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HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA UM
HELGINA?
Elma Lísa Gunnarsdóttir leikkona
„Ég tók helgina út í fyrra fallinu en ég var að
koma frá Búðum með manninum mínum og
því ætla ég að taka helginni rólega og safna
kröftum fyrir vinnuvikuna. Föstudagurinn fer að mestu í æfinginar hjá mér fyrir
söngleikinn Ást er diskó-lífið er pönk
eftir Hallgrím Helgason en hann verður frumsýndur næsta fimmtudag í þjóðleikhúsinu. Dóttir mannsins míns, Una
verður hjá okkur um helgina og við
eigum örugglega eftir að gera eitthvað skemmtilegt með henni. Síðan
ætla ég að slappa af og hvíla mig
og hver veit nema ég skelli mér í
nudd.“

Stílisera
kvennablað

„Elín Arnar ritstjóri Vikunnar hafði samband við mig
á dögunum og bað mig um að stílisera blaðið,“ segir
Haffi Haff, „make-up artisti“ og stílisti, en sérstakt
stílbragð Haffa er ólíkt fyrra útliti Vikunnar. „Ég hef
þegar hafið störf og er búinn að stílisera mína fyrstu
forsíðu en auk forsíðunnar mun ég sjá um annað
sem tengist tísku og fegurð í blaðinu,“ segir Haffi en
hann sér einnig um förðunina fyrir forsíðuna. „Ég
mun leggja mikla áherslu á að hver forsíða nái að
endurspegla persónuleika þess sem prýðir forsíðuna
hverju sinni og er óhræddur við að fara ótroðnar
slóðir,“ segir Haffi og hlakkar mikið til að takast á
við þetta spennandi verkefni. „Ég hef þó ekki alveg
sagt skilið við förðunarverslunina Mac og mun halda
áfram að vinna þar meðfram nýja starfinu,“ segir
Haffi að lokum.
bergthora@frettabladid.is

Haffi Haff hlakkar til að setja sitt handbragð á tímaritið Vikuna.

Fatahönnunarfélag Íslands heldur risastóra sölusýningu eins og tíðkast erlendis

fréttir
SNÆFRÍÐUR OG
FERÐABAKTERÍAN
Ferðamálabakterían hefur heltekið blaðakonuna Snæfríði Ingadóttur sem eitt sinn ritstýrði flugblaði Iceland Express. Í haust byrjaði hún í leiðsöguskólanum og á
vormánuðum mun bókin, 50 crazy
things, koma út en bókin er ferðamannahandbók á ensku. Í bókinni er að finna fullt af góðum hugmyndum fyrir ferðamenn sem leita
að hressilegri og eftirminnilegri upplifun af landi og þjóð og segir sagan
að það sé ekki minnst einu
orði á Gullfoss eða Geysi
í bókinni. 50 crazy
things er samstarfsverkefni Snæfríðar og
Þorvaldar Kristmundssonar (ÞÖK) en
þau gerðu
matreiðslubókina Opið hús
fyrir þremur
árum.

JÓI FEL KEYPTI KJÓL Á
KONUNA
Stjörnubakarinn og vöðvabúntið, Jói Fel, kann ekki bara að búa
til ljúffengar hnallþórur heldur kann
hann að tríta konuna sína vel. Í vikunni sást til hans þar sem hann var
að kaupa Donnu Karan-kjól handa
frúnni versluninni Evu á Laugavegi.
Ekki ónýtt að fá svona sumargjöf!

Dreymir um íslenska tískuviku

F

ar en greinin sem slík hefur vaxið
atahönnunarfélag
Íslands
mjög hratt hér á Íslandi síðustu
stendur fyrir sýningu í portmisseri og það eru æ fleiri íslensk
inu í Hafnarhúsinu dagana
fyrirtæki sem sækja í sig veðr25. og 26. apríl undir nafninu
ið á erlendum mörkuðum með ári
„Showroom Reykjavík“.
hverju. „Framtíð íslenskra fataFyrirmyndin að sýningunni eru
hönnuða er björt og hönnunarlega
erlendar sölusýningar sem fataséð eru þeir vel samkeppnishæfframleiðslufyrirtæki taka þátt í til
ir á erlendri grund, það vantar þó
að koma vöru sinni á markað. „Það
enn hefð fyrir viðskiptahliðinni
hefur verið lengi í deiglunni að
og reynslu þaðan,“ segir Gunnar
halda sýningu sem þessa en mikil
og bætir því við að íslensku fyrsamstaða hefur ríkt hjá íslenskirtækin sem fjárfesta í erlendum fatahönnuðum til að hrinda
um tískufyrirtækjum mættu vera
hugmyndinni í framkvæmd. Sýnduglegri að tengja innlenda og eringin er vonandi fyrsti vísirinn
lenda aðila saman.
að Íslenskri tískuviku sem okkur
Sýningin verður opnuð með
dreymir um að halda,“ segir
móttöku í dag milli kl. 17 og
Gunnar Hilmarsson, formað19.
Sýningin
ur Fatahönnunarfélags Ísverður einnig
lands. Markmið sýningarinnopin á morgun
ar er að tengja íslenska fata26. apríl frá
hönnuði við almenning,
kl. 10 til 17.
fjölmiðla og innkaupafólk verslana. „Það er
nauðsynlegt fyrir félagið að sýna hversu
fjölbreytt flóra er í
gangi og hversu góð
íslensk fatahönnun
Gunnar Hilmarsson, formaður
Fatahönnunarfélags Íslands,
er. Þetta er líka tækisegir markmið sýningarinnar
færi fyrir almenning til
að tengja íslenska fatahönnað sjá stóran hluta starfun og almenning. Með honum
á myndinni er Kolbrún Petandi hönnuða á Íslandi á
rea Gunnarsdóttir, eiginkona
einum stað,“ segir Gunnhans.

Þessir hönnuðir sýna í
Hafnarhúsinu:
Andersen & Lauth
ásta créative clothes
Cintamani
ELM
Farmers Market
HANNA
Hidden Goods
ÍSTEX
Sonja Bent
EYGLÓ
Lykkjufall
Mundi Design
FORYNJA
Raxel
Starkiller
Steinunn
Orginal.is
ZO-ON
66° Norður

Steinunn Sigurðardóttir verðlaunahönnuður
sýnir í Hafnarhúsinu.

HÁRGREIÐSLUNEMINN KATRÍN ÓSK GUÐLAUGSDÓTTIR GERIR ÞAÐ GOTT

NÝTT PAR
Fjölmiðlamaðurinn, Jón Axel Ólafsson, flýgur á vængjum ástarinnar
þessa dagana eftir að hann krækti í
sætu þuluna, Sigurlaugu Jónsdóttur. Parið hefur sést mikið saman að
undanförnu og segja þeir sem til
þekkja að þau passi mjög vel saman.

FÖSTUDAGUR
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@365.is
Bergþóra Magnúsdóttir
bergthora@365.is
Forsíðumynd Valgarður Gíslason
Útlitshönnun
Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir
Auglýsingar Guðný Gunnlaugsdóttir
gunnyg@365.is sími 512 5462
Föstudagur Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000

Hreppti annað sætið
Ég tók þátt í undankeppni fyrir sjálfa keppnina í Iðnskólanum í Reykjavík en þar voru valdir þrír nemar til að fara út og keppa fyrir Íslands hönd,“ segir Katrín Ósk Guðlaugsdóttir,
fjórða árs nemi í hárgreiðslu, en hún gerði sér
lítið fyrir á dögunum og lenti í öðru sæti í alþjóðlegu hárgreiðslukeppninni IAHS í flokknum fantasíugreiðslur. IAHS eru alþjóðleg samtök hárgreiðslufólks sem fara sífellt stækkandi en þetta
er tíunda sinn sem þessi keppni er haldin. „Þar
sem ég fékk svona kjörið tækifæri langaði mig

Fantasíugreiðsla Katrínar lenti í öðru sæti keppninnar en hún vann verkefnið út frá andlegu ofbeldi
á konum.

til að vekja fólk til umhugsunar um hvað túlkun trúarbragða hefur oft verið konum fjandsamleg í gegnum tíðina og ákvað ég því að mitt þema
skyldi tileinkað þeim málstað og vann ég þemað
mitt út frá því,“ segir Katrín en hún samdi einnig ljóð sem dúkkan bar um hálsinn og vakti mikla
athygli viðstaddra. „Ég var mjög ánægð með að
fá silfrið fyrir greiðsluna vegna þess að þessi
umræða sem þemað mitt vannst út frá hefur
oft á tíðum verið við mjög viðkvæm og eitthvað
sem er ekki leyfilegt að ræða,“ bætir Katrín við.
„Keppnin er haldin árlega en að þessu sinni fór
hún fram í borginni Bury St. Edmunds á Englandi. Í ár voru þar fjörutíu keppendur alls staðar að úr heiminum, frá Norðurlöndunum, Ástralíu, Englandi og Írlandi og Kóreu, sem tóku þátt
en keppt var í nokkrum flokkum,“ segir Katrín
alsæl með keppnina sem hún segir að hafi verið
mikill skóli. „Að ári liðnu verður keppnin haldin
hér á Íslandi í annað skipti en ég fann fyrir miklum áhuga þar ytra fyrir Íslandi og verður örugglega metþátttaka í keppninni,“ segir Katrín að
lokum.
bergthora@365.is

Katrín Ósk hárgreiðslunemi hefur verið á samningi
hjá Toni&Guy í tæp fjögur ár.

HELGARTILBOÐ
25% AFSLÁTTUR

af parketi, flísum og innihurðum.

Dalvegi 10 - 14 • sími 564 3500 • parki.is

Opið frá 10 - 16
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Íslenska húðflúrstofan slær í gegn

Fremstir á Norðurlöndunum
V

Bjöguð
enska
Lúdmílu
Nú fer að renna upp tími sumarfría og
þá er ekkert betra en að lesa skemmtilegar bækur. Bjöguð enska Lúdmílu
eftir DBC Pierre er ansi skemmtileg aflestrar. Hún fjallar um Blair og Bunny
sem eru fyrstu síamstvíburar heimsins sem tekist hefur að aðskilja á fullorðinsárum, 33 ára að aldri. Á sama
degi í hinu stríðshrjáða Kákasus verður hin fagra og kjaftfora Lúdmíla Derev
fyrir því óláni að drepa afa sinn. Þegar
desmbermánuður rennur upp eiga þau
öll þrjú ýmislegt merkilegt sameiginlegt. Þú mátt ekki missa af þessari!

ið
komum
heim
með
töskurnar fullar af verðlaunagripum eftir þátttöku
í einu virtara húðflúrmóti
Norðurlanda,“ segir húðflúrarinn Jón Páll Halldórsson, annar
eiganda Íslensku húðflúrstofunnar, en hann rekur stofuna ásamt
Fjölni tattú og Búra. Þeir félagarnir gerðu sér lítið fyrir og skutu
kollegum sínum ref fyrir rass og
unnu til flestra verðlauna á hátíðinni. „Þarna voru fulltrúar frá 45
húðflúrstofum. Hver og ein stofa
var með bás á sýningunni auk þess
sem húðflúrarar gátu sent inn tillögu í keppnina án þess að vera
með bás,“ segir Jón Páll en mótið
er haldið árlega í Gautaborg og
var vel sótt. Bás Íslensku húðflúrstofunnar vakti mikla athygli og
var valinn best hannaði bás sýningarinnar en þeir hönnuðu sjálfir básinn. „Keppt var í níu flokkum á sýningunni en við lentum í
fyrsta sæti í þremur og höfnuðum í öðru sæti í tveimur þeirra,“
segir Jón Páll alsæll með árangurinn sem kom þeim félögunum á
óvart. „Norðurlöndin eiga frábært
fagfólk sem stendur mjög framarlega í húðflúrlistinni og því er
þetta mikil viðurkenning og hvatning fyrir okkur að hljóta þessa viðurkenningu á móti sem þessu,“
bætir Jón Páll við að lokum.
bergthora@365.is

Starfsmenn Íslensku
húðflúrstofunnar: Jón
Páll, Búri og Fjölnir tattú.

Bás Íslensku húðflúrstofunnar var valinn besti hannaði básinn á sýningunni.

Þetta ævintýralega húðflúr eftir Búra vann í flokknum besti nýi
stílinn.

© 2008 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.

Impossible is Nothing

adidas.com/women

6 • FÖSTUDAGUR 25. APRÍL 2008

Að varðveita barnið innra með sér

Leikföng með tilfinningar
Heimsóknir í leikfangaverslanir geta komið af stað krónískum valkvíða.
Hvað skal kaupa handa börnumum? Endurkoma
sumra góðkunningja okkar frá því við vorum að alast upp
hefur þó gert okkur auðveldara að velja úr leikfangaframboðinu. Við
„Við erum búnir að flytja inn Star Wars-karlana síðan
höfum endurheimt leikfélaga okkur úr barnæsku; litríku Barbapabba1999. Þeir hafa alltaf verið vinsælir en þegar Episode 1
fjölskylduna, krúttlegu monsurnar, brosmilda múminsnáðann, Star Warsvar sýnd ruku vinsældirnar upp úr öllu valdi,“ segir Sveinn
karlana ofursvölu, Hello Kitty-kisuna sykursætu og svo lengi mætti telja. Við
Ólafur Lárusson, starfsmaður Nexus og forfallinn Star
þráum að börnin okkar kynnist þessum góðu félögum sem styttu okkur stundWars-aðdáandi, en á þessum tíma komu út Star Warsir og þroskuðu okkur og efldu. Með því að halda þessum gömlu, góðu leiktölvuleikir og teiknimyndabækur sem ýttu enn frekar undir
föngum að börnum okkar erum við ekki bara að uppfylla óskir þeirra og þrár
vinsældirnar. Hann segir að Star Wars-leikföngin hafi eigheldur okkar líka. Hvern hefði ekki dreymt um að eiga barbapabbarúm,
inlega aldrei dottið úr tísku. „Það er mjög algengt að pabbmonsuföt til skiptanna eða Star Wars-karl sem talaði? Yfir öllum þessar sem voru að alast upp þegar fyrstu Star Wars-myndum leikföngum svífur nostalgía. Ætli við séum að kaupa leikföngin
irnar voru sýndar komi hingað með syni sýna og kaupi Star
meira fyrir okkur en börnin?
Wars-karla handa þeim,“ segir hann og viðurkennir að sjálfbergthora@365.is
ur sé hann engin undantekning. Menn kaupi hluti fyrir börnin sín
sem þeir ólust upp við sjálfir. „Framundan er endurkoma leikfanga
frá níunda áratugunum sem ég held að verði bylting, þar sem gömlu
leikföngin okkar munu koma fram í nýjum búningi.“.

Star Wars-æði grípur æskuna

Féll fyrir
Hello Kitty
„Ég elskaði vörurnar frá Hello Kitty þegar ég
var lítil. Þegar dóttir mín var þriggja ára fór ég
að taka eftir því að Hello Kitty var að komast
aftur í tísku og ákvað í kjölfarið að flytja vörurnar
inn,“ segir Hildur Aðalsteinsdóttir en hún hefur
flutt inn vörunar frá því 2004 og eru þær seldar í verslunum Hagkaupa. „Vinsældir hafa farið
fram úr öllum vonum en nú lítur svo út að árið
í ár verði metsöluár enda vöruúrvalið alltaf að
verða meira,“ bætir Hildur og segir að nýjasta
æðið verði pottþétt hlaupahjól og hjólaskautar
frá Hello Kitty.

Barbapabbi er vinur allra
„Ég var búsett í Svíþjóð í tólf ár og þar
endurnýjaði ég kynni mín af Barbapabbafjölskyldunni en fjölskyldan skipaði stóran sess í lífi mínu þegar ég var
lítil,“ segir Kristín Stefánsdóttir, verslunareigandi Liggalá og menntaður iðjuþjálfi. Hún ákvað að stofna barnaverslun því hún saknaði svo gömlu leikfélaganna. „Það er alltaf jafn skemmtilegt
að sjá eldra fólkið taka gleði sína þegar
það sér Barbapabbavörunar hjá okkur
og spyrja hvar þeir hafa verið í öll
þessi ár. Ég held að við kaupum frekar eitthvað fyrir börnin okkar sem við
sjálf náum að tengja við en það sem
við þekkjum ekki eins og til dæmis
Pókemon. Enda er ekki til betri leikfélagi
en Barbapabbi,“ segir Kristín.

www.papilla.is
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Ellý Ármanns býr í rúmlega 250 fermetra húsi í Hörgshlíð. Síðustu tvö árin hefur hún eytt öllum
sínum frítíma í að gera það upp. Útkoman er fersk og skemmtileg þar sem hrái stíllinn fær að njóta
sín. Marta María Jónasdóttir heimsótti Ellý á fallegum degi og fékk að kíkja í hvert skúmaskot áður
en húsið verður selt en Ellý vill fá 120 milljónir fyrir það.

E

Paradís í hjarta
borgarinnar

llý Ármanns og maður hennar, Freyr Einarsson, festu
kaup á húsinu að Hörgshlíð
10 fyrir tveimur árum. Í upphafi var húsið reyndar tvær íbúðir
en þau sameinuðu þær með því að
brjóta á milli hæða og setja stiga.
Þótt það hljómi frekar einfalt þá
var allt annað en auðvelt að framkvæma breytingarnar en þau segja
að húsið hafi lifnað við í kjölfarið.
Húsið er rúmlega 250 fermetrar og
teiknað af Guðmundi Kr. Kristinssyni arkitekt og þykir húsið vera
eitt af betri húsum þess tíma.
Húsið var byggt árið 1961 fyrir
Árna Björnsson tónskáld sem bjó
þar lengst af ásamt fjölskyldu sinni.
Í kringum húsið er risastór garður
með 40 fermetra verönd og heitum
potti og segir hún að fjölskyldan búi
í pottinum. „Við erum alltaf í pottinum,“ segir hún og hlær. Áður en þau
fluttu inn breyttu þau heilmiklu,
brutu niður veggi, færðu eldhús,
skiptu um gólfefni og settu hita í
gólfið, stækkuðu glugga svo eitthvað sé nefnt. Húsið er hrátt og nútímalegt en hugsað hefur verið um

hvert smáatriði. Það er kannski ekkert skrýtið því Freyr er með menntun í arkitektúr en starfar við fjölmiðla auk þess að vera í MBA-námi.
Þau segjast hafa fallið fyrir húsinu vegna staðsetningarinnar enda
séu fá einbýlishús á þessum fallega stað í jaðri Öskjuhlíðar. „Þetta
voru heilmiklar framkvæmdir en í
okkar huga var þetta bara gaman.
Vinkonur mínar spurðu mig stundum á meðan á þessu stóð hvort ég
væri ekki að verða vitlaus á öllu
rykinu en ég tók þessu með jafnaðargeði,“ segir Ellý. Nú hafa þau sett
húsið á sölu og vilja fá 120 milljónir fyrir það. „Ég sel húsið ekki fyrir
minna,“ segir hún og hlær enda ekki
amalegt að búa í námunda við Björn
Bjarnason og Lárus Welding.
Spurð að því af hverju hún vilji
selja eftir alla vinnuna sem þau hafa
lagt í húsið segir hún að þau þurfi
alltaf að vera með einhver verkefni
í gangi. „Það er svo gaman að vera
í framkvæmdum. Ætli okkur vanti
ekki bara ný verkefni,“ segir hún
og hlær.
martamaria@365.is

Eldhúsið var flutt úr næsta herbergi og komið fyrir inni í borðstofunni. Hérna á
fjölskyldan sínar bestu stundir. Áhugasamir geta haft samband við Hannes Steindórsson stjörnu-fasteignasala en hann er með húsið á sölu hjá Remax.

Hér opnuðu þau á milli hæða. Fyrir voru tveir gl
aði stigann upp en ljósin frá Tom Dixon setja sv

Hurðin í ganginum er upprunaleg en
þau gættu þess vel að halda í það
gamla á móti nýtískuhönnuninni. Takið
eftir speglinum á ganginum, hann er
hringlaga og kemur sérstaklega vel út.

Gluggarnir eru stórir sem gerir húsið
sérlega bjart. Ljósin í loftinu eru frá
Prodomo en Freyr féll alveg fyrir þeim
því honum fannst þau vera svo mikið í
stíl við húsið.

MÁL OG MENNING

Ellý Ármannsdóttir segist alls ekki selja húsið nema fá uppsett verð sem er 120
milljónir.
MYNDIR/VALLI

Horft úr stofunni upp á efri hæðina.
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Á neðri hæðinni er aðalstofan. Út frá henni er gengið út á 40 fermetra verönd með
heitum potti sem er mikið notaður á heimilinu.

Ellý og Freyr flotuðu gólfin og settu svartan lit í steypuna. Svanurinn eftir Arne
Jacobsen lífgar upp á tilveruna.

Höfum opnað stærri verslun á nýjum
stað í Faxafeni 14.

uggar en þau gerðu þá að einum. Freyr teiknip sinn á ganginn.

Opið á morgun laugardag frá 10 - 16

LAURA
ASHLEY
Faxafeni 14 108 Reykjavík sími 5516646
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tíska

GEGGJAÐIR SKÓR

BLÓMLEG
BUDDA

frá versluninni
Kron. Skór sem
glæða fataskápinn lífi og gleði.

frá versluninni KVK.
Hver veit nema fjárhagurinn muni blómstra með
slíka buddu í farteskinu.

ferskleiki dagsins í dag

Hvernig áttu að klæða af þér brjóstin

Í

unum „How to look good naked“
maíhefti breska tímaritsGÓÐ RÁÐ FYRIR
voru undirföt lykillinn að góðu
ins Vogue veltir blaðaSTÓRBRJÓSTA KONUR
útlit. Þar var ekki verið að senda
maðurinn Daisy Garnett
■ Keyptu þér vesti og vertu í því
þrýstna kvenpeninginn í megrun.
því fyrir sér hvort brjóst- yfir víða kjóla og skyrtur
Ef þetta er ekki hlutverk undirgóðar konur geti klæðst
■ Notaðu breitt belti til að forma
fata þá veit ég ekki hvað.
helstu snið vortískunnar.
líkamsvöxtinn
Í vor- og sumartískunni er
Þegar Daisy spurði nokkra
■ Vertu opnum jakka yfir blómamikið um litríkar, víðar skyrtur
tískuritstjóra hvernig hún
skyrtur
úr alls konar satín- og organsaætti að klæðast víðum rós■ Vertu í v-hálsmáls peysum
efnum. Þegar stórbrjósta kona er
óttum skyrtum án þess að
■ Ekki vera í stuttermabolum þar
komin í svona skyrtu þá lítur hún
líta út eins og fíll í dótasem ermarnar enda í sömu línu og
brjóstin
út eins og skíðastökkpallur og
búð var henni ráðlagt að fá
þannig vilja fæstar vera. Hvað
sér nýjan brjóstahaldara.
■ Ekki vera í rúllukragabol
þurfum við að gera til að geta
„Minimiser“ væri lykill■ Ekki vera í víðum kjóla einum
tekið þátt í tískunni?
inn að góðu útliti. „Minimog sér
Um leið og þú ert komin í
iser“ er brjóstahaldari sem
jakka með stuttum ermum yfir
er þannig gerður að stykkblómaskyrtuna þá ber ekki eins mikið á
ið á milli brjóstanna er breiðstóru brjóstunum. Jakkavesti er skylduara, hann eru úr stífu efni
eign stórbrjósta kvenna því það má nota
sem teygist ekki og bakyfir flestar flíkur. Vestið hefur það
stykkið er breitt sem gerir
fram yfir svo margt að það formar líkþað að verkum að barmuramann án þess að vera halló eða heftinn þrýstist niður. Það er
andi á nokkurn hátt. Annað gott ráð er
samt alls ekki nóg að reyra
að fara í síðan, þröngan ermalausan bol
brjóstin niður ef maginn
undir víðu skyrtuna. Þá sýnir hann útlínur
vellur út um allt og þá kemur
líkamans undir skyrtunni og kemur í veg fyrir
samfella með skálmum að góðum notum. Þegar
að þú verðir ekkert nema brjóstin.
konur eru komnar í slíkan útbúnað sjást engar
Konur með stór brjóst eiga ekki að vera í tvífellingar nokkurs staðar og fitan hreinlega
hnepptum jökkum heldur einhnepptum og výtist inn.
hálsmál er þeirra besti vinur. Þær sem fíla ekki
Þetta hlýtur líka að virka því í sjónvarpsþátt-

1

flegið ættu að athuga
boli með beinu axlarsniði því það dregur athyglina frá
stóru brjóstunum
og myndar jafnvægi á milli axla
og mjaðma. Lengi
má líka notast við
breið belti til þessað forma líkamann.
Skyrtur eða kjólar með stórum
pífuermum sem
liggja lóðrétt
draga athyglina
frá brjóstunum
og svo mætti
lengi telja. Nú
er bara að fjárfesta í samfellu með skálmum, „minimiser“brjóstahaldara
og þá getur vel
verið að þú þurfir ekkert að kaupa þér ný föt
því þú verður svo svakalega ánægð með
þig.
martamaria@365.is

3

1

2

1 . „Minimiser“ brjóstahaldarinn og
samfellan fást
í Lífstykkjabúðinni.
2. Lanvin sýnir
hvernig lóðréttar ermar virka
brjóstaminnkandi.
3. Gucci sýnir jakka
yfir munstraða
skyrtu.
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útlit

MASKARI SEM ER SKART
Nýi maskarinn, Glorious, frá Helenu Rubinstein hefur þá eiginleika sem góður maskari þarf að hafa. Hann sveigir og þykkir
augnhárin án þess að þurrka þau upp. Svo skemmir ekki fyrir
að hann er í sérlega fallegum upbúðum og því gaman að taka
hann upp í návist annarra kvenna.

smáatriðin skipta öllu máli

Íslenskir verðlaunagripir

Falleg brúnka er ekki of mikil heldur
fær húðina til að ljóma.

Á

dögunum fór ég með vinkonum mínum
í sannkallaða ævintýraferð til Ítlaíu.
Nema hvað, að í öllum asanum yfir farmiðkaupunum, láðist okkur að athuga
hvort við fengjum gistingu á áfangastaðnum.
Þegar við áttuðum okkur á því að það væri
ómögulegt að fá gistingu í borginni þessa tilteknu daga var ekkert annað í stöðunni en að
hafa uppi á gömlum vini fyrrverandi elskhuga
vinkonu minnar. Þegar ég spurði vinkonu
Marta María Jónasdóttir
mína um vininn sem ætlaði að veita okkur
martamaria@365.is
gistingu varð fátt um svör en stuttu síðar
datt það upp úr henni að hann væri svona
„mömmuítali“. Þar sem ég hef bara verið í hlutverki túrista þegar ég hef
heimsótt landið gat ég ómögulega ímyndað mér við hvað hún átti.
Í mínum huga hafa ítalskir menn alltaf verið samnefnari yfir snyrtimennsku og smekklegheit. Einhvern veginn ímyndaði ég mér alltaf
að þeir væru upp til hópa forríkir með snekkjulykla í vasanum. Ekki
veit ég hvaðan ég hef þessar hugmyndir en líklega hafa mennirnir á
Cinque Terre og Portofino allir verið steyptir í sama mót.
Í Mílanó er þetta ekki alveg svona og gæinn sem við gistum hjá
var langt frá því að vera eins og klipptur út úr ítalska Vogue og íbúðin hefði smellpassað inn í „allt í drasli“. Reyndar vantaði ekki Ajaxlyktina en þegar ég horfði á manninn skúra einn morguninn varð mér
allri lokið enda hrærði hann bara í skítnum og notaði sama skúringavatnið þá daga sem við dvöldum á heimilinu. Í búðinni var ekki ísskápur heldur gamalt kælibox frá Pepsí sem var ekki í sambandi því það
hefur eflaust eytt of miklu rafmagi.
Eftir nokkra daga á heimili „mömmuítalans“ fór ég að spyrja þær
nánar út í þessa tegund af karlmönnum. Þá kom í ljós að þorri gæjanna sem reyndu við þær á börunum á námsárunum bjó ennþá á Hótel
Mömmu þrátt fyrir að vera komnir yfir þrítugt. Í flestum tilfellum voru þeir heldur ekkert að spá í að ná langt í lífinu með menntun,
vinnusemi og dugnaði. Hver þarf að hugsa um það ef það er einhver til
staðar til að strauja af sér nærbrækur og gefa sér að borða.
Ég veit ekki hvort „mömmuítalinn“ sem við gistum hjá er svona
arfavinsæll dagsdaglega en á meðan á heimsókn okkar stóð var stöðugur gestagangur frá hinum „mömmuítala“-vinum hans. Og það var
alveg sama hvort klukkan var þrjú að nóttu eða sjö að morgni.
Eftir ferðina er ég þó alsæl, víðsýnni en aldrei fyrr enda hefði ég
aldrei upplifað þessa sönnu „mömmuítala“-stemningu ef ég hefði gist
á flottu hóteli. Ég mun þó geyma þessa lífsreynslu í hjartanu og þegar
einhver mun hallmæla íslenskum mönnum í mín eyru mun ég taka upp
hanskann fyrir hinn íslenska karlpening. Í mínum huga eru þeir verðlaunagripir!

Brúnkukrem
fyrir fagurkera

E

ftir dimman og þungan
vetur er ekkert eins heillandi eins og að fá smá sól
í andlitið og hita í kroppinn. Á norrænum slóðum er þó
ekki alltaf hægt að biðja um
allt og því verður þjóðin að
leita annarra leiða til þess að
líta ekki út fyrir að vera framliðin.
Eftir að ljósabekkjanotkun fór að
flokkast sem hættuleg athöfn fóru
brúnkukremin að ryðja sér
rúms. Í dag eru þau orðin svo
fullkomin að það þarf varla
sérfræðikunnáttu til að bera
þau á kroppinn. Lancôme er
komið með nýtt brúnkukrem
á markað sem er sérstaklega ætlað á fótleggina og Helena
Rubinstein hefur sett nýja sólarlínu á markað sem ver húðina og
veitir fallega brúnku.
Það þarf þó að ganga
hægt inn um dyr brúnkuheimsins og gæta þess að
velja brúnkukrem sem hentar
hverjum og einum svo við verðum
ekki eins og umhverfisslys, appelsínugul eða eins og sebrahestur.
martamaria@365.is

Sun Care frá Helenu Rubinstein er sérstakt brúnkukrem fyrir andlitið. Það
gefur mjúka áferð og smýgur auðveldlega inn í húðina, klístrar ekki og
myndar ekki hvítar rákir. Er hægt að
biðja um meira?

Lancôme er með fullkomið brúnkukrem sem er ætlað á fæturna. Það
smýgur inn í húðina og gerir leggina
lögulega og flotta.

Low SPF 6 Golden Beuty olían frá Helenu Rubinstein er borin á líkamann til
að fá fallegan lit. Í henni er vörn númer
6 sem ver okkur gegn útfjólubláum
geislum um leið og hún gefur lit.

þú kemst ekki í
gegnum vikuna …
… nema fá þér falleg sólgleraugu.
Gucci, Dior og Marc
Jacobs eru algerlega málið.
… nema fara í High
Tea á Hilton-hótelinu. Er hægt að
neita sér um kampavín og gómsætar
kræsingar?
… nema láta spá fyrir þér. Á
svona óvissutímum er alltaf gott
að fá smá innsýn inn í hið óþekkta.

… nema taka fram hjólið
og taka salíbunu í kringum borgina. Þegar bensínlítrinn kostar 146 krónur er ekkert annað í
boði en að gera allt til
að komast hjá því að
rúnta um á einkabíl.
… nema bera á þig smá
sólarpúður til að fá
enn þá meiri
glampa í
andlitið.

ELDAVÉLAR - OFNAR - HELLUBORÐ - VIFTUR & HÁFAR - UPPÞVOTTAVÉLAR

HVÍTT

ALLT AÐ 40%

OG SVART

AFSLÁTTUR

og allt þar á milli

AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

INNBYGGINGAROFNAR
hvítir eða stál:
60cm Frá kr. 49.900
70cm Frá kr. 84.900
90cm Frá kr. 99.900
2ja hólfa kr. 109.900

KERAMIKHELLUBORÐ
m/2 hellum kr. 25.900
m/4 hellum frá kr. 33.900
SPANHELLUBORÐ
með 4 hellum
Frá aðeins kr. 69.900

Þú getur valið um
30 hurðagerðir
og -liti hjá okkur.
Komdu og skoðaðu

BETRI STOFAN

ELDAVÉLAR
með keramikborði og
fjölvirkum ofni, hvítar
eða stál
frá kr. 69.900

BETRI STOFAN

VEGGVIFTUR Frá kr. 5.990
GASELDAVÉLAR
ÚTDREGNAR Frá kr. 15.900
með fjölvirkum ofni,
VEGGHÁFAR Frá kr. 19.900
60 eða 100 cm stál:
EYJUHÁFAR Frá kr. 69.900
60cm Frá kr. 86.900
100 cm Frá kr. 159.900

GASHELLUBORÐ
með 4 brennurum
Frá kr. 29.900

VERÐIÐ ER EKKERT VANDAMÁL
VE
25% afs
afsláttur af öllum Nettoline innréttingum
fr
fram að hvítasunnu (18. apríl - 10.maí)

HELLUBORÐ MEÐ 4 STEYPTUM
HELLUM Á AÐEINS KR. 9.900

ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR
Mán.- föst. kl. 9-18
Laugardaga 11-16

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

VANTAR ÞIG
(HVÍTA) INNRÉTTINGU?
Hvít Basic
plastlögð

Þá ertu velkomin(n) í heimsókn til okkar og þú getur valið
um 12 mismunandi hurðir. En þar með er sagan ekki öll
sögð, því við bjóðum einnig 24 aðrar hurðargerðir,
ask, eik, birki, hnotu, svartar eða gular o.m.fl.
Það er sama hvaða hurð þú velur, gæðin eru þau sömu, því
NETTOLINE eru glæsilegar danskar innréttingar í hæsta gæðaflokki!

Ný kæliskápalína frá

25%

Við kynnum ICE LOGIC, nýjar gerðir Snaigé kæli- og
frystiskápa, stórglæsilega og tæknilega fullkomna.

Beykiline
hvítt/beyki

AUÐVELT - FLJÓTLEGT - ÓDÝRT

25%

Hvít slétt
sprautulökkuð

Mahognyline
hvítt/mahogny

Gerð RF-27
HxBxD=150x60x62 cm
173 ltr. kælir
54 ltr. frystir
Hvítur ....78.120 Nú 58.600
Stál..........98.280 Nú 73.700

Gerð RF-32
HxBxD=176x60x62 cm
233 ltr. kælir
54 ltr. frystir
Hvítur ....85.680 Nú 64.300
Stál.......108.280 Nú 81.200

Gerð RF-36
HxBxD=194,5x60x62 cm
233 ltr. kælir
88 ltr. frystir
Hvítur ....89.880 Nú 67.400
Stál.......112.980 Nú 84.700

BETRI STOFAN

Eik Elegant
hvítt/eik

Capri hvít
plast-heithúðuð

Sparneytinn svo af ber, orkuflokkur A+

Capri hvít háglans
plast-heithúðuð

Þeir gerast ekki lágværari, aðeins 40dB

Hnota Format
hvítt/hnota

“Anti -bacterial protecting system”

BETRI STOFAN

Bakteríudrepandi húðun með silfurjónum á innra byrði

Níðsterkar glerhillur, sem þola meira en 25 kg. þunga
Færanleg hurðaopnun, hægri eða vinstri

www.nettoline.dk
Hvít með boga
plast-heithúðuð

Fullkomin varahluta- og viðgerðarþjónusta (eigið verkstæði).

VERÐIÐ ER EKKERT VANDAMÁL
25% afsláttur af öllum Nettoline innréttingum
fram að hvítasunnu (18. apríl - 10.maí)

Pisa hvít
“höldulaus”

ELDHÚS - BAÐ - ÞVOTTAHÚS - FATASKÁPAR

Hvít Nice
plast-heithúðuð

Pisa hvít háglans
“höldulaus”

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

Gerð C-290
HxBxD=145x60x60 cm
280 ltr. kælir
Hvítur ......58.380
Nú aðeins 43.800

Gerð F-245
HxBxD=145x60x60 cm
205 ltr. frystir
Hvítur.........70.980
Nú aðeins 53.200

Vantar þig góðan
kæliskáp?

Mán.- föst. kl. 9-18
Laugardaga 11-16

Askalind 3 · 201 Kópavogur · Sími: 562 1500

ÚRVALIÐ ER HJÁ FRÍFORM

bland
í gær og á morgun ...

HELGIN
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díana mist
FÖSTUDAGUR 18. APRIL
Föstudagurinn var hálfskrautlegur og fór vægast sagt ekki vel af
stað. Ég svaf yfir mig af því að ég sat
fram eftir í heimahúsi kvöldið áður
og drakk eðalrauðvín með gömlum félaga. Á leiðinni í vinnuna sá ég
hryggðarmynd mína í baksýnisspeglinum og fékk áfall, ég leit út eins og
vampíra, með dökkrauða tauma í
munnvikinu. Vonaði bara að drykkjufélagi minn hefði verið jafn skrautlegur og ekki tekið eftir þessu
ófrýnilega ástandi mínu þegar
ég kvaddi hann undir morgun. Mætti í vinnuna og langaði
mest að drekkja mér í verkjatöflum og setja á mig
hauspoka. Af hverju eru
ekki til myrkraherbegi á
vinnustöðum fyrir fólk í
þessu ástandi. Þegar
vinnudagurinn var
loks á enda, skreið
ég út í bíl og ók beinustu leið heim. Eyddi
kvöldinu ein uppi í sófa
og horfði á Bandið hans Bubba
á meðan
sms-skilaboðunum
rigndi yfir
mig.
LAUGARDAGUR 19.
APRÍL
Vaknaði
endurnærð
og fann hinn
sanna helgaranda færast yfir mig
frá toppi til
táar. Það
var stórt
kvöld í
vændum og
því hóf
ég fegrunaraðgerðir í fyrra fallinu
enda veitti víst
ekki af. Kíkti á opnun á sýningu Birgis Andréssonar í i8. Þar var öll menningarelítan samankomin eins og við
var að búast en þar voru þær Ágústa
Eva Erlendsdóttir leikkona og Birna
Þórðardóttir áberandi. Þaðan héldum við vinkonurnar á veitingastaðinn
Santa Maria til þess eins að drepa
tímann og fengum okkur nokkra
drykki, þar var Eva María Jónsdóttir ásamt dóttur sinni. Eftir sjóðheita

upphitun innan um fjölskyldufólkið á Santa María héldum við stöllur í afmæliveislu á veitingastaðnum
Asíu. Þar spilaði tvíeykið Súkkat og
hjartaknúsararnir Los Heartbreakers
en þeir félagarnir lyftu veislunni á all
hressilegt plan. Ég var komin í þvílíkt stuð og ákvað að svara nú smsskilaboðum föstudagskvöldsins.Við
vinkonurnar yfirgáfum samkvæmið og gengum niður á Apótek og
mættum á göngu okkar Hrafni Gunnlaugssyni leikstjóra og forkunnarfagri kærustu hans. Ég gat ekki
annað en rifjað upp þegar ég fór
í áheyrnarpróf til hans á sínum
tíma fyrir Hvíta víkinginn og við
stelpurnar hlógum okkur máttlausar. Á Apótekinu var rífandi stemning, fyrrverandi sjensar þyrptust
að mér og ég kepptist
við að kynna þá hvern
fyrir öðrum án þess þó
að þeir áttuðu sig á því
að þeir væru allir þjáningabræður og kviðmágar.
Eldhuginn Hugi og Auddi
Blöndal úr Strákunum virtust vera í miklu
stuði og héldu uppi
stuðinu við barinn
en þar var sömuleiðis sigurvegarinn í Bandinu hans
Bubba, sjarmatröllið
með lævirkjaröddina,
Eyþór. Þegar líða tók
á nóttina og fyrrverandi félagar tóku að
vera óþægilega uppáþrengjandi ákvað ég
að láta mig hverfa,
leit samt við á Rex og
mætti þar rauðhærða
goðinu Eiríki Haukssyni. Fór heim einsömul, setti Gaggó
Vest á fóninn og dansaði frá mér allt vit og
þakkaði fyrir að liggja
ekki í rúminu með karlmann mér við hlið.
SUNNUDAGUR 20. APRIL
Vaknaði seint um síðir, alsæl
með kvöldið, sló því ekki á móti því
þegar vinkona mín hringdi og stakk
upp á morgunverði á Vegamótum.
Þar virtust fleiri vera í sömu erindagjörðum og við en þar voru þeir félagarnir Auddi Blöndal, yfirhnakkarnir Ásgeir Kolbeinsson og sjálfur
Gillzenegger og gæddu sér á löðrandi sveittum mat eftir væntanlega
skrautlega nótt.

FÖSTUDAGUR 25. APRIL

SUNNUDAGUR 27. APRIL

Hljómsveitin Morðingjarnir fagnar útgáfu nýjustu plötu
sinnar í IÐNÓ í kvöld. Húsið opnar kl. 21 en tónleikarnir hefjast á slaginu tíu. Sérstakir gestir Morðingjanna á
þessum tónleikum verða hljómsveitirnar REYKJAVÍK!
og Sudden Weather Change.

Kammersveitin Ísafold heldur útgáfutónleika í Langholtskirkju
í tilefni af útgáfu plötu sveitarinnar, All sounds to silence
come. Á tónleikunum verða m.a. leikin verk af nýju plötunni
eftir Alfred Schnittke og Daníel Bjarnason. Stjórnandi á tónleikunum er Daníel Bjarnason. Tónleikarnir hefjast kl. 20.

„Hvert sem maður fer
í þessu lífi ætti maður
aldrei að klikka á að
hafa með sér góða
skapið.“

„Síminn er gott verkfæri til að eiga
samskipti við þá sem maður getur
ekki hitt. Eða vill ekki hitta.“
„Vatn er mér mjög mikilvægt, ef
ekki bara lífnauðsynlegt. Svo
er það svo margbrotið. Hægt
að drekka það, baða sig í því
– jafnvel slökkva lítinn eld með
því.“

TOPP
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Karl Sigurðsson söngvari
hljómsveitarinnar Baggalúts

„Tölvan er mér bráðnauðsynlegt
verkfæri, bæði til að tengjast internetinu og fyrir upptökur í hljóðveri.“
„Hófí hefur verið Baggalúti
innblástur oftar en einu sinni.
Hvar værum við án hennar
Hófí okkar?“

„Baggalútur er mjög mikilvægur
mér. Þetta eru ofboðslega vandaðir
drengir og huggulegir.“

„Fólkið sem hlustar á tónlistina
okkar og fer inn á vefinn er afar
mikilvægt og það
veitir okkur
mikla ánægju
að gleðja
það.“

„Baggalútur hefur aðgang að mjög
vönduðu hljóðveri og reyndum
hljóðmanni og það má glöggt heyra
á hljómgæðunum.“

„Baggalútsvefurinn er á internetinu,
svo ég fagna tilvist þess þó mér hafi
verið sagt að það sé bara bóla.“

„Ég reyni að ganga sem mest, en
þegar ég þarf að ferðast langar vegalengdir getur
verið gott að fara á bílnum.“
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