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„Útskriftarverkefnið mitt, 
Growing Jewelry Store eða 
hreinræktaðir skartgripir eins 
og það þýðist yfir á góðri ís-
lensku er sería af handskart-
gripum þar sem íslenskur mosi 
spilar stórt hlutverk” segir Haf-
steinn Júlíusson þriðja árs nemi 
í vöruhönnun við Listaháskóla Ís-
lands en á morgun opnar hin ár-
lega útskriftarsýning skólans á 

Kjarvalstöðum. „Þetta er  í raun 
endurskilgreining á verðmætum 
samtímans, fyrir mér er náttúr-
an og heilbrigði hin raunveru-
legu verðmæti. Verkefnið er til-
raun til að færa náttúruna nær 
okkur, enda er hún forsenda 
alls lífs,” bætir Hafsteinn við 
en skartgripirnir eru óvenjuleg-
ir að því leitinu að eigandi þeirra 
verður að hugsa um þá eins og 
lifandi plöntu og vökva þá reglu-
lega. „Það verður því í hlutverki 
eigandans að sjá til að skartgrip-
urinn skarti sínu fegurstu og á 
sama tíma segir það eitthvað um 
eigandann sinn.” Hafsteinn setur 
upp gróðurhús á sýningunni þar 
sem þessum framandi og líf-
rænu skartgripum verður raðað 
upp svo úr verður skemmtileg-
ur samruni skratgripaverslunar 
og gróðurhúss. „Þetta eru hrein-

ræktaðir íslenskir skartgrip-
ir sem gefa okkur tækifæri á að 
bera nátturuna með okkur hvert 

sem við förum,“ segir Hafsteinn 
að lokum.
 bergthora@frettabladid.is

HAFSTEINN JÚLÍUSSON, NEMI Í VÖRUHÖNNUN VIÐ LISTAHÁSKÓLA ÍSLANDS

Ræktar skartgripi í gróðurhúsi

DAVÍÐ KOMINN AFTUR 
Á ATKINSKÚRINN? 
Fastakúnnar Gráa kattarins hafa 
verið heiðraðir með nærveru seðla-
bankastjórans Davíðs Oddssonar 
upp á síðkastið en þar snæðir hann 
morgunmatinn á meðan stýrivext-
ir bankans hækka. Kaffihúsið selur 
hinn atkinsvæna morgunverð sem 
samanstendur af beikoni og eggjum 
en eins og alþjóð veit var Davíð á 
Atkinskúrnum á sínum tíma. Ætla 

mætti að Davíð væri 
kominn aftur í að-

haldið, ekki síst 
í ljósi þess að 
hann hefur verið 
duglegur við að 

hvetja til aðhalds 
í neyslu- og efna-
hagsmálum.

BORGIN: Reykjavík er eina borgin 
sem kemur til greina. París er 

frábær en hún er ekki bein-
línis mín.

MORGUNMATURINN: 
Morgunmatur á Borg-
inni er fínn, var það að 
minnsta kosti síðast 

þegar ég tékkaði.

SKYNDIBITINN: Culio-
cans er langbesti skyndibit-

inn, honum fylgir heldur ekki 
plagandi samviskubit.

UPPÁHALDSVERSLUN: Held 
ég verð að segja Mál og menn-

ing á Laugaveginum. Ég er fíkill í 
ritfangaverslanir og það 

líður yfir mig ef ég 
sé fallega reglu-

stiku.

LÍKAMSRÆKTIN: Nordica Spa er eina líkamsræktin sem 
ég finn mig í. Kannski af því að þar get ég þóst vera útlend-
ingur.

RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA: Tapasbarinn er nógu fínn fyrir mig. 
Einn af fáum stöðum með skemmtilegan mat.

BEST VIÐ BORGINA: Hún er full af góðu fólki sem langar að 
hún verði betri.

Borgin mín: REYKJAVÍK
ÞORSTEINN GUÐMUNDSSON  þáttastjórnandi og leikari

„Í kvöld kíki ég sennilega á tískusýningu útskrift-
arnemenda í fatahönnun í LHÍ.  Og ég ætla á 
sjálfa útskriftarsýninguna á Kjarvalsstöðum ein-
hvern tíma um helgina. Á laugardaginn fer ég 
með einkasoninn í leikhúsið að sjá Skoppu og 
Skrýtlu og í barnaafmæli í Ævintýralandi. Um 

kvöldið langar mig svo að hafa það 
huggulegt með þeim feðgum. Sunnu-
deginum ætla ég svo að eyða með 
kærri vinkonu sem ég hitti allt of sjald-

an, spjalla um allt og ekkert eins og 
maður gerir með góðu fólki, kíkja á 
kaffihús, fletta tímaritum og smjatta 

á kræsingum.“

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ 
GERA UM HELGINA?
Ingibjörg Dögg Kjartansdóttir, ritstjóri á Nýju lífi.

Y
ohanna, fyrsta plata söngkonunnar 
Jóhönnu Guðrúnar Jónsdóttur í mörg 
ár, kom út í gær. Að baki henni liggur 
margra ára vinna.

„Ég er búin að vera að vinna í þessari plötu 
alveg frá því að ég var tólf, þrettán ára. Þetta 
hefur verið mikil vinna og það eru miklar pæl-
ingar sem liggja þarna að baki,“ segir Jóhanna 
Guðrún. „Það er eiginlega bara mikill léttir 
að hún sé loksins tilbúin og komin út,“ bætir 
hún við. 

Jóhanna Guðrún vann meðal annars með 
Lee Horrock, lagahöfundi og pródúsenti, við 
gerð plötunnar, en hann samdi meðal ann-
ars lögin ásamt Jóhönnu Guðrúnu. Horrock 
er enginn nýgræðingur í bransanum, því 
hann hefur áður unnið með stjörnum á 
borð við Celine Dion, Lindsay Lohan og En-
rique Iglesias. Upptökustjóri var hins vegar 
Grammy-verðlaunahafinn Husky Höskulds, 
sem á að baki samstarf með ekki ófrægara 
fólki en Tom Waits, Sheryl Crow og Noruh 
Jones. 

Jóhanna Guðrún segir lögin á plötunni eðli-
lega hafa breyst með tímanum. „Þau sem ég 
hef verið að vinna lengi með hafa breyst og 
þroskast með mér. Maður gerir þau náttúrlega 
ekki eins þegar maður er þrettán og sautján,“ 

segir hún brosandi. Jóhanna Guðrún segir það 
einnig hafa verið meðvitaða ákvörðun að bíða 
með útgáfu plötu þar til hún hefði náð sautján 
ára aldri. „Við vildum frekar að ég kæmi fram 
sem fullorðin manneskja, í staðinn fyrir að 
koma fram sem unglingastjarna. Það er líka 
mjög erfitt að losna við barnastjörnunafnið, ef 
fólk festist í því,“ útskýrir hún. 

Plötuna Yohanna segir Jóhanna Guðrún 
vera mjög fjölbreytta. „Þar er að finna áhrif 
frá mörgum tónlistarmönnum sem ég hef 
hlustað á í gegnum tíðina, eins og Eagles, 
Queen, Alanis Morrissette og Sheryl Crow. 
Þetta hefur allt haft sín áhrif. Lögin eru líka 
þannig að maður þarf að taka sér tíma í að 
hlusta á lögin og textana og velta þeim fyrir 
sér. Það er mikil dýpt í þeim,“ segir Jóhanna. 

Hún flýgur til Danmerkur í dag, þar sem 
hún hefur verið við söngnám í Complete 
Vocal Institute síðustu mánuði, en lýkur því 
í maí. „Ég á örugglega eftir að fljúga eitt-
hvað heim og fylgja plötunni eftir. Við byrjum 
hérna heima og tökum eitt skref í einu,“ segir 
Jóhanna Guðrún. Hún segir ekkert ákveðið 
um hvort Bandaríkin eða Bretland verði næst 
á dagskrá. „Við sjáum bara til með það. Það 
kemur bara í ljós ef og þegar það gerist,“ 
segir Jóhanna. sunna@frettabladid.is

Yohanna lítur dagsins ljós eftir margra ára vinnu

Mikill léttir að 
platan sé tilbúin

Jóhanna Guðrún segir að á nýrri plötu sinni, Yo-
hanna, sé að finna fjölbreytni og dýpt.

Hafsteinn Júlíusson, nemi á þriðja ári í 
vöruhönnun, vökvar hér hönnun sína. 

Íslenski mosinn gegnir stóru hlutverki 
í hönnun Hafsteins.

EGILL BESTI VINUR 
BARNANNA
Þáttarstjórnandinn Egill Helgason 
sýndi á sér nýja hlið í þætti sínum 
Kiljan fyrr í vikunni. Egill heimsótti 
leikskólabörn á leikskólanum Sæ-
borg og ræddi við þau um bækur 
þeirra. Slík voru tilþrifin að gárungar 

velta nú fyrir sér 
hvort þarna 

hafi ekki 
skapast 
grund-
völlur 
fyrir nýju 

innslagi 
þáttarins 

„Egill spjallar 
við börnin“.
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Frægt fólk hefur löngum haft til-
hneigingu til þess að hópa sig 
saman og leggja undir sig ákveðin 
hverfi. Frægasta dæmið um þetta 
er sjálfsagt Beverly Hills í Holly-
wood þar sem moldríkar popp-
stjörnur og kvikmyndaleikarar 
hreiðra um sig í glæsivillum sem 
henta þyngd pyngju þeirra. Sauð-
svartur almúginn á ekki mikla 
möguleika á að keppa við ná-
granna með 30 svefnherbergi og 
17 salerni og hrökklast því á braut 
þannig að fræga fólkið verður ekki 
fyrir ónæði annarra en jafninga 
sinna. Vesturbærinn í Reykja-
vík hefur löngum skartað dýrð-
arljóma þrátt fyrir hvassviðri og 
þar hefur vel efnað og vel mennt-
að fólk átt öruggt skjól í gegnum 
tíðina. Nú eru þeir frægu einnig 
farnir að hasla sér völl á þessum 
slóðum og Melhaginn er á góðri 
leið með að verða íslenskt Bever-
ly Hills. Á Melhaga 16 býr sjón-
varpsparið Svan- hildur Hólm 

og eig-
in-

maður hennar, Logi Bergmann 
Eiðsson, en á hæðinni fyrir ofan 
þau búa alþingismaðurinn Sigurð-
ur Kári Kristjánsson og kærasta 
hans, Birna Bragadóttir, fyrrum 
fegurðardrottning. Í sömu húsa-
röð á Melhaga 12 býr borgarfull-
trúinn Gísli Marteinn Baldurs-
son ásamt fjölskyldu sinni og er 
því ekki langt frá vini sínum Sig-
urði Kára. Hinum megin við göt-

una á Melhaga 1 búa þau Róbert 
Marshall, aðstoðarmaður sam-
gönguráðherra og varaþingmaður 
Samfylkingarinnar, og kona hans, 
Brynhildur Kristín Ólafsdóttir, 
fyrrum fréttamaður Stöðvar 2, en 
hún er forstöðumaður samskipta-
sviðs Saga Capital fjárfestingar-
bankans. Með þessu áframhaldi 
verður Melhaginn efalaust friðað-
ur og lokað verður fyrir almenn-
an akstur í gegnum götuna. Eitt 
er víst að götuhátíð Melhagans 
verður sú eina á landinu 
þar sem tímaritið Séð 
og heyrt verður með 

ljósmyndara á 
svæðinu.
bergthora@365.is

Hver segir að naglalakkið þurfi alltaf allt að vera í sama lit? Hugsaðu út 
fyrir rammann og prófaðu að blanda litunum saman. Einn litur á hverja 
nögl og þaðan koll af kolli. Leiktu þér með litina áður en þú ferð á bar í 
kvöld. Þú munt pottþétt fá mikla athygli út á þetta.

Naglalakk vikunnar

Hið íslenska Beverly Hills.

Stjörnufans á Melhaga

Svanhildur og LogiBrynhildur og Róbert
Sigurður Kári og Birna

Melhagi
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FUGLABÚR 2 saman
519342   verð 3.990

MOROCCAN LUKTIR
2 stærðir, tveir litir  verð frá 1.290
535649/535625/535632/535656 

PÁFUGL  með perlum, 85cm
464406   verð  7.990

Glæsi leg  og  f ramandi  húsgagna– og g jafavöruverslun
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fatastíllinn
Myrra Rós Þrastardóttir, tónlistarmaður og nemi í LHÍ

Hvaðan sækir þú innblástur þegar kemur að fatastílnum? Áttu þér einhverja fyrirmynd? 
„Ég sæki innblástur frá „60’s“ tískunni og svo bara svona sitt lítið af hverju. Ég á 
mér ekki beint neina fyrirmynd þegar kemur að fatavalinu nema þá helst þegar ég tek 
Marilyn Monroe á þetta, sem ég geri einstaka sinnum.“

Hvar verslar þú helst? „Í Vero Moda og Nakta apanum. Dönsku Genbrug-verslanirnar 
sem selja notuð föt eru líka mjög vinsælar þegar ég heimsæki mömmu mína til Dan-
merkur en mamma er nauðsynleg ef það á að vera gaman í verslunarferðum.“

Uppáhaldshönnuður: „Sara María í Nakta apanum.“

Bestu kaupin: „Skyrta sem ég keypti á 200 krónur í Genbrug í Dan-
mörku.“

Verstu kaupin: „Pils sem ég keypti mér á síðustu stundu og fór einu sinni 
í, ég þoli ekki svona „last minute buying“. En líklega verður allt bensínið 
sem ég kaupi á bílinn að teljast alverstu kaupin, lítrinn á 141 krónu.“

Fyrir hverju ertu veikust: „Ég er veik fyrir svo mörgu, kjólum, „vintage“-
skartgripum og trylltum hálsmenum. Þegar ég hugsa út fyrir fataskápinn 
eru það pennar, pappír, hljóðfæri og alls kyns græjur í sambandi 
við tónlist. Einhverra hluta vegna á ég samt aldrei peninga 
til að fjármagna lestina mína.“

Uppáhaldsbúðin: „Nakti apinn og Eymundsson.“

Eftirlætisflíkin í fataskápnum: „Tveir kjólar úr 
Nakta apanum og appelsínugula kápan mín, ég 
get eiginlega ekki gert upp á milli þeirra.“  

Nauðsynlegt í fataskápinn: „Kjólar og aftur 
kjólar.“ 

Hvað finnst þér um íslensku tískuna? „Mér finnst 
hún fersk og skemmtileg. Ég fíla hvað allir eru bara 
þeir sjálfir.“ 

Þolir ekki að versla 
á síðustu stundu

1
2

3

4

5

6

1. „Úrið fékk ég í gjöf frá besta vini mínum en það er frá tímum Hitlers. 

Það var í eigu herforingjafrúar og er merkt með talnakóða sem hverjum og 

einum herforingja var úthlutað.“ 2. „Meikið frá Kanebo er best og ég nota 

það mikið.“  3. „Ég fer hvergi án augnbrettarans og nota hann daglega.“. 4. 
„Þessi jakki er í miklu uppáhaldi hjá mér en ég fékk hann í Kolaportinu fyrir 

fimm hundruð krónur.“ 5. „Næluna fékk ég í Góða hirðinum og hún passar 

við margt sem ég á.“ 6. „Ég fann þetta hálsmen sömuleiðis í Góða hirðinum 

og fékk það fyrir slikk.“
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U
pphaflega fór ég í há-
skólanám á þrjóskunni til 
að ná mér í háskólagráðu, 
því menntun skiptir mig 

miklu máli,“ segir Unnur Birna 
sem byrjaði í mannfræði haust-
ið 2004 en fann fljótt að það átti 
ekki vel við sig. Áhugi á lögfræði 
blundaði þó alltaf í henni og í dag 
hefur hún fundið sig í lögfræð-
inni, er að ljúka sínu öðru ári við 
Háskólann í Reykjavík og stefn-
ir ótrauð á áframhaldandi nám. 
Unnur Birna hefur alltaf haft í 
mörgu að snúast meðfram nám-
inu, enda fjölhæf með eindæmum 

en undanfarna mánuði hafa líka 
orðið skemmtilegar breytingar í 
einkalífinu.

Óvænt systkini

Unnur Birna á tvo yngri bræð-
ur, Steinar Torfa, 21 árs, og Vil-
hjálm Skúla, 15 ára, en síðast-
liðið haust eignaðist hún litla 
systur. Hún hlaut nafnið Helga 
Sóley og á þeim er 23 ára aldurs-
munur. „Það var hálfgert sjokk 
þegar mamma sagði mér að hún 
væri ólétt, það kom mér svo á 
óvart. Þegar hún rétti mér svo 
sónarmyndirnar tók það mig dá-

góða stund að meðtaka að þetta 
væru myndirnar hennar. En um 
leið og ég áttaði mig, rauk ég 
auðvitað upp um hálsinn á henni 
og óskaði henni til hamingju. 
Ég samgleðst mömmu og Ás-
geiri innilega og er í skýjunum 
yfir þessu enda er Helga Sóley 
yndisleg viðbót við fjölskyld-
una. Nú erum við sjö „systkini“ 
í heildina því Ásgeir, maðurinn 
hennar mömmu, á þrjár dætur 
frá fyrra hjónabandi. Við eydd-
um einmitt páskahelginni öll 
saman í húsi mömmu og Ás-
geirs á Stykkishólmi. Til viðbót-
ar vorum við nokkur með maka 
svo það var frekar lítið pláss, 
en það var gaman að vera svona 
mörg og við skemmtum okkur 
konunglega. Við Reynald, kær-
astinn minn, fórum svo bara í 
rómantíska göngutúra á kvöld-
in til að fá smá tíma útaf fyrir 
okkur.“ 

Spurð um barneignir segist 
Unnur Birna ekkert vera að 
flýta sér. „Þegar mamma eignað-
ist Helgu Sóleyju hefði ég alveg 
getað verið komin með börn 
sjálf eða þess vegna verið sam-
ferða mömmu. En mér finnst ég 
hins vegar ekkert þurfa að flýta 
mér, hef nóg að gera í öðru og fæ 
mikið út úr því að vera bara með 
litlu systur. Börnin mín koma þó 
til með að vera nær Helgu Sól-
eyju í aldri en ég,“ segir Unnur 
Birna brosandi.

Fór tvisvar sinnum í Miss World-

keppnina

Talið berst óhjákvæmilega að 
fegurðarsamkeppnum og að þeim 
tíma sem Unnur Birna var Ung-
frú heimur. Það sem færri vita er 
að Unnur Birna fór í fyrsta sinn 
í keppnina fyrir tæpum 24 árum 
síðan, en þá tók móðir hennar, 
Unnur Steinsson, þátt í henni, 
ólétt af Unni Birnu og komin 
rúmlega tvo mánuði á leið.

„Mamma lenti í fjórða sæti í 

Miss World-keppninni 1983 en 
fáir vissu að hún væri ólétt á 
þeim tíma. Þegar hún krýndi arf-
taka sinn í Ungfrú Ísland árið 
eftir var hún hins vegar það langt 
gengin að það fór ekkert á milli 
mála og ég kom svo í heiminn 
nokkrum dögum síðar. Ég kom 
samt alveg þrem vikum á undan 
áætlun og ég held það sé einmitt 
skemmtilega lýsandi fyrir mig, 
enda liggur mér yfirleitt mikið á 
og líður best þegar það er brjál-
að að gera hjá mér,“ segir Unnur 
Birna. 

Hún er afslöppuð þegar rætt 
er um tíma hennar sem Ungfrú 
heimur og það er ekki að finna á 
henni að titillinn hafi stigið henni 
til höfuðs með nokkru móti. ,,Ég 
hef einhvern veginn sett Miss 
World-tímann minn svolítið til 
hliðar í augnablikinu. Ég kynnt-
ist þó mikið af fólki sem ég held 
enn sambandi við og að sjálf-
sögðu rifjast oft upp minningar 
frá þessu tímabili. Ég hef samt 
ekki enn þá unnið alveg úr þess-
ari reynslu og mig grunar að það 
taki svolítinn tíma í viðbót enda 
mjög svo súrrealísk lífsreynsla 
sem þarf að tækla. Margir héldu 
að ég hefði grætt margar millj-
ónir á sigrinum en keppnin var, 
eins og ég hef oft sagt áður, í 
raun bara eins og mánaðarlangt 
starfsviðtal og í lokin var það ég 
sem fékk vinnuna. Í kjölfarið var 
ég samningsbundin í ár og fékk 

Unnur Birna er töffari inn við beinið og ræðst 
ekki alltaf á garðinn þar sem hann er lægstur. 
Í viðtali við Ölmu Guðmundsdóttur segir Unnur 
Birna frá náminu, vinnunni, kærastanum, litlu 
systur og hvernig það er að vinna með Bubba.

AÐ MATI UNNAR BIRNU

Besti tími dagsins:  Klárlega kvöld-
in, er ekki beint morgunmanneskja.

Bíllinn minn er:  Skítugur en frábær!

Uppáhaldsmaturinn:  Indversk-
ur matur.

Skyndibitinn:  Rizzo Pizza

Diskurinn í spilaranum:  iPodinn 
minn er tengdur spilaranum, mjög 
gott úrval þar.

Uppáhalds húsgagnið:  Stóri mjúki 
sófinn okkar í Garðabænum.

Hvers gætir þú ekki verið án?  Tón-
listar og hestanna minna.

Hvenær varstu hamingjusömust? 
 Held ég hafi sjaldan verið jafn ham-
ingjusöm og einmitt núna. En ef ég 
á að velja eitthvað eitt augnablik, 
kemur upp í hugann,sveitasæla, 
kyrrð, sólsetur og hestalykt.

Dekrið:  Nammidagar, sem eru 
bæði laugardagar og sunnudagar í 
mínu tilfelli.

Mesti lúxusinn?  Höfuðnudd er það 
besta sem ég veit.

Fjölhæfur 
töffari
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greidd sanngjörn mánaðarlaun 
sem voru langt frá því að vera 
himinhá. Ég er þakklát fyrir að 
hafa fengið að upplifa það sem 
sigurinn fól í sér og sé alls ekki 
eftir að hafa farið út í þetta. Ef 
það er eitthvað sem ég sé eftir er 
það kannski að hafa ekki farið ári 
fyrr í keppnina hérna heima svo 
að móðuramma mín heitin, sem 
hvatti mig einna mest til þátt-
töku, hefði getað gengið með mér 
í gegnum þetta. En þá er auðvitað 
alls ekki víst að farið hefði eins 
og fór.“

Fegurðarsamkeppnir hafa 
ávallt verið mjög umdeildar, en 
eins og flest annað virðast þær 
geta haft bæði góðar og slæm-
ar afleiðingar í för með sér. „Að 
sigra í svona keppni er stökk-
pallur út af fyrir sig og það er á 
ábyrgð hverrar og einnar að vinna 
úr því tækifæri. Maður verður að 
standa með þeim ákvörðunum 
sem maður tekur og sú ákvörðun 
að taka þátt var í mínu tilfelli rétt. 
Ég var líka orðin það gömul að ég 
hafði vissan þroska til að takast 
á við þá pressu sem fylgdi titlin-
um, annað en margar stelpur sem 
fara í keppnina of ungar og missa 
tökin og þar af leiðandi jarðteng-
inguna. En þetta er auðvitað mjög 
einstaklingsbundið og engan veg-
inn hægt að alhæfa um afleiðingar 
þátttöku í svona keppni.“

Föstudagskvöld með Bubba

Unnur Birna virðist standa sig 
vel í öllu sem hún tekur sér fyrir 
hendur og þar er starf hennar 
sem kynnir í Bandinu hans Bubba 
engin undantekning.

Eftir símtal frá forsvarsmönn-
um Stöðvar 2 síðastliðið haust var 
ráðist í þáttagerðina og í kvöld er 
úrslitaþátturinn í beinni útsend-
ingu. Unnur Birna segir vinnuna 
á bakvið tjöldin mun meiri en fólk 
heima í stofu gerir sér grein fyrir. 
Það er að mörgu að huga við gerð 
sjónvarpsþátta og þá sérstaklega 
þegar þeir eru í beinni útsend-
ingu. 

„Ég er enn að venjast því að 
fá skipanir í eyrað og heyra sam-
töl tæknimannanna á meðan ég 
er kannski sjálf að tala í mynda-
vélarnar. Það er allt fyrirfram 
ákveðið, í hvaða myndavél ég á að 
horfa og hvenær og við hvern ég 
tala hverju sinni. Mér líður vel í 
kynnahlutverkinu, þetta er krefj-
andi starf og ef eitthvað óvænt 
kemur upp á er það undir mér 
komið að bjarga málunum. Við 
Bubbi erum líka mestu mátar, 
mér finnst hann alveg frábær og 
ég kann að meta að hann kemur 
til dyranna nákvæmlega eins og 
hann er klæddur. 

Dómnefndin er líka skemmti-
lega samsett því Bubbi, Villi nagl-
bítur og Björn Jörundur eru allir 
stórir karakterar og ég á oft erf-
itt með að halda andliti þegar þeir 
komast á flug. Bjössi er náttúr-
lega með orðheppnari mönnum á 
Íslandi og fer gjörsamlega á kost-
um í þáttunum. Mér finnst líka 
sterkur leikur hjá Bubba að leyfa 
aðeins íslenska tónlist því við 
sjáum svo mikið af sjónvarpsefni 
þar sem erlend tónlist er í fyrir-
rúmi. Ég hef sjálf verið að upp-
götva íslenskar perlur í gegnum 
þættina og þátttakendurnir hafa 
svo sannarlega þurft að sökkva 
sér ofan í gamla og góða íslenska 
tónlist. Þeir Eyþór og Arnar sem 
eftir standa eru báðir ótrúlega 
efnilegir söngvarar og ég get 
ómögulega sagt til um hvor mun 
sigra í kvöld. Mér finnst persónu-
lega, þótt ég sé nú ábyggilega 
pínu hlutdræg, að þeir og Thelma, 
sem datt út í síðasta þætti, beri af 

þeim íslensku stjörnum sem hafa 
fæðst í sambærilegum tónlistar-
þáttum hingað til og það hefur 
sýnt sig og sannað að þau eru 
bæði frábærir söngvarar og ekki 
síður góðir lagahöfundar. Fólk er 
því að missa af miklu ef það miss-
ir af þættinum í kvöld, því get ég 
lofað.“

Í fjármálageiranum í sumar

Unnur Birna hefur mjög víð-
tæka starfsreynslu. Sumarið 
eftir að hún var kjörin Ungfrú Ís-
land starfaði hún hjá lögreglunni, 
hún hefur kennt dans til margra 
ára og sem Ungfrú heimur fólst 
starf hennar í að vekja athygli á 
málefnum bágstaddra barna og 

ferðalögum tengdum því um allan 
heim. Í vetur hefur hún verið 
fastur gestur heima í stofu hjá 
áhorfendum Stöðvar 2 sem kynn-
ir í Bandinu hans Bubba, en hvað 
tekur svo við? „Í sumar er ég að 
fara að starfa á nýjum vettvangi 
þar sem ég mun vinna hin ýmsu 
störf sem tengjast innheimtunni 
hjá Glitni. Þetta starf leggst mjög 
vel í mig og verður mikilvæg 
reynsla fyrir áframhaldandi lög-
fræðinám. Það verður líka gott að 
vinna átta til fjögur-vinnu til til-
breytingar því ég er vön að vera 
í hinum ýmsu verkefnum sem eru 
oft mjög óregluleg,“ segir Unnur 
Birna. Spurð um framtíðarplön 
segist hún ekki vera búin að gera 

upp við sig á hvaða vettvangi hún 
vilji starfa. „Ég á náttúrlega nóg 
eftir af náminu mínu, svo ég sit 
allavega á skólabekk í nokkur ár 
í viðbót en sjónvarpsvinnan heill-
ar mig líka og ég myndi gjarnan 
vilja starfa meira á því sviði í nán-
ustu framtíð. Það er aldrei að vita 
nema fólk muni sjá mig aftur á 
skjánum.“

Hamingjusöm

Á meðan lánið virðist leika við 
Unni Birnu jafnt í námi og starfi 
leikur forvitni á að vita hvort hún 
sé hamingjusöm. „Já, stórt er 
spurt. Ég hef nú heldur betur farið 
fjallabaksleiðina í leit minni að 
mannsefni síðastliðin ár, en nú er 

þetta komið, held ég,“ segir Unnur 
og brosir sínu breiðasta. „Ég er í 
sambúð í Garðabænum með kær-
astanum mínum, Reynaldi Hin-
rikssyni, en á reyndar enn þá her-
bergi heima hjá mömmu líka þar 
sem ég tími ekki að flytja form-
lega að heiman alveg strax. Reyn-
ald er að klára atvinnuflugmann-
inn núna í vor svo við erum bæði 
í fullu námi, en með góðu skipu-
lagi finnum við alltaf tíma fyrir 
hvort annað. Mér finnst ég loks-
ins vera búin að finna mig í alvöru 
sambandi sem verður bara betra 
og betra með hverjum deginum. 
Þannig að ég mundi segja já, ég er 
mjög hamingjusöm – upptekin og 
hamingjusöm.“
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útlit
smáatriðin skipta öllu máli

BIOTHERM er komið með magnað undrakrem á markað sem á að vinna vel á bless-
aðri appelsínuhúðinni. Celluli Laser vinnur gegn hörðum kollagenþráðum og er grennandi í 
þokkabót. Er hægt að biðja um eitthvað meira? Á aðeins 10 dögum vinnur kremið á app-
elsínuhúðinni og sléttir úr henni og gerir hana dúnmjúka. Æskilegt er að bera kremið á 
sig kvölds og morgna, nudda kreminu vel inn í líkamann frá ökkla að mitti og áður 
en þið vitið af verðið þið orðnar eins og Britney áður en hún byrjaði í ruglinu.

„Sumarlína Haute Couture Vertige blæs ferskum straumum í íslenska 
hártísku. Hárið verður léttara og náttúrulegra þar sem mikið er 
lagt upp úr því að hægt sé að leika sér með hárið að vild,“ segir 
Sigmundur Sigurðsson, betur þekktur sem Simbi, hárgreiðslumaður 
og eigandi Salon Veh á Íslandi. „Stytturnar í síðu hári lengjast en það 
þykkir hárið og gerir það náttúrulegra. Liðir verða sömuleiðis áber-
andi og koma skemmtilegri hreyfingu á hárið,“ segir Simbi og bætir 
því við að sléttujárnið verði þarfaþing hverrar konu í sumar. „Sléttu-
járnið verður notað til að fá liði í hárið og því notað með öðru sniði en 
hefur tíðkast hingað til. Það verður þó líka notað til að slétta einhvern 
hluta af hárinu eins og til dæmis toppinn.“ En Simba finnst þungir 
toppar fara afar vel með síðu línunni og koma sterkir inn í íslenska 
sumarið. „Mér finnst mjög gaman að blanda saman línunum fyrir síða 
hárið og stutta hárið en í stuttu línunni eru þungir og þverir toppar al-
gjörlega málið. Annars eru stytturnar mjög áberandi í stuttu línunni 
en eru þó mjög jafnar,“ segir Simbi en það er ekkert ósvipað áhersl-
unum í herralínunni, þar sem þungir toppar, jafnar og miklar styttur 
verða áberandi. „Hárlitirnir verða náttúrulegri og dempaðri þar sem 
fallegur rauður blær og koparlitir verða í aðalhlutverki. Strípurn-
ar eru ekki á undanhaldi en verða í svipuðum tón og liturinn þannig 
að hárið öðlast meira líf og hreyfingu án þess þó að vera röndótt.“
 bergthora@365.is

Simbi er hrifinn af þungum toppum fyrir sumarið.

Náttúrulegt, 
létt & 
líðandi hár

Lengri stytt-
ur í síðu hári 
þykkja hárið 
og gefa því 
náttúrulegra 
yfirbragð.

Jafnar styttur og þver-
ir toppar eru einkennandi 
fyrir stuttu hárlínuna fyrir 

sumarið.

Þungir toppar verða allsráðandi í 
herralínunni. Simbi hárgreiðslumaður.

REYKJAVIK STORE
LAUGAVEGUR 86-94, S: 511-2007

Opið
föstudag 11-18.30
laugardag 11-17





heima
gleði og glysgjörn húsráð

T
helma Björk Friðriksdótt-
ir er einn af eftirsóttustu 
innanhúsarkitektum lands-
ins. Hún hefur hannað allt 

frá heimilum og verslunum upp 
í veitingastaði og  skrifstofuhús-
næði og lærði innanhússhönnun 
í Istituto Superiore di Architett-
ura e Design í Mílanó og útskrif-
aðist þaðan árið 1996. Þegar hún 
er spurð að því hvað hafi dregið 
hana til Ítalíu segir hún að hana 
hafi langað að læra tungumálið 
og því hafi hún getað slegið tvær 
flugur í einu höggi. Þegar hún 
kom heim úr námi vann hún hálf-
an daginn á arkitektastofu og 
hinn helminginn starfaði hún hjá 
innréttingafyrirtæki. Hún seg-
ist hafa lært mikið af því enda 
sé ekki nóg að hlutirnir líti vel 
út, þeir verði að vera praktísk-
ir. Í dag starfar hún sjálfstætt og 
leigir aðstöðu hjá arkitektastof-
unni Einrúm.  Hún segist heim-
sækja Mílanó reglulega til að fá 
innblástur og það sé nauðsyn-
legt fyrir hönnuði að sjá hvað sé 
að gerast úti í heimi. „Svo finnst 
mér gott að fara á kaffihús og 
skoða blöð og bækur þegar ég 
hef ekki efni á því að fara til 
útlanda,“ segir hún og brosir. 

Að skilja ólíkar þarfir fólks

Spurð um eigin hönnun segir 
Thelma að hún sér hrifin af hráa 
stílnum. „Ég hef alltaf fílað að 
hafa rýmið svolítið hrátt. Og mér 
finnst alltaf fallegt þegar rými 
renna saman eins og eldhús og 
stofa. Til að fá  hlýleikann inn 
finnst mér fallegt að hafa muni, 
gardínur og púða sem hægt er 
að skipta út. Ég hef alltaf verið 
hrifin af steypu og ekki mikið 
fyrir dúllerí þótt mér finnist það 
fallegt hjá öðrum. Mér finnst líka 
fallegast að nota aðeins eitt efni í 
hverja innréttingu, og blanda til 
dæmis ekki saman ólíkum efnum 
eins og við og sprautulökkun.“

Þegar hún er spurð að því hvort 
þættir á borð við Innlit/útlit hafi 
breytt þjóðfélaginu segir hún svo 
vera. „Það varð rosaleg vakning 

þegar fólk fékk þetta beint í æð 
í sjónvarpinu. Í kjölfarið varð 
þetta auðvitað svolítið ýkt,“ segir 
Thelma. Hún kvartar þó ekki 
yfir því enda hafi þetta verið at-
vinnuskapandi fyrir hana. „Í dag 
finnst mér fólk þó vera að fá inn-
anhússarkitekta í vinnu til að út-
færa hlutina á sem praktískast-
an hátt því flestir hafa skoðun á 
því hvernig þeir vilja að heim-
ilið líti út.“ Hún játar að hún sé 
stundum eins og sálfræðingur 
því hjón geti til að mynda verið 
mjög ósammála þegar kemur að 
heimilinu. „Það er svo stór hluti 
af starfinu að kynnast fólki, sjá 
ólíkar þarfir þess og hvernig 
lífi það lifir. Þegar hjón eru 

ósammála er það mitt hlutverk 
að reyna að sameina þau svo þau 
verði bæði sátt,“ segir hún.

Þegar Thelma er spurð um 
litapallettu inni á heimilum segir 
hún að litirnir haldist yfirleitt í 
hendur við fatatískuna. „Litir 
inn á heimilið koma þó yfirleitt 
ári seinna. Núna er fjólublátt og 
túrkislitað áberandi en það er 
samt enginn einn litur frekari en 
annar. Ég held að pastellitir séu 
svolítið að koma inn.“ Spurð um 
hvert draumaverkefnið sé svar-
ar Thelma: „Ætli það sé ekki 
að hanna hótel og spa þar sem 
nautnirnar fá að njóta sín. Það 
gæti þó verið breytt á morgun,“ 
segir hún og hlær.  - mmj

Thelma Björk Friðriksdóttir segir að heimili þurfi 
fyrst og fremst að vera praktísk.

Hrifin af hráa stílnum

Compeed plásturinn

Fyrir útivistarfólk

Fæst í apótekum

 Verndar fætur og hindrar blöðrumyndun
 Vatnsheldur – vörn gegn bakteríum
 Dregur úr óþægindum og sársauka
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díana mist

bland
í gær og á morgun ...

HELGIN 18.-20. APRÍL

Bergur Ebbi Benediktsson 
lögfræðingur og tónlistarmaður

„Kötturinn hefur fært sig upp á skaftið að undanförnu. 
Hann heimtar að fá nafnið sitt á póstkassann. Ég sam-
þykki það ekki. Hann er ekki persóna heldur hlutur. Ég 
get ekki beðið eftir að fá mér morgunkaffi með kettinum 
og lesa Fréttablaðið þar sem mun standa svart á hvítu að 
hann sé hlutur. En þó er hann hlutur sem ég get ekki 
verið án.“

„Ég nota rímorðabókina mína meira en flest-
ar aðrar bækur. Ég skammast mín ekkert. 
Springsteen notar svona. Samt tókst honum einu 
sinni að ríma „foreign land“ við „yellow man“ sem 
er nokkuð vel af sér vikið.“

„Ég hef notað þennan trefil síðan ég 
fæddist. Frænka mín prjónaði hann 
á mig þegar ég var í móðurkviði 
og ég hef notað hann síðan. Sam-
tals hefur þessi bleðill legið um háls 
minn í meira en 3.000 daga myndi 
ég giska. Ég er oft með þetta innan 
undir þar sem enginn sér. Lúmskur.“

„Frænka mín benti mér á að svona 
mubla kallist legubekkur og að 
dívan sé eitthvað allt annað. Mér er 
alveg sama og kalla þetta dívan eins 
og að drekka vatn. Ég get ekki verið 
án dívansins míns.“

„Svitabönd fyrir putta. Þetta var aðal 
tísku-itemið í París veturinn 2004-
2005. Ég hef aldrei séð neinn með 
svona hér heima. Þetta eru að vísu 
ekki svitabönd heldur bara skraut. 
Þetta er kúl.“

„Píanóið er til að  virka kúl. Ég get vel lifað án píanós-
ins. Ég spila ekki oft á það og get bara glamrað eins og 
sauðdrukkinn útfararstjóri. Þetta er samt töff item og 
ég keypti það af Varnarliðinu en það hafði staðið í sam-
komuhúsi gyðinga á Vellinum.“

„Pabbi er læknir og hefur verið 
háður svona klossum síðan hann 
var kandidat á Borgarspítalan-
um 1977. Ég smitaðist af þessu 
þegar ég var svona tólf ára. Pabbi 
er klossadílerinn minn. Hann reddar 
mér góðum læknaklossum í gegn-
um heildsölu á sérstökum lækna-
prís. Þetta er mjög ávanabindandi 
og ég er alltaf í klossum þegar ég 
er heima nema þegar ég sef eða er í 
sturtu. Annars alltaf.“

„Kylfur eins og þessi eru nauðsynlegar ef einhver 
ætlar sér að stela öllum fínu hlutunum mínum eins 
og sjálfstýrandi gólfmoppunni. Ég geymi hana við 
rúmstokkinn og get ekki beðið eftir að fá innbrots-
þjóf í heimsókn til að geta lamið hann í spað. Mig 
dreymir það oft á nóttunni og það eru sko ekki mar-

traðir!“

„Sjálfstýrandi gólfmoppa. Ég man 
ekki hvað þessi drulla hét. Robom-
op X-treme 3000 eða eitthvað svo-
leiðis. Ég fékk þetta að gjöf frá 
Georgi og Ragnari vinum mínum. 
Þetta er að sjálfsögðu handónýtt 
drasl og maður þyrfti að fara inn á 
geðdeild ef maður gæti ekki lifað án 
svona græju.“

„Smá plebbajátning. Ég verð að eiga 
tómatsósu. Ég er eins og illa upp 
alinn hjólhýsagæi því ég nota tó-
matsósu á allt. Ég las einu sinni að 
tómatsósa væri það sem kæmist 
næst því að líkjast mannsblóði. Ekki 
bara í útliti heldur líka á bragðið. Ég 
held það sé rétt. Ekki getur maður 
lifað án blóðs.“

FÖSTUDAGUR: Tískusýning útskriftarnema í fata-
hönnun við Listaháskóla Íslands verður haldin kl. 
20.00 í Gömlu kexverksmiðjunni Frón, Skúlagötu 
28. • Miðnæturtónleikar hljómsveitarinnar Jagúar á 
skemmtistaðnum Organ í Hafnarstræti, aðeins 1.000 
kr. inn. Fullkomin byrjun á helginni.

LAUGARDAGUR: Útskriftarsýning Listaháskóla 
Íslands verður opnuð á Kjarvalsstöðum kl. 14. 
Síðustu ár hefur verið sérstaklega mikil gróska í 
Listaháskólanum og ættu allar listaspírur lands-
ins að láta sjá sig á sýningunni. Hlutirnir gerast 
varla miklu ferskari en á þessari sýningu. 

FÖSTUDAGUR 11. APRÍL
Ég var alveg staðráðin í því að vera 
mjög stabíl um helgina, hugsa um 
heilsuna, útlitið og reyna að taka mig 
saman í andlitinu eftir síðustu vikur. 
En eftir „break-up“ vikunnar ákvað ég 
þó að fagna því að vera ekki lengur 
með pakkalausa manninum. Á föstu-
dagskvöldinu hitti ég vinkonur mínar 
á Boston til að fara yfir stöðuna. Ein-
hvern veginn hélt ég að við værum 
bara að fara að drekka kaffi en um leið 
og ég kom labbandi upp tröppurn-
ar sá ég í hvaða fíling þær voru og því 
varð ekki aftur snúið. Boston-mublurn-
ar, Baggalúturinn Kalli Sig og leikarinn 
Björn Hlynur, sátu við barinn en ann-
ars var staðurinn fullur af fólki sem ég 
hafði aldrei séð áður. Við vinkonurnar 
vorum komnar í svo mikið stuð að við 
hlupum yfir á b5. Það var enginn kom-
inn á bak á hestinum en stemningin 
var þó í magnaðara lagi. Arkitektinn, 
Freyr Frostason, var með myndavélina 
á lofti og stóðst ekki mátið að smella 
mynd af tvíförum aldarinnar, Geir 
Ólafs og Orra Haukssyni. Áslaug 
Snorradóttir sötraði kampavín á 
meðan Hulda og Hanna Stína 
arkitekt voru í góðri sveiflu á 
dansgólfinu. Eftir allt stuðið á 
b5 kíktum við á Ölstofuna sem 
var þéttsetin að vanda. Ásdís 
Olsen og Kolfinna Baldvins 
drukku öl, ræddu heims-
málin og 
veltu 

karlamarkaðnum fyrir sér en þetta var 
eiginlega í fyrsta skipti sem Ásdís fer á 
bar eftir skilnaðinn við Spaugstofu-Karl. 
Þar var líka Katla Jónasdóttir, Andri 
Ottesen, Jón Ársæll Þórðarson og frú. 

LAUGARDAGUR 12. APRÍL
Fagnaði fyrsta einhleypa laugardags-
morgninum mínum í langan tíma, fór í 
Mál og menningu, las slúðurblöðin og 
sötraði latte, þar var söngkonan Mar-
grét Eir með huggulegum manni. Ljóst 
er að ástin svífur yfir vötnum því bær-
inn virtist vera fullur af pakkafólki sem 
leiddist og brosti. Mér ofbauð og þakk-
aði fyrir að vera kona einsömul. Ein-
hleypu hátíðarhöldin héldu áfram en ég 
bauð vinkonum mínum í mat á laugar-
dagskvöldinu. Eftir passlega mikið át 
og alltof marga drykki héldum við út á 
galeiðuna enda ekki með nein sófadýr 
í eftirdragi. Skelltum okkur á tónleika 
hljómsveitarinnar Sometime á Organ, 
þar var rífandi stemning og fullt af 
skemmtilegu fólki. Þar var Anna Kristín 
í KronKron, stílistarnir Anna Clausen og 

Agnieszka og Ási og Eygló fatahönn-
uðir. Við vinkonurnar nutum okkur 

vel í trylltum dansinum og döns-
uðum frá okkur ráð og rænu. 

Lét öll eftirpartí og rugl eiga 
sig þar sem „einhleypu“ há-

tíðarhöld helgarinnar 
höfðu tekið sinn toll. 

TOPP

10

F
Ö

S
T

U
D

A
G

U
R

/A
R

N
Þ

Ó
R

14 • FÖSTUDAGUR 18. APRÍL 2008



Left image Right image

��������	�
�����
����

���������������	�
�������
����������		���
�
���������������������������������������

�� ���!"���!����
#��$%�&�
#���'�(
�����������!����
#�	��&���
���)�#*�������+�
�*�	������&���
��

���������		
�����������	�
��	��
	���������
���������*����%��������
������������+����������,
��	�
������&������������*����
#�����+����	��&��
!"-(!�.����&�
���	��/0121003(4
����+�������������
�����&��
���������������	��&#%�	
������
	��+��������
�		�����������5$���2

����������	���������
��		�	���
�
��
��
��		�����
�� ��
������
���
����/12��#
���&�
�
�	��������
�*����
#
	��&��������5���	���	��	�&����#%�
3�*�
��������3����
��������
	2
��!����
#&���
��
�+$%�����
�%����	��##�������
%	
,������������2��$%���
�����
���
�6

4�
�����&�
�
�,
���
�����������+������7/20.208

��������	�
�-���$�&��
�
�������
/07�-���$�&��
.88(9::1 ;;;2����<��	�
2��






