfsögðu brást hann hinn versti við.

„Þú gerir
þetta ekki við
neinn bíl.“

„Komdu með
þetta drengur.“

IMBA NIKITA STOFNAR FYRIRTÆKI MEÐ VINKONU SINNI

Gerir það gott í New York
MÁNI MÆLIR MEÐ

1

THE THERMALS
A Pillar Of Salt

„Krakkarnir verða hressir.“

2

THE FRATELLIS
Chelsea Daggar

„Nýja æðið í
Bretlandi.
Svona happý
… lalala rokk.“

3

BRAIN POLICE
Black Tulip

„Drengirnir í Brain hafa aldrei
verið betri.“

Fatahönnuðurinn Ingibjörg Finnbogadóttir, sem
um langt bil vakti mikla athygli fyrir hönnun sína
fyrir Nikita-merkið, býr nú í NewYork. Þar
hyggur hún á stóra hluti því innan skamms
kemst fyrirtæki sem hún hefur verið með í
burðarliðnum á laggirnar. Hönnunarfyrirtæki
þetta mun koma til með að heita Creativly
Superior og verður Ingibjörg eigandi ásamt
öðrum hönnuði að nafni Tiggy. Sú hefur getið
sér gott orð í New York undanfarið fyrir
frumlegan og ferskan stíl. Að sögn Imbu eru
hún og Tiggy með svipaðan bakgrunn í tísku
og eru til dæmis báðar sjálfmenntaðar í fræðunum.
Hvernig gengur?
„Það gengur vel,“ segir Imba þegar við sláum á
þráðinn til hennar. „Ég er búin að vera að vinna
sjálfstætt undanfarið og það hefur verið fínt.
Það eru tvær búðir á Lower East Side sem
selja fötin mín og síðan Nakti apinn heima. Það
hefur selst það vel hjá mér að ég er núna að
flytja framleiðsluna hingað út. Það verður mun
ódýrara. Hingað til hafa saumakonur á Íslandi
verið að sauma fyrir mig.“
Ingibjörg segir að fyrir fatahönnuði sem eru að
reyna að koma undir sig fótunum í New York
snúist allt um að mynda tengsl við áhrifafólk í
tískunni.
„Þetta snýst mikið um að fara í partí, hitta fólk
og kynna sjálfan sig og hönnun sína.“
Auk þess sem Ingibjörg, sem oftast er kölluð
Imba af vinum sínum, hefur verið að hanna og
selja föt hefur hún líka tekið að sér að stílisera
hinar ýmsu tískumyndatökur.
Áhugasamir um hönnun Imbu geta skellt sér í
Nakta apann um helgina en þar er hún aðallega
með peysur og kjóla á boðstólum.

Vertu með þetta ...

Þ

að hefur sjaldan þótt töff að ganga með
endurskinsmerki. En nú er orðin breyting
þar á. Allir nemendur í 8., 9. og 10. bekk hafa
fengið massa kúl endurskinsmerki frá
Umferðarstofu. Er þetta liður í herferð undir
heitinu Gaman að sjá þig!. Margar gerðir eru af
endurskinsmerkjum sem eiga það öll
sameiginlegt að vera kúl og fyndin. Nú er ekki
lengur hallærislegt að vera sýnilegur. Sirkus
mælir með því að allir nái sér í svona merki í
útibúum Glitnis.
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vitleysingur.minnsirkus.is

SVALI
MÆLIR MEÐ

Ingibjörg Finnbogadóttir
fatahönnuður Flutti nýlega til
Bandaríkjanna og freistar nú
gæfunnar í stóra eplinu.

1

DILANA
Roxanne

„Þetta er náttúrlega frábært lag
og ekki er fluttningurinn
slæmur hjá stúlkunni.“

2

TRABANT
The One

„Þetta er svo
flott lag, að
mann skyldi
ekki undra að þetta lag yrði
vinsælt á erlendri grundu.“

3

Á MÓTI SÓL
Hver einasti dagur

„Þetta er glænýtt og gott lag
frá strákunum í ÁMS.
Greinilegt að þeir eru að
leggja mikið í
tónsmíðar sínar
núna.“

Minnsirkus.is blogg vikunnar
Mikið er ég feginn að
prófkjör eru ekki oftar
Mikið ofboðslega
er ég feginn að
prófkjör eru ekki
oftar en raun
ber vitni. Ég
sem málefnalegur kjósandi
er óflokksbundinn. Sem þýðir að
ég fæ drasl frá
hverjum og einum
einasta frambjóðanda. Ég
finn ekki reikningana mína
vegna þess að þeir eru á
kafi í ruslpósti. Ég vil
hvetja alla frambjóðendur
til prófkjara að spara peninga, Koma sér upp email adressu gagnagrunni
og senda þetta með
tölvupósti...það er nefnilega
póstsía í e-mail forritunum.

FM957

Vertu þarna ...

Spurningaflæði er þetta !

Ég fór á Subway áðan þar
sem ég var að drepast úr
hungri, segi var þar sem að
ég er búin að borða. Þegar
ég var búin að kaupa og
komin út í bíl fattaði ég allt í
einu hversu miklu spurningaflóði ég hafði lent í. Þá fór ég
að hugsa. Þetta er svona alls
staðar! Hafiði tekið eftir þessu?
Flóðið er einhvernveginn á þennan
veg: Hvað má bjóða þér? Í
hvernig brauði? Heilt eða
hálft? Viltu ost? Örbylgju
eða rist? Grænmeti?
Hvernig sósu? Salt og
pipar? Borða hér eða
taka með? Viltu
eitthvað að drekka?
Viltu eitthvað fleira?
Viltu kvittun? Nei en ég
vil gjarnan fá matinn
minn... :o/
Gaukdal.minnsirkus.is

G

runnskóla- og framhaldsskólanemar geta
tekið gleði sína á ný. Flass 104,5 mun
halda tónleika með hinum eina sanna Basshunter á Broadway í næstu viku. Einnig mega
hinir eldri mæta á tónleikana. Basshunter hefur
gert allt vitlaust í Evrópu með lögunum Boten
Anna og Vi sitter i ventrilo och spelar Dota.
Þekkt íslensk bönd munu spila með Basshunter
og svo verða óvæntar uppákomur til að
tónleikar verði sem eftirminnilegastir. Sirkus
mælir með þessu.

SIRKUS
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stelpubögg með

Siggu Dögg

Sjálfsvörn

K

lamidía, kynfæravörtur, herpes,
HIV, lekandi, lifrarbólga, sveppir,
sárasótt, flatlús; höfum við einungis
áhyggjur af þungun?
Það vekur undrun mína hversu erfitt
það er að fá stráka hér á landi til að
nota smokkinn. Ég hef heyrt allar
afsakanirnar í bókinni, „þeir eru svo
þröngir“, „latex ofnæmi“. Vandamálið
liggur í smáborgarahætti; flestar
stelpur eru á „pillunni“ og því þarf ekki
að hafa neinar áhyggjur. Ef svo
óheppilega vill til að við smitumst þá
þarf bara að taka eina töflu og málinu
er reddað. Hvað ef smitið greinist ekki
og það leiðir til ófrjósemi eða dauða,
er þá hægt að vera vitur eftir á?

H

eimurinn er að breytast og
Ísland með. Kröfurnar í
makavali aukast með aldrinum og því
þarf oft að kyssa þó nokkra froska til
að finna prinsinn. Mér finnst alltof fáar
stelpur gera kröfu um verjunotkun og
ef þær gera það þá gerist eftirfarandi:
Stelpan: „Ertu með smokk?“
Strákurinn: „Ha. Nei, bíddu, ertu ekki
á pillunni? Ertu með kynsjúkdóm?“
Ef stelpa setur kröfu um gúmmíverjur
þá er hún álitin sóðastelpa með
óhreinan kjallara. Spurningin vekur því
upp óþægilegar aðstæður fyrir báða
aðila. Auðveldara er að loka augunum
og njóta næstu þriggja mínútna.

V

inkona mín var að gramsa í
töskunni minni um daginn og
fann smokk. Þessi fundur vakti
ómælda kátínu hjá henni og upphófst
mikið grín um mitt samlíf. Vinkonan
náði loks að jafna sig og horfði á mig
spurnaraugum „ertu að hitta einhvern
útlending?“ Þetta er viðhorf íslenskra
stelpna í hnotskurn, það eru bara
„útlendingar“ sem geta verið
smitberar sjúkdóma. Á augabragði
var ég orðin sóðastelpa.

V

ið lifum ekki lengur í samfélagi
þar sem allir vita allt um alla.
Sætu íslensku strákarnir fara með sitt
kærulausa viðhorf hverja einustu helgi
á skemmtistaðina, hvort sem er á
Benidorm eða Reykjavík. Það sama
gildir um stelpurnar. Kynsjúkdómar
gera ekki greinarmun á útliti þótt
tölfræðilega séð ættu þeir sem eru
myndarlegri að vera líklegri smitberar.
Sóðatyppin leynast víða og eina
leiðin til að umgangast þau er að
geta varið sig.

Hver sem sagði að það skiptust á skin og
forverið
arctic
exploration.
skúrirDesigned
hefur aldrei
á Íslandi
í desember.

Great when waiting for a bus.

Eða janúar. Eða febrúar. Eða mars.

Þ

að voru Bandaríkjamenn sem
opnuðu augu mín. Drengirnir
þar eru heilaþvegnir frá blautu
barnsbeini að nota verjur. Þeim hefur
verið gerð grein fyrir dýrum afleiðingum kæruleysis; enginn smokkur =
ekkert kynlíf. Þetta er viðhorf sem við
mættum taka okkur til fyrirmyndar.
Það eru því ekki útlendingarnir sem
við þurfum að vara okkur á, það eru
þeir sem við teljum okkur þekkja svo
vel.

É

g get ein borið ábyrgð á mér og
mínu kynlífi. Sem upplýst ung
kona þá ætla ég ekki að láta verjuleysi
hans eða óöryggi mitt stoppa mig, ég
ætla sjálf að sjá um mína vörn. Sá
sem ekki smellir sér í „regnkápu“ fær
ekki að heimsækja minn „helli“.
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abær: Miðhraun 11 Akureyri: Glerárgata 32
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