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Veitingastaðurinn Óliver opnar aftur í dag eftir breytingar og 
er kominn aftur í hendurnar á Arnari Þór Gíslasyni og félaga 
hans sem opnuðu staðinn á sínum tíma. „Það er mjög gott að 
vera kominn aftur heim. Það er eiginlega eins og Óliver hafi 
farið í átta mánuða frí og sé kominn endurnærður til baka. 
Við ætlum að hefja Óliver upp á ákveðið plan og hann verður 
bara betri og sterkari en nokkru sinni áður,“ segir Arnar Þór, 
einn af eigendum staðarins. Nú er búið að hressa upp á útlitið 
á staðnum, mála í dekkri litum, setja ný húsgögn en ein mesta 
breytingin verður að eldhúsið verður opið til eitt á næturnar. 
Arnar segir að þetta sé liður í því að vera í takt við tímann. 
„Fólk er að fara í leikhús, á tónleika og fleiri viðburði sem eru 
oft og tíðum búnir rétt fyrir miðnætti. Þá hefur verið erfitt að 
fá að borða,“ segir Arnar og tekur það fram að á nýja matseðl-
inum á Óliver séu hundrað réttir, frá Asíu, Indlandi og einnig 
tapasréttir. Þá er boðið upp á tuttugu tegundir af hamborgur-
um og aragrúa af heilsuréttum. „Allir réttirnir eru á innan við 
2.000 krónur og því má segja að þetta sé hálfgerður kreppu-
matseðill,“ segir Arnar og bætir því við að það sé alltaf frítt 
inn þótt þeir verði með tónleika og aðra viðburði. Þegar hann 
er spurður út í tónlistina vill hann lítið segja. Fólk verði bara 
að koma og upplifa stemninguna. 

- mmj

ÓLIVER OPNAR AFTUR EFTIR BREYTINGAR

Eldhúsið opið fram yfir miðnætti

Það er mikill öldugangur í kringum at-
hafnakonuna Lilju Pálmadóttur en Páll 
Ragnarsson, tannlæknir á Sauðárkróki, 
segist eiga einn fjórða af jörð henn-
ar Hofi á Höfðaströnd sem er um 400 
hektarar. Jörðin hefur verið töluvert í 
umræðunni en Lilja fluttist búferlum 
í sveitina fyrir nokkrum árum til að 
fá frið frá miðborgarerlinum og til að 
sinna hestamennskunni en hún hefur 
verið í námi við háskólann á Hólum í 
Hjaltadal. Nú segist Páll vera með veð-
bókarvottorð í höndunum sem sanni 
það að hann eigi einn fjórða af jörð-
inni. Margir myndu halda að Páll væri 
að falast eftir peningum en svo er ekki 
þar sem hann neitar að selja Lilju þenn-
an fjórðung og málið því komið í alger-
an rembihnút. Þegar Föstudagur hafði 
samband við Pál vildi hann ekkert tjá 
sig um málið. 

Slegist um Hof á Höfðaströnd

FO
S

TU
D

A
G

U
R

/S
TE

FÁ
N

S
pútnikhjónin Jón Arnar Guðbrandsson 
og Ingibjörg Þorvaldsdóttir oft kennd 
við Habitat hafa verið iðin við að skipta 
um húsnæði síðustu árin. Þau komust 

í fréttirnar í fyrra þegar þau seldu glæsivillu 
sína að Eikarási í Garðabæ en hana keyptu þau 
þegar þau voru í miðju kafi að gera upp hús 
í Smáíbúðahverfinu. Þegar þau seldu Eikar-
ásinn keyptu þau annað hús í hverfinu að Furu-
ási sem nú er komið á sölu. Jón Arnar segir 
að þau hafi keypt húsið til að búa í því meðan 
þau væru að byggja draumahúsið að Tjarnar-
brekku á Álftanesi. Nú er það hús, sem er tilbú-
ið til innréttinga, komið á sölu. „Við erum allt-
af að kaupa og selja,“ segir Jón Arnar þegar 
hann er spurður út í þetta. Hann segir að þau 
hafi í millitíðinni fundið annað hús sem þau 
langi meira í. „Við erum þó ekki búin að 
kaupa neitt. Núna er kaupendamarkaður 
þannig að maður kaupir ekkert fyrr en 
maður er búinn að selja. Við þurfum 
að fara að finna okkur framtíðarhús-
næði og ákveða hvar við ætlum að 
búa því í maí mun enn einn strák-
urinn koma í heiminn og þá er 
betra að vera búinn að taka 
stórar ákvarðanir,“ segir hann 
og hlær. Þegar hann er spurð-
ur að því hvort það sé farið að 
kreppa að segir hann svo ekki 
vera. Þetta sé fyrst og fremst 
áhugamál hjá þeim að skipta 
um húsnæði. Þessa dagana 
vinna þau hörðum höndum að 

því að flytja Habitat-verslun-
ina í Holtagarða. „Það 

er allt á suðupunkti 
og mikil stemn-
ing og ekki mikið 
sofið þessa dag-
ana,“ segir Jón 
Arnar en versl-
unin á að opna 
formlega um 
miðjan apríl og 
því naumur tími 
til stefnu. 
 martamaria@365.is

Ingibjörg og Jón Arnar eru með tvær villur á sölu á tæplega 200 milljónir

Leita að framtíðarhúsnæði

Tjarnarbrekka 12 á Álftanesi er föl fyrir 70 milljónir en 
það er tæplega 300 fermetrar. Húsið er tilbúið til inn-
réttinga en þegar þau byggðu það var það algerlega 
draumahúsið. Nú eru þau búin að finna annað hús 
sem þeim líst best á. 

Fu
er

„Í kvöld bregð ég mér í hlutverk tólf ára stelpu 
í leikritinu Engisprettur sem sýnt er í Þjóð-
leikhúsinu en í sýningunni fer ég meðal 
annars í táskó og dansa það sem ég kalla 
Svanasúludansinn. Á laugardagskvöld 
ætla ég að sjá verk Hugleiks Dagssonar, 
Baðstofuna, og kíkja í innflutningspartí 
til vinar míns. Ég mun síðan alveg pott-
þétt fara í Vesturbæjarlaugina en hún er 
í miklu uppáhaldi hjá mér sérstaklega 
þegar að sólin tekur að skína.“ 

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ 
GERA UM HELGINA?
Þóra Karitas Árnadóttir leikkona

ARNARNESIÐ Í 
HÆSTU HÆÐUM
Eftir að sjónvarpsþáttaröðin Hæðin 
fór í loftið nú á dögunum hefur 
eftirspurnin eftir íbúðum á Arnarnes-
hæðinni rokið upp úr öllu valdi. Áður 
en þáttaröðin hóf göngu sína var 
eftirspurnin eftir húsnæði á þessu 
svæði lítil en svo virðist sem vera 
sem „Hæðin“ hafi lyft hverfinu upp í 
hæstu hæðir. Það er nú mál manna 
að verð á fasteignum þar muni rjúka 

upp úr öllu valdi 
og hverfið 
verða hið nýja 
Skuggahverfi.  

SLAPPAR AF Á 
TAÍLANDI
Ragnar Magnússon sem komst í 
fréttirnar þegar kviknaði í bílaflota 
hans í vogunum hefur ekki áhyggjur 
af lífinu en hann dvelur þessa dag-
ana í Taílandi þar sem hann lætur 
fara vel um sig. Hann neyddist til að 
láta fyrri eigendur ólivers hafa stað-
inn til baka þegar hann gat ekki 
borgað lokagreiðluna. Ekki fylgir 

sögunni hvað 
Ragnar ætlar 
að dvelja lengi 
í Taílandi en 
sögusagn-
ir herma að 
hann sé þó 
ekki flutt-

ur búferlum til 
Austurlanda. 

Jón Arnar og Ingibjörg

Furuás 6 í Garðabæ er falt fyrir 100 
milljónir en það er 310 fermetrar.
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H E I L S U R Ú MRekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

AVERY
Spine support
(Full XL 135x203)

kr. 84.800

AVERY 
Spine support

(Queen size 153x203)

kr. 89.900

AVERY
Spine support

(King size 193x203)

kr. 129.800

AVERY
Spine support
(Twin XL 97x203)

kr. 68.900

AVERY 
Spine support

(Cal King size 183x213)

kr. 129.800

Öll heilsurúm frá King Koil eru með 3 til
5 svæðaskiptum stífleika, bæði í gormakerfi

og bólstrun, til að veita fullkomna þrýstijöfnun
og réttan stuðning við axlir og mjóbak.

SVÆÐASKIPTUR STÍFLEIKI

King Koil hefur framleitt hágæða rúm í Bandaríkjunum
síðan árið 1898 og framleiðir í dag einu dýnurnar sem

eru bæði með vottun frá FCER (Alþjóða rannsóknar-
samtök kíropraktora) og Good housekeeping
(stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

RÝMINGARSALA!
AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR

Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.

Vegna nýrrar vörulínu frá King Koil Comfort solution
verður rýmingarsala á öllum eldri gerðum næstu daga

á gamla genginu með allt að 30% afslætti.

Enn eru til svefnsófar
og stillanleg rúm
á gamla genginu.



A
ðeins sex tímum eftir að 
fimm manna úrslitunum í 
Bandinu hans Bubba lauk, 
voru keppendurnir fjór-

ir, þau Arnar, Eyþór, Thelma og 
Hjálmar ásamt Unni Birnu,  glað-
vakandi á leiðinni til London í boði 
Iceland Express. 

Eftir einkar þægilegt flug var 
lent í Stansted en þaðan var lest-
in tekin rakleiðis inn í borgina. 
Thelma Hafþórsdóttir, ein af kepp-
endunum, segir að þetta hafi verið 
æðisleg ferð. Þau hafi byrjað á því 
að fá sér hádegisverð á hótelinu og 
svo hafi þau farið í Covent Garden 
þar sem þau kíktu á útimarkaði og 
götugrínara. „Þetta var alveg æðis-
leg ferð og hápunkturinn var þegar 
við fórum á söngleikinn „We will 
Rock You“,“ segja keppendurnir al-
sælir eftir ferðina. Þegar Thelma 
er spurð að því hvort það hafi ekki 
verið skrýtið að vera þarna með 
þremur strákum þá segir hún svo 
ekki vera. „Ég var svolítið eins og 
andamamma þarna,“ segir hún og 
hlær. Þegar þau eru spurð að því 
hvort það hafi ekki verið skrýtið að 
vera saman í ferðalagi því þau séu 
í keppni svara þau eins og sannar 

fegurðardrottningar og segja að þau 
séu öll æðislega góðir vinir. „Auðvit-
að viljum við öll vinna en svo verð-
ur þetta bara að koma í ljós,“ segja 
þau. Eftir að hafa ærslast allan 
laugardaginn tóku þau sunnudag-
inn rólegan. Þrátt fyrir hátt gengi 
á pundinu slepptu þau sér aðeins í 
verslunum borgarinnar fyrri part 
dags. Seinni parturinn fór í tökur 

fyrir þáttinn þar sem þjófavarnir í 
bílum og kirkjuklukkur sem slógu 
hundrað sinnum léku lykilhlutverk 
í hljóðupptökunum.

Kvöldið endaði svo á indverskum 
stað í Soho þar sem ferðin var full-
komnuð. Í kvöld verður stórsöngv-
arinn Páll Rósinkrans í gestadóm-
arasæti og verður spennandi að 
sjá hverjir fá að halda áfram. 

Krakkarnir úr Bandinu hans Bubba skemmtu sér konunglega í London

Thelma var eins og 
andamamma

Hópurinn skemmti sér konunglega í London. 

Hilton Reykjavík Nordica hótel ætlar nú að bjóða upp á „High Tea“ á 
VOX-bar í fyrsta sinn á Íslandi. 

„High Tea“ er upprunnið í Evrópu, en það var fyrst í Frakklandi á 17. 
öldinni sem heldra fólkið hóf þann sið að hittast um eftirmiðdaginn yfir 
fallegu kaffiborði og gera sér glaðan dag. Í seinni tíð hefur „High Tea“ 
rutt sér rúms á hótelum víða um heim. Björk Óskarsdóttir, „Chef Garde 
Manger“ á VOX, á heiðurinn af veitingunum en um er að ræða þriggja 
hæða bakka með samlokum af ýmsu tagi, ferskum ávöxtum og fallegum 
litlum kökum. Á Hilton Reykjavik Nordica verður „High Tea“ í boði á 
VOX-bar alla daga vikunnar frá kl. 14-18. Nú er ekkert annað í stöðunni 
en að hóa saman þeim sem þér þykir vænt um og njóta þess að vera til. 

„High Tea“ er nýjasta æðið

Björk Óskarsdóttir, „Chef Garde Manger“ á VOX, leggur lokahönd á glæsilegar 
„High Tea“-veitingar. 
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Þú og maki þinn eyðið helgun-
um fyrir framan sjónvarpið í flís-

göllum, hvort með sína KFC-föt-
una og bjórkút. Þið eruð hætt að 
nenna að vaska upp og drekkið 
bjórinn beint af dælunni.

Þú hefur aldrei drukkið gosdrykki 
og telur þig hafa gott kaloríufor-
skot á samferðamenn þína. Þú 
bætir þér upp þetta „heilbrigða“ 

líferni með tvöföldu magni af 
súkkulaði og afsakar gúffið með 

því að þú drekkir ekki gos. 

5

Hvers vegna 
ertu ekki grönn?

Þú ert það sem þú borðar

Eftir að kílóa- talan náði sögu-
legu hámarki ákvaðst þú að fjar-

festa í Herbalife. Eina sem þú 
klikkaðir á var að kynna þér lífsstíl-
inn sem þú festir kaup á því duft-
ið er hugsað í staðinn fyrir máltíð 

en ekki með.

Þú hefur vanið þig á 
að smyrja ristað brauð 
með sírópi og drekka 
einn desilítra af rjóma 

fyrir hverja máltíð, svona 
rétt til að smyrja magann 

að innan. Þarf að segja 
eitthvað meira?

Líkamlegt form 
þitt og þol er ekk-

ert. Þú hreyfðir þig síð-
ast að ráði þegar þú fórst í 

verslunarleiðangur til Glasgow með 
þeim afleiðingum að þú gast ekki 
hreyft þig í viku vegna harðsperra. 
Í þessu samhengi skiptir litlu máli 

hvort þú borðar bara á Manni lifandi 
alla daga. Þú einfaldlega verður 
að fara að hreyfa þig ef að þú 

ætlar að sjá einhvern ár-
angur.

Þú ferð í ræktina hvern einasta dag, byrjar helgiat-
höfnina á einum orkudrykk og prótínstykki. Þegar 
þú ert komin á brettið finnst þér þú þung á þér og 
ákveður taka slökun fram yfir hreyfinguna. Þetta 
er ástæðan fyrir tilvist einkaþjálfara. 

Þú skoðar matvöru-
umbúðir ítarlega og 
ef það stendur ekki 
MSG á innihalds-
lýsingunni öskrar 

þú „HIPPAMATUR“ og 
gengur út úr búðinni.

Þú lítur ekki við salati nema 
það innihaldi majónes í 
miklu magni.

Þú elskar fermingar-
veislur og bíður í ofvæni 
eftir þeim ár eftir ár. Það 

er ekkert sem slær út 
fermingarhlaðborðið í 

allri sinni dýrð.

Þú ert í aðhaldi allan daginn, borðar 
hollan og kaloríulítinn mat. Þegar dagur 
er að kvöldi kominn brýst villidýrið út í 
þér og hrópar á syndsamlegan sveittan 
mat þar sem MSG-kryddið er eitt helsta 
aðdráttaraflið. Þú rýkur út og þeytist 
milli skyndibitastaða í leit að einhverju 
djúpsteiktu og löðrandi í kartöflukryddi.

Þú borðar ekkert sem 
talist getur en ferð með 
fjóra lítra af kóki á dag, 
tvo sígarettupakka og 

Prins póló þegar vel ber 
í veiði. 

1

2

Þú hefur talið sjálfri 
þér trú um að þú 
sért heilbrigðin 
uppmáluð. Þú mætir 
samviskusamlega í 
ræktina, drekkur prótínhristing 
í öll mál en missir tökin þegar 
enginn sér til þín. Kannastu 
við að hagræða sannleikanum 
og ljúga þig út á fund í hádeg-
inu til að þess eins að bruna 
í næstu sjoppulúgu fyrir einn 
hamborgara? Eða keyra bæinn 
á enda til þess að finna brak-
andi ferska kókosbollu? Þú 
felur þína sveittu hlið fyrir öllum 
og tönnlast á því að þú skiljir 
ekki af hverju þú sért að fitna.

4

3 6

77

89
Þú borðar til að 

gleyma. 1011

12

13Allur grænn matur er á 
bannlista. 

14
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L AUG AV EGU R 6 6, 101 R E YK JAVÍK
KONUR OG MENN

 Löng helgi í miðborginni
Opið:  Föstudag 11 - 18:30 og laugardag 11-17

NÝJAR VÖRUR

Stella Nova  I  Lee  I  Wrangler  I   GK Reykjavík  I  Burberry  I  Filippa K  I  Patrizia Pepe  I  Sport Max  I  Calvin Klein  I  Annhagen  I  Rutzou



Leikarinn Ólafur Darri Ólafs-
son hefur haft í mörgu að snú-
ast á síðustu árum. Hann hefur 
meðal annars látið að sér kveða 
með leikhópnum Vesturporti og 
hefur leikið í fjölmörgum íslensk-
um bíómyndum. Ólafur Darri leik-
ur þessa dagana í Kommúnunni í 
Borgarleikhúsinu og er nýbyrjað-
ur að leika í kvikmyndinni Brimi. 
Þá kemur hann við sögu í glæpa-
mynd Óskars Jónassonar, Reykja-
vík-Rotterdam, sem verður frum-
sýnd síðar á þessu ári og svo er 
hann auðvitað að glíma við flók-
ið sakamál ásamt félaga sínum úr 
Vesturporti, Gísla Erni Garðars-
syni, á sunnudagskvöldum í sjón-
varpinu í spennuþáttunum Manna-
veiðum. 

Í haust hefjast svo tökur á Rok-
landi sem byggir á samnefndri 
skáldsögu Hallgríms Helgason-
ar. Þar leikur Ólafur Darri aðal-
sögupersónuna, Bödda, en eins 
og Föstudagur greindi frá fyrir 
viku þarf Ólafur Darri að ná af 
sér þrjátíu kílóum fyrir hlutverk-
ið. En hvernig ætlar hann sér að 
ná því takmarki? „Þetta gengur nú 
fyrst og fremst út á hollt mataræði 
og mikla hreyfingu,“ segir Ólafur 
Darri sem er byrjaður að boxa og 
stunda lyftingar reglulega. „Ég 
var ákveðinn að fá í lið með mér 
Sigurpál, vin minn og fyrrverandi 
einkaþjálfara, en sökum anna gat 

hann því miður ekki tekið þetta 
að sér. Ég er samt í góðum hönd-
um hjá Hilmari einkaþjálfara í 
World Class. En þar hafa Dísa 
og Bjössi stutt við bakið á mér 
eins og reyndar Vesturporti öllu. 
Jafnframt er ég í hnefaleikum 
í Hnefaleikastöðinni hans Villa 
Hernandez.“

Búinn með einn þriðja
Ólafur Darri nálgast verkefnið 
æðrulaus og öruggur þótt Sigurpál 
vanti og hefur þegar náð ágætis 
árangri. „Ég held í raun að það 
sé engin töfralausn til við þessu. 
Maður verður bara að eyða meiri 
orku en maður innbyrðir. Þetta 
er ekkert flóknara. Ég hef verið 
í sambandi við næringarfræðing 
og lækni og fer mér að engu óðs-
lega í þessu. Maður þarf að passa 
sig ef maður ætlar að missa svona 
mikla þyngd á stuttum tíma. Það 
þarf að gera þetta skynsamlega 
en ég kvíði engu. Mér finnst þetta 
bara skemmtileg áskorun.“  Hann 
byrjaði í átakinu snemma í febrú-
ar og er þegar búinn að tapa tíu 
kílóum. „Ég er búinn með einn 
þriðja,“ segir Ólafur Darri sem 
boxar þrisvar í viku og er nú búinn 
að bæta við lyftingum þrisvar í 
viku. „Ég er eðlilega miklu hress-
ari,“ segir hann þegar talið berst 
að því hvort hann finni einhvern 
mun á sér eftir að hann fór á fullt 

í líkamsræktina. Ólafur Darri seg-
ist ekki vita hvað muni gerast að 
loknum tökum á Roklandi og hvort 
hann muni þá bæta aftur á sig 
kílóunum sem hann fargaði fyrir 
hlutverkið. „Það er nú ekki stefn-
an. Ég hef mjög gott af því að létta 
mig aðeins. Fyrir mér er það þó 
ekkert markmið að vera 90 eða 100 

kíló. Mér líður alveg vel með sjálf-
an mig þótt ég sé aðeins í þyngri 
kantinum. Ég sé bara hvað konan 
segir. Hún má bara ráða því.“

Á sitthvað sam eiginlegt með 
Bödda
Í Roklandi segir Hallgrímur 
Helgason frá Bödda Steingríms 
sem snýr aftur á Sauðárkrók eftir 
tíu ára námsdvöl í Þýskalandi. Þar 
kennir hann í Fjölbrautarskólan-
um þar til hann er rekinn enda 
kemur á daginn að Krókurinn er 
of lítill fyrir jafn stórorðan mann. 
Böddi er andans maður í ríki efnis-
hyggjunnar og fær útrás á blogg-
síðu sinni þar sem hann deilir á 
nútímaþjóðfélagið þangað til hann 
segir því stríð á hendur. Ólafur 
Darri hreifst af Bödda þegar hann 
las bókina og útilokar ekki að hann 
eigi sitthvað sameiginlegt með 
hugarfóstri Hallgríms. „Jú, jú. Ég 
held það. Þegar ég las þessa bók 
hans Hallgríms fannst mér hún al-
gerlega frábær og mjög þörf. Svo 
fannst mér Böddi bara vera karl 
sem mig langaði mikið til að tækla 
og takast á við. Ég held við séum 
sammála um ýmislegt. Hann er 
mikill öfgamaður í skoðunum og 
öllu sem hann gerir. Ég held að 
ég eigi það nú til að hafa miklar 
skoðanir. Ég flagga þeim kannski 
ekki jafn mikið og hann gerir, 
nema þá helst í góðra vina hópi.“ 
Hann segist þó ekki hafa leiðst út 

í bloggskrif þótt hann geti fund-
ið ákveðinn samhljóm með per-
sónu Bödda. „Nei, kannski er ég 
bara ekki bloggtýpan. Ég hef í það 
minnsta ekki lagt í það ennþá og 
veit ekki hvort ég hef þörf fyrir 
það. En mér finnst ótrúlega gaman 
að lesa blogg og finnst blogg frá-
bært. Mér finnst skemmtilegt 
hvað maður getur í rauninni fund-
ið margar ólíkar raddir um eitt-
hvert málefni sem maður hefur 
áhuga á. Það er mjög fínt. Kannski 
er þetta sú hlið sem vekur áhuga 
minn á blogginu (sem við verð-
um að fara að finna íslenskt orð 
yfir) og mér finnst skemmtilegt 
að maður getur skoðað blogg for-
stjóra eina stundina, húsmóður þá 
næstu og svo bara hvers sem er. 
Það finnst mér skemmtilegt.“

Leikari fyrir heppilega tilviljun
Þegar talið berst loks að leiklist-
inni sem Ólafur Darri hefur bundið 

Leikarinn Ólafur Darri Ólafsson hefur verið 
áberandi í íslensku leikhúslífi og kvikmyndagerð 
síðustu misseri. Í viðtali við Bergþóru Magnús-

dóttur talar hann um aukakílóin sem hann ætlar 
að losna við og heppnina sem fylgir honum hvert 

fótmál.

Þungavigtar-
leikari 
fórnar 

aukakílóum

Fórnar sér fyrir hlutverkin. Ólafur Darri þarf að létta sig um 20 kíló í viðbót til að verða Böddi í Roklandi.  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Morgunmaturinn:  Lýsi og kannski 
ein eða tvær ristaðar brauðsneið-
ar með osti.

Eftirlætismaturinn:  Humar.

Besta líkamsræktin:  Hnefaleikar.

Mesta afrekið:  Að hætta að reykja.

Áhugamál:   Vinnan mín.

Skemmtunin:  Að sýna frumsam-
in dansverk í eldhúsinu fyrir kon-
una mína.

Uppáhaldsborg:  París.

8 • FÖSTUDAGUR 4. APRÍL 2008



trúss sitt við kemur í ljós að hann 
villtist inn á leikhúsfjalirnar fyrir 
tilviljun. „Ég get nú ekki sagt að ég 
hafi alltaf ætlað mér að verða leik-
ari þótt ég hafi alltaf haft áhuga á 
athygli og kunnað vel við hana,“ 
segir hann og bætir þeirri sjálf-
sögðu skýringu við þetta að hann 
sé „náttúrulega miðjubarn“.

„Ég slysaðist í raun út í þennan 
bransa þegar ég fór fyrir tilviljun 
í inntökuprófin með vini mínum 
sem ætlaði í Leiklistarskólann.“ 
Þessi tilviljun virðist þó, eftir á að 
hyggja, síður en svo hafa verið út í 
bláinn þegar horft er til glæsilegs 
ferils Ólafs Darra á sviði og í kvik-
myndum. Leikarinn segir efann þó 
hafa sótt að sér. 

„Ég hef kannski aldrei efast um 
að þetta starfsval. Ég hef ef til vill 
frekar efast um hæfni mína eða að 
ég gæti orðið nógu góður. Á þann 
hátt hef ég efast og ég held að það 
sé eðlilegt. Þegar maður er að fást 
við leiklist, er mikilvægt að hafa 
sjálfstraust en einnig er mikil-
vægt að naflaskoða sjálfan sig og 
velta fyrir sér hvort maður sé að 
gera nóg, gera vel og leggja sig 
allan fram.“

Ólafur Darri útskrifaðist úr 
Leiklistarskóla Íslands árið 1998 
og hefur haft nóg fyrir stafni síð-
asta áratuginn. „Ég hef verið ótrú-
lega heppinn og oft verið rétt-
ur maður á réttum stað. Ég trúi á 
heppnina en hún dugar ekki ein 
og sér. Maður verður að leggja 
hart að sér og ég hef reynt að gera 
það. Ég hef líka verið heppinn að 
fá að vinna með mörgum frábær-
um leikstjórum og leikhópnum 
mínum, Vesturporti.“

Passar ekki í öll hlutverk
Þegar Ólafur Darri er spurður að 
því hvort hann telji að vöxtur hans 
og líkamsbygging hafi haft áhrif á 
í hvaða hlutverk hann hefur valist 
segir hann það að vissu leyti liggja 
í augum uppi. „Það náttúrulega 
liggur í hlutarins eðli að það er erf-
iðara fyrir mig að leika sum hlut-
verk frekar en önnur. Mér finnst 
ég aftur á móti hafa verið ótrúlega 
heppinn og oft fengið hlutverk sem 
ég var ekki líklegasti kandídatinn 
við fyrstu skoðun. Mér finnst mjög 
skemmtilegt að þetta hefur gerst 
aftur og aftur. Ég hef fengið að 
leika unga strákinn og gamla karl-
inn og miðaldra konuna og allt þar 
á milli. Ég get ekki verið annað en 
þakklátur fyrir það. Ég geri mér 
alveg grein fyrir því að ég passa 
ekkert í öll hlutverk. En stund-
um er gaman að ögra sjálfum sér 
og auðvitað finnst mér sem leik-
ara spennandi að fá hlutverk sem 
passar mér ekki við fyrstu sýn. 
Enginn vill festast í því að leika 
bara einhverja eina ákveðna týpu. 
Mér finnst ég sem betur fer ekki 
hafa lent í því þótt það þýði ekki að 
ég hafi aldrei endurtekið mig enda 
kemst varla nokkur leikari hjá því. 
Ég reyni samt alltaf að ögra mér 
og fara í mismunandi áttir. Reyni 
maður að gera það af einlægni og 
heilindum þá ætti manni að ganga 
vel,“ segir hann.

Alltaf í sporum annarra
Ólafur Darri segir erfitt að svara 
því hvernig hann nálgist þær per-
sónur sem hann túlkar. „Eitt sinn 
var mér sagt að ég ætti auðvelt 
með að setja mig í spor annarra. 
Vonandi er það rétt og ég held að 
það hafi reynst mér best. Ég held 
það sé óhætt að segja að ég hafi 
mikinn áhuga á fólki. Áhuga á að 
sjá hvað fær fólk til að gera hluti 
sem maður átti ekki von á. Aðalat-
riðið er að dæma ekki fólk. Starf 
mitt er stórkostlegt vegna þess að 
í hvert skipti fæ ég að setja mig 

í fótspor einhvers annars,“ segir 
Ólafur Darri sem fólk getur til 
dæmis séð þessa dagana sem hippa 
og rannsóknarlögreglumann. 
Þessa dagana er hann svo sjómaður 
við tökur á Brimi og í haust mun 
gerbreyttur og grannur Ólafur 
Darri mæta fyrir framan töku-
vélarnar þegar hann breytir sér í 
reiða bloggarann Bödda.

bergthora@365.is

Hann segist oft hafa verið réttur maður 
á réttum tíma og hann trúir á heppn-
ina. 
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1. Blómatoppur frá versluninni Topshop.

2. Snyrtibudda frá versluninni KVK.

3. Rómantískur sumarkjóll frá Warehouse.

4. Geggjaður toppur frá Topshop.

5. Stuttbuxur sem færa sól og sumaryl 
frá versluninni Topshop.

6. Balenciaga, 
vor/sumar 
2008.

7. Eley Kis-
himoto, vor/
sumar 2008.

Blómstrandi 
rómantík

t íska
ferskleiki dagsins í dag

3

7

Blómaknúppar opnuðust og birtust í allri sinni 
dýrð þegar vor- og sumartískan var kynnt á haust-
dögum en blómamunstur verða áberandi í sumar. 
Blóm sumarsins verða af öllum stærðum og gerð-
um. Munstrin eru allt frá því að vera mjög fínleg 
út í það að vera grófar blómaskissur og ættu því 
allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Eitt er víst 
að blómin stór og smá gefa góð fyrirheit og blása 
ferskum vindi og örlítilli eftirvæntingu í íslenska 
sumarið sem bíður okkar handan við hornið.
 bergthora@365.is

1

4

6

5
2

MEÐ SLAUFU 
UM HÁLSINN
Hálsmen frá versluninni KVK sem 
lífgar heldur betur upp á tilveruna. 

GLÆSILEGIR 
OG GEGGJAÐIR

skór frá versluninni 
Karen Millen.

Erum sífellt 
að bæta við 
nýjum vörum





heima
gleði og glysgjörn húsráð

Í nýjasta hefti danska húsbúnað-
arritsins, Bolig, sem kemur út í 
dag er grein um bestu verslanirn-
ar í nokkrum stórborgum. Blað-
ið velur í nokkrum löndum eina 
verslun sem skarar fram úr og 
var Kirsuberjatréð á Vesturgötu 
4 valin besta verslunin í Reykja-
vík. Þetta er mikill heiður fyrir 
eigendur verslunarinnar en hún 
er rekin af ellefu listakonum sem 
selja hönnun sína í versluninni og 
skiptast á að vinna í búðinni. Arn-
dís Jóhannsdóttir, ein af eigendum 
Kirsuberjatrésins, segir að þetta 
hafa komið þeim skemmtilega á 
óvart. 

„Við fréttum bara af þessu 
þegar blaðið barst í pósti til okkar. 
Það er gaman að fá svona viður-
kenningu frá Dönum því þeir eru 
svo framarlega í allri hönnun en 
við höfðum ekki hugmynd um að 
þeir væru að fylgjast með okkur,“ 
segir hún og hlær. Þetta er þó ekki 
í fyrsta skipti sem verslunina ber 
á góma í erlendum hönnunartíma-
ritum því oft og tíðum hafa er-
lendir ferðamenn heimsótt versl-
unina með úrklippur sem þeir 

hafa séð í blöðum. „Erlendi kúnna-
hópurinn okkar er að verða svo-
lítið stór og sumir koma aftur og 
aftur í verslunina til okkar,“ segir 
Arndís og bætir því við að erlendu 
ferðamönnunum finnist merki-
legt að listamennirnir sjálfir af-
greiði í búðinni. Þegar 
hún er spurð að því 
hvort útnefningin hafi 
einhverjar breytingar 
í för með sér segist hún 
ekki vita það. „Ég hef ekki 
hugmynd. Það breytir að 
minnsta kosti ekki því sem 
við erum að gera. Þetta er 
fyrst og fremst mikill heiður,“ 

segir hún alsæl. 
 martamaria@365.is

Kirsuberjatréð kosin besta búðin í Bolig

Íslensk hönnun 
hrífur Dani

Kirsuberjatréð á Vesturgötu. Húsið er 
sögufrægt en í því hefur verið verslun-
arrekstur í 120 ár samfleytt. 

Aprílhefti 
danska 

húsbún-
aðarrits-
ins Bolig. 

Eftir allan mínimalismann er farið að bera á hlýlegri 
straumum í innanhússhönnun. Nýjasta nýtt eru rendur. Það 
dugar eflaust einhverjum að eiga einn röndóttan púða en 
þeir sem lengra eru komnir vilja röndótt húsgögn, röndótt 
handklæði, röndóttar mottur og röndótt veggfóður. Hönnuð-
urinn Paul Smith er frægur fyrir rendurnar sínar og nú er 
hægt að kaupa röndótt áklæði frá honum og láta yfirdekkja 
húsgögnin sín í þessum háklassastíl. Verslunin Epal selur 
efni frá Paul Smith og er hægt að sérpanta þau í verslun-
inni. Einnig er gott úrval af röndóttum efnum hjá Bólstr-
aranum á Langholtsvegi en hann flytur líka inn veggfóður 
sem eru að slá í gegn þessa dagana. Auðvitað er ekki fallegt 
að hafa margar tegundir af röndóttu í einu herbergi en 
röndóttur stóll eða röndóttur veggur lyftir heimilinu yfir 
hæstu hæðir.  - mmj

Rendur í anda Pauls Smith eiga klárlega upp á pallborðið þessa dagana:

Hver röndóttur!

R
ön

dó
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Handklæðin frá 
Marimekko eru 
röndótt og smart. 

Ert þú búin að fá þér eina?
Fæst hjá: Byko um land allt , Max Kauptúni og Holtagörðum , , Byggt og Búið, 
Heimilistæki, Ormsson Smáralind , Ljósgjafi nn Akureyri, Ormsson – Model, Krákur 

ehf verslun, Rafsjá fasteignir ehf, ÁrvirkinnSelfossi, Tölvuþjónusta Vals, 

...ég hreinlega ElskaElska hana 

VIÐ ELSKUM
Innanhússarkitektinn India Mahdavi. Hún hefur hannað aragrúa af heimilum, 
hótelum og veitingastöðum ásamt því að vera með eigin hönnun í framleiðslu. 
Ef þú átt leið um París skaltu kíkja við hjá henni og skoða dýrðina. Á myndinni 
má sjá hótelið Avenida Veracruz í Mexíkó en India hannaði innviði þess. 

Sófi frá Fritz Hansen yfirdekktur í 
Paul Smith áklæði. Hann er hægt 
að sérpanta í Epal. 

Stóll Hans J. 
Wegner í Paul 
Smith áklæði er fá-
anlegur í Epal.
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bland
í gær og á morgun ...

Kanínulamp-
inn sem ég 
fékk í brúðar-
gjöf er mér afar kær, 
hann fylgdi okkur til 
London þegar við 
vorum búsettar 
þar, gefur allt-
af réttan yl inn 
í tilveruna.

Kristín Eysteinsdóttir 
leikstjóri og dramatúrg

Armbandsúr sem ég erfði frá móð-
urömmu minni, þetta úr er teng-
ing inn í annan tíma og það 
að ég þurfi að trekkja 
það reglulega 
finnst mér 
fallegt.

Rafmagnsgítarinn minn, ég keypti 
þennan flotta gítar í Argentínu þegar 
ég var þar á bakpokaferðalagi, það 
er gott sánd í honum og mér líður 
vel þegar ég spila á hann.

Eilíf lukka, konan mín gaf mér þetta 
hálsmen í morgungjöf, þetta er tákn 
frá Flippseyjum sem merkir eilífa 
lukku, ég er afar hjátrúarfull þegar 
kemur að þessu hálsmeni og tek 
það nánast aldrei af mér.

Sá Ljóti, handrit að leikritinu sem á 
huga minn allan þessa dagana, ég 
er að leikstýra Þeim Ljóta og hand-
ritið fer með mér nánast hvert sem 
er þessa dagana, útkrotað og þvælt. 
Við frumsýnum 5.apríl í Þjóðleikhús-
inu og það verður geðveikt!

Heimasíminn minn er rosalegur 
Dallas-sími, hann er svona flott 
ljótur, er mikil símakona, elska 
að hanga símanum.

Giftingarhringurinn minn, þennan 
hring dró Kata, konan mín á fingur 

mér 26. ágúst 2006. Tek hann aldrei 
af mér.

2CK-
teng-
ið mitt, 
tengihús-
ið er nikkelhúð-
að og ver gegn rafseg-
ulbylgjum, vætu og ryki, en er auk 
þess afar álagsþolið og hentar því 
vel fyrir tölvustrengi með hámarks-
útbreiðsluhraða. Gert er ráð fyrir allt 
að sextán tengingum og því hægt 
að nota fjöltengið til samræsingar, 
jarðtengingar eða til þess að tryggja 
stöðuga spennu.

Spil, ég er í bridds-
klúbbnum BOB 
sem er merk sveit 
kvenna sem kann 

að vera á hættunni. 
Við ferðuðumst saman 

um Suður-Ameríku og 
spiluðum bridds út í eitt, 

ekki hægt að eiga sér betra 
áhugamál, þegar spilin eru 

munduð þá gleymist allt annað.

Fartölvan mín sem geymir nánast 
allt í lífinu mínu, myndir, tónlist, 
verkefni sem ég er að vinna að og 
svo margt annað sem er mér mikil-
vægt og kært.
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FÖSTUDAGUR
Nemar á öðru ári í fatahönnun við Lista-
háskóla Íslands verða með tískusýningu 
á Apótekinu þar sem upprenndandi fata-
hönnuðir sýna hönnun sína.
Tískusýningin hefst á slaginu níu.  

SUNNUDAGUR
Óperan Così fan tutte eftir W. A. Moz-
art verður frumsýnd í Íslensku óperunni kl. 
20.00 en það er Ágústa Skúladóttir sem 
leikstýrir óperunni, Miðaverði sýningarinnar 
er stillt í hóf og kostar miðinn aðeins 1.000 
kr. Fullkominn endir á helginni. 

eftir Marius von Mayenburg
Leikstjóri: Kristín Eysteinsdóttir

Frumsýning á Smíðaverkstæðinu 5. apríl
www.leikhusid.is
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