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Nýtt hönnunarblað

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA UM
HELGINA?
Inga Lind Karlsdóttir
fjölmiðlakona

„Við erum að fara af stað með
þriðja fríblaðið okkar, tímarit sem
mun fjalla um allt það sem snýr
að heimili og hönnun,“ upplýsir Auður Eva Auðunsdóttir, framkvæmdastjóri útgáfufélagsins Ásbergs en það hefur séð um útgáfu
tímaritanna hann/hún og matur/
vín. „Nýja tímaritið mun koma út
á mánaðarfresti líkt og hin blöðin
okkar og verður með svipuðu sniði
og þau, með tveimur forsíðum, á
fram- og bakhlið blaðins. Öðrum
megin verður mynd af einhverju
sem lýtur að því sem er innandyra
og hinum megin það sem snertir
ytra útlit húsa,“ Glöggir gætu séð í
hendi sér að hugsanlegt nafn tímaritsins gæti verið inni/úti en Auður
getur ekki gefið upp nafn blaðsins sem hún segir þó vera búið

„Á laugardaginn eru börnin mín að sýna á vorsýningu fimleikadeildar Stjörnunnar. Stelpurnar eiga að
vera strumpar og strákurinn
minn á að vera herra Ótrúlegur þannig að ég þarf að
finna út úr þessu með búningana. Á sunnudaginn er ég
að hugsa um að fara með allt
gengið í sauðburð upp Borgarfjörð. Annars er ótrúlega
lítið að gera hjá mér því ég er
að bíða eftir barni,“ segir hún
og hlær.

að ákveða. „Elín Hrund Þorgeirsdóttir, aðstoðarritsjóri og blaðamaður Húsa og híbýla til margra
ára, mun ritstýra blaðinu en ekki
er búið að ganga frá öðrum
mannaráðningum
að
svo stöddu,“ segir
Auður. Fyrsta tímarit blaðsins kemur
út á haustmánuðum. „Blaðið mun
snerta alla þá sem
hafa áhuga á því
sem lýtur að heimilinu, húsgögnum
og flottri og
skemmtilegri

hönnun,“ segir Auður og hlakkar
til að takast á við þetta spennandi
verkefni.
bergthora@frettabladid.is

Auður Eva og ritstjórinn Elín
Hrund.

Blaðamenn frá þýska Vanity Fair og einu stærsta dagblaði Þýskalands sóttu Ísland heim.

fréttir

V

KEYPTI GÖMLU
ÍBÚÐINA AFTUR
„Ég æddi í það og keypti íbúðina
sem ég átti fyrir rúmum tveimur
árum. Ég er með fortíðarhyggju á
háu stigi og ákvað því að gera tilboð
í hana þegar hún var auglýst til sölu
og þar með varð ekki aftur snúið,“
segir útvarpskonan Valdís Gunnarsdóttir en hvatvísin rak hana áfram og
keypti hún íbúðina án þess að vera
búin að selja húsið sitt. „Það eru
blendar tilfinningar sem bærast með
mér, en ekki fer ég að reka tvö heimili,“ segir Valdís hlæjandi og bætir því
við að líklegast myndu einhverjir kalla
þetta fljótfærni.
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Skrifa ekki dæmigerða
næturlífspistla

ið vorum með blaðamenn
frá þýska Vanity Fair og
Welt am Sonntag, einu
stærsta helgarblaði Þýskalands, á okkar snærum og skipulögðum dagskrá fyrir þá á meðan
á heimsókninni stóð,“ segir
Aníta Ólafsdóttir, verkefnastjóri
hjá Practical, en fyrirtækið sérhæfir sig á sviði viðburða- og
ferðaskipulagningar fyrir einstaklinga og hópa. „Blaðamennirnir komu hingað til lands til
að kynnast betur landi og þjóð.
Þeir eru að fara að skrifa greinar um Ísland og vildu kynnast öðru en margrómuðu næturlífi höfuðborgarinnar,“ segir
Aníta en þeir sýndu íslenska
hestinum mikinn áhuga sem
og menningu og lífsstíl Íslendinga. Þrátt fyrir að ætlunin hafi
ekki verið að skrifa dæmigerða
næturlífspistla úr 101 Reykjavík
nutu þó blaðamennirnir ekki einungis hinnar óspjölluðu íslensku
nátturu á þeim fjórum dögum
sem þeir dvöldu hér. „Veitingastaðurinn Domo varð fyrir valinu og vakti mikinn áhuga fyrir
gæði og framsetningu hráefnis.
Einnig fórum við með þau á b5
sem og skemmtistaðinn Organ
þar sem hljómsveitin Kimonó
kom fram ásamt öðrum íslenskum böndum. Practical skipulagði
ekki bara dagskrána fyrir blaða-

mannateymið heldur aðstoðaði einnig við að finna tengiliði
og bóka fundi með áhugaverðum viðmælendum. „Við kynntum þau fyrir íslenskri fatahönnun og þeirri grósku sem hefur
átt sér stað hér síðustu misseri
og þeir tóku m.a. viðtal við Steinunni Sigurðardóttur fatahönnuð.
Ljósmyndagallerí Ara Sigvaldasonar ljósmyndara vakti sömuleiðis mikla athygli þeirra,“
segir Aníta og bætir því við að
þeim hafi þótt hvað merkilegast hversu auðvelt er að nálgast viðmælendur, annað en úti
hinum stóra heimi. Áhugi þeirra
á Íslandi var greinilega mikill
og Aníta segir að jafnvel megi
búast við annarri heimsókn
frá þeim fljótlega. Hvort þessi
heimsókn Þjóðverjanna verði til
þess að Steinunn opni verslun í
München eða Ari Sigvaldason
verði ráðinn sem hirðljósmyndari á þýska Vouge verður svo
tíminn að leiða í ljós.
bergthora@frettabladid.is

Aníta Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá
Practical, sá um að kynna Ísland fyrir
þýsku blaðamönnunum.
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Útvarpsmaðurinn Sigvaldi Kaldalóns gerði sér grein fyrir að hann
yrði að flytja þegar í ljós kom að
von er á fjórða barninu. Ekki
var íbúð hans búin að vera
lengi á sölu þegar hún seldist
og hann fann aðra sem hentaði fjölskyldunni betur. Það
skondna við þetta er að
í sama húsi býr Gassi
sem stýrir morgunþættinum
Zúúber
með Sigvalda. Þeir
félagar geta því verið
öllum stundum saman
og jafnvel farið samferða í vinnuna. Íbúðin

Jóhann Garðar Ólafsson og Sigvaldi Kaldalóns, stundum kallaðir Gassi og Svali.

er við Marteinslaug 8
en þar býr einnig Jón
Axel Ólafsson, fyrrverandi útvarpsmaður, en hann er einmitt
bróðir Gassa og lærimeistari Sigvalda í útvarpsfræðum.

VORTILBOÐ
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Pablo

Francisco

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu
(2x80x200)

Fjölstillanlegt þýskt
heilsurúm með heilsudýnu
(2x90x200)

kr. 315.000

kr. 499.000

Á RAFSTILLANLEGUM HEILSURÚMUM
EITT MESTA ÚRVAL LANDSINS AF SVEFNSÓFUM
MIKIÐ ÚRVAL FJÖLSTILLANLEGRA
RAFSTÝRÐRA HEILSURÚMA
FRÁ ÞÝSKALANDI OG USA

AMERÍSKAR HEILSUDÝNUR Í HÆSTA GÆÐAFLOKKI.
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 rannsóknasamtök
kíropraktora) og Good housekeeping (stærstu neytendasamtök í Bandaríkjunum).

Rekkjan ehf ≤≥ Suðurlandsbraut 48 (Bláu húsin í Faxafeni) ≥≥ 108 Reykjavík ≥≥ 588 1955 ≥≥ www.rekkjan.is

S Cape Wallhugger mest seldi ameríski
stillibotn í heimi með heilsudýnum frá King Koil

H E I L S U R Ú M
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ANDREA MAACK MYNDLISTARMAÐUR GERIR EINSTAKT ILMVATN

Aðeins selt í fjórum eintökum
Óvenjuleg sýning listakonunnar Andreu Maack
verður opnuð í dag í Gallerí Ágúst en þar afhjúpar hún nýtt ilmvatn sem hún vann í samstarfi við
ilmvatnsframleiðanda í Frakklandi. „Í fyrri verkum
mínum hef ég unnið mikið með útlitsdýrkun en ilmvatnið SMART, sem ég hannaði og hef látið framleiða, er sjálfstætt framhald af verki mínu VOART,“
segir Andrea en í verkunum leitast hún við að lyfta
útlitsdýrkun á annað og hærra plan. Ilmurinn er
hugsaður fyrir bæði kynin en samsetning hans er
flókin og tók langan tíma að þróa. „Þegar ilmvatninu er spreyjað er hann örlítið sætur og kvenlegur en þó afgerandi. Á næsta hálftímanum eða svo
breytist aftur lyktin og verður þyngri og karlmannlegri og fer að minna á blöndu af leðri og við,“ segir
Andrea, sem vill með verkinu virkja áhorfandann
því hver og einn hefur mismunandi lyktarskyn og
upplifir ilminn á mismunandi hátt. „Við erum vön
að setja á okkur fjöldaframleidd ilmvötn án þess að
velta því frekar fyrir okkur en ilmurinn af SMART

Hið einstaka ilmvatn Andreu, SMART.

Karíus og Baktus partíhaldarar.

og það hvernig hann breytist færir þann sem ber
lyktina nær fullkomleika,“ segir Andrea, sem þróaði ilminn í samvinnu við ilmvatnsframleiðandann
aps, aromas & perfumes í Grasse í Frakklandi, höfuðborg ilmvatnsframleiðslu í heiminum. „Fyrirhugað er frekara samstarf á milli mín og þeirra, sem
býður upp á marga spennandi möguleika.“ SMART
er einunigs framleitt í fjórum 50 ml flöskum þar
sem það fellur ekki að hugmyndinni bak við verkið að fjöldaframleiða það, enda leggur listamaðurinn áherslu á að upplifun ilmsins eigi að vera einstök. Þessar fjórar flöskur verða þó til sölu í Galleríinu á meðan á sýningunni stendur. „Það verður
mikil uppákoma á opnuninni í dag en hluti af sýningunni er risastór útprentuð teikning sem ég hef
skipt niður í 252 „blottera“. Þeir verða allir númeraðir og áritaðir en hver gestur fær blotter með ilmi
á til eignar,“ segir Andrea að lokum. Sýningin verður opnuð kl. 17 í dag eins og fyrr sagði og stendur
til 28. júní.
bergthora@frettabladid.is

Sólhlífar, blaknet, strandboltar í suðrænum anda
„Við félagarnir höldum sumarpartí með öllu tilheyrandi á Q-bar annað
kvöld,“ segir Heimir Héðinsson, skífuþeytir og gleðipinni, en hann skipar tvíeykið Karíus og Baktus ásamt félaga sínum hinum ítalsk-ættaða
Rafael Manna. Þeir félagar höfðu fengið sig fullsadda af snjó, slyddu
og kulda og ákváðu því að fanga sumarkomuna með stæl. „Gleðin hefst
upp úr átta og verður sjóðandi heit stemning fram eftir nóttu á barnum.
Staðurinn verður vel skreyttur þar sem strandhlífar, strandboltar og
blaknet koma við sögu þó fátt eitt sé nefnt,“ segir Heimir sem er kominn
í mikinn sumargír en undirbúningur sumarhátíðarinnar hefur tekið um
það bil mánuð enda að mörgu að huga. „Við erum á fullu að redda okkur
leikmunum og nauðsynlegum fylgihlutum fyrir gleðina en við leggjum
mikinn metnað í að gera þetta eins flott og hægt er,“ segir Heimir sem
er ekki ennþá búinn að ákveða hverju hann mun klæðast, ólíklegt verður þó að teljast að hann muni vera á sundskýlunni einni fata. „Fólk á að
mæta í sumarskapi og helst í strandfötum í gleðina en það verður vel
heitt inni eins og vill verða í heitara loftslagi og því ætti engum að verða
kalt,“ segir Heimir og bætir því við að veislugestum í kuldagöllum verði
ekki meinaður aðgangur.
bergthora@frettabladid.is
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fatastíllinn

1. Þennan kjól keypti Sesselja í Kaupmannahöfn. Hún kom sjálfri sér á óvart
þegar hún keypti hann því hún hefur aldrei verið hrifin af gulu fyrr en nú.
2. Spöng sem er svolítið eins og hattur. Hún fékk hann í KVK.
3. Sesselja elskar fylgihluti og á aldrei of mikið af hárskrauti.
4. Myndarlegt skósafn. Hún hrífst yfirleitt af dömulegum skóm með smá hæl
enda er hægt að vera í sömu fötunum dag eftir dag ef skóparinu er skipt út.
5. Glingrið fær hún hér og þar en henni finnst það skipta miklu máli þegar
útlitið er annars vegar. Hún fær heldur aldrei nóg af hönskum og á sérlega
veglegt safn af þeim.

Sesselja Thorberg, vöru- og innanhússhönnuður

Puntar sig á
hverjum degi

1

Getur þú lýst þínum stíl? „Vinkonur mínar myndu segja „classical 50´s“
án þess að blikna og kannski er svolítið til í því. Ég reyni þó oftast að
vera sem dömulegust og myndi kannski segja að það væri minn stíll að
vera svolítið dömuleg.“
Hvernig fötum fellur þú alltaf fyrir? „Ég fell oftast fyrir dömulegum og
klassískum sniðum og reyni oftast að kaupa slíkan fatnað. Aftur á móti
hef ég alltaf reynt að vera skynsöm og kaupi föt sem passa að minnsta
kosti við tvær aðrar flíkur sem ég á fyrir í fataskápnum. En oft fer það
svo að ég enda á að kaupa fylgihluti frekar en föt, því auðvelt er að
breyta samsetningum og útliti með því einu að skipta út tösku, skóm,
eyrnalokkum og varalit.“
Uppáhaldsverslun? „Mér finnst ofsalega gaman að fara í Kisuna á
Laugaveginum og Zöru í Smáralind. Ég vinn niðri í miðbæ og er því
ofsalega smituð af miðbæjar-búðar-sjarmanum. Það eru ofsalega margar fallegar búðir niðri í miðbæ og því auðvelt að seilast í budduna í
slíku umhverfi.“

2

Hefur þú eytt peningum í óþarfa? „Ójá! Ég viðurkenni það fúslega. Hver
hefur ekki gert það einhvern tíma? En yfirleitt er ég nú á skynsömu
nótunum.“
Kaupir þú föt á útsölum, hvað þá helst? „Mér leiðast oftast útsölur …
nema skóútsölur, það er einhver annar sjarmi yfir þeim.“
Eyðir þú miklum peningum á mánuði í föt? „Nei, það held ég
ekki, held ég sé nú bara svona í norminu.“

3

Hverjar eru þínar tískufyrirmyndir? „Þær/þeir sem hafa sinn eigin
stíl, það er yfirleitt fólk sem mér finnst töff. Mér finnst ekki eins
töff að sjá fólk í grúppum sem apa upp eftir hvað öðru. Fyrirmyndir mínar felast því í sjálfstæðu fólki sem ekki er hrætt við að láta persónulegan stíl sýna hvaða mann það hefur að geyma.“
Spáir þú mikið í hverju þú klæðist? „Já, svona yfirleitt. Auðvitað er
dagamunur á því eins og hjá öllum. En svona á góðum degi þá punta ég
mig upp og set upp varalitinn.“

4

Í hvað myndir þú aldrei fara? „Það eru nokkrir hlutir sem ég myndi aldrei
fara í. Ekki endilega af því að mér finnist þeir hryllilega ljótir heldur líka
af því þeir gera gjörsamlega ekkert fyrir mig. Tiger leggings, já og allt
svona tiger. Plastbuxur æpa heldur ekkert á mig, né eru gallabuxur með
einhverju glimmeri og glingri á í uppáhaldi hjá mér. Ég hélt reyndar að
ég myndi aldrei klæðast gulu … en guli og brúni sumarkjóllinn sem ég
keypti mér afsannaði það. Ætli ég segi ekki, aldrei að segja aldrei.“

5
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The new seductive fragrance
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Guðbergur Garðarsson og Inácio Pacas da Silva Filho heilluðu þjóðina upp úr skónum í sjónvarpsþáttunum Hæðinni á Stöð 2.
Í viðtali við Mörtu Maríu Jónasdóttur segja þeir frá óvenjulegu lífi sínu og hvernig þeir gera lífið betra með ástinni einni saman.

Auðga lífið með ástinni
Í

einu af eldri hverfum Hafnarfjarðar hafa Beggi og Pacas,
eins og þeir eru oftast kallaðir,
hreiðrað um sig í 100 ára gömlu
húsi sem er einn ævintýraheimur
út af fyrir sig. Heimili þeirra er
í allt öðrum stíl en raðhúsið sem
þeir innréttuðu í Hæðinni. „Við
fluttum hingað fyrir fimm árum
og það þurfti svo sannarlega að
taka hérna til hendinni. Pacas
heillaðist hins vegar af húsinu svo
við ákváðum að slá til og kaupa
það. Síðan erum við búnir að vera
að vinna í því og erum alls ekki
hættir,“ segir Beggi og bætir því
við að þeir hafi ákveðið að halda
í gamla stílinn því það passaði
svo vel við húsið. „Við erum listamenn og getum hannað í hvaða stíl
sem er. Það verður bara að vera í
takt við andann sem býr í hverju
húsi.“ Næst á dagskrá er einmitt
að halda upp á 100 ára afmæli
hússins með garðveislu og gleði.
„Við vorum bara að bíða eftir að
þættirnir myndu klárast og allt
myndi springa betur út í garðinum,“ segja þeir en árið 2004 veitti
Hafnarfjarðarbær þeim verðlaun
fyrir fallegasta garðinn.
Líf þeirra snýst um að skapa og
það skiptir ekki máli hvort þeir
eru að elda mat eða gera heimili fín. Þegar þeir eru spurðir að
því af hverju þeir hafi ákveðið að

sækja um í Hæðinni kemur upp
úr dúrnum að þeir sóttu aldrei
um sjálfir heldur var það vinkona
þeirra sem skráði þá. „Mér fannst
þetta ekki góð hugmynd í byrjun en Pacas keypti hana strax og
stökk upp á lappir sér og var til í
tuskið. Það tók smátíma að sannfæra mig um að fara í þáttinn,“
segir Beggi og heldur áfram.
„Mig langaði ekki að fólki fyndist ég vera að trana mér fram. Ég
velti því líka fyrir mér hvort við
myndum ráða við þetta því þetta
er náttúrulega hörkuvinna. Svo
sannfærðist ég og sé ekki eftir
því. Auðvitað hjálpaði það okkur
hvað við erum ófeimnir og það
skipti okkur ekki máli hvort það
voru myndavélar í öllum hornum. Við komum bara til dyranna
eins og við erum klæddir,“ segir
Beggi. Hinn 23. febrúar fluttu
þeir inn í raðhúsið á Hæðinni og
gerðu sér enga grein fyrir hvað
þeir voru að fara út í. „Mér brá
svolítið þegar við komum inn því
það var allt hrátt, tveir hermannabeddar á gólfinu, engar gardínur og ekki neitt. Ég hugsaði með
mér hvað ég væri búinn að koma
mér út í en svo fannst okkur þetta
bara spennandi og ákváðum að
setja ást og kærleik inn í verkefnið.“ Þeir bjuggu í Hæðinni í
tvo og hálfan mánuð og sjá svo

Beggi og Pacas leika við hvern sinn fingur og hlakka til að taka þátt í ævintýrunum sem eru fram undan.

sannarlega ekki eftir því að hafa
látið slag standa. „Það kom okkur
svolítið á óvart hvað var staðið
vel að öllum hlutum. Hrafnhildur
Gunnarsdóttir pródúsent er alger
stjarna og Gulli Helga á hrós skilið en þau voru okkur innan handar
með allt,“ segja þeir.
Þegar dómnefndina ber á góma
segir Pacas að það hafi komið
honum mest á óvart hvað hún var
dómhörð og þeir segjast báðir
hafa orðið fyrir töluverðum vonbrigðum með hana. En svo gerðu
þeir sér grein fyrir að þetta væri
sjónvarpsþáttur og hættu að taka
því persónulega þegar verkin þeirra féllu ekki í kramið hjá
dómurunum. „Öll pörin lögðu
hjarta og sál í verkefnin og svo
kom þriggja manna dómnefnd
og fór að hlæja að verkefnunum
okkar. Það var eins og þau gerðu
sér ekki grein fyrir því hvað þau
væru að gera. Fljótlega lærðum
við það að allir eru mannlegir og
hver og einn hefur rétt á að hafa
sína skoðun. Í framhaldinu ákváðum við að taka ekki mark á dómnefndinni og halda áfram að gera
hlutina eins og við vildum. Okkur

var nákvæmlega sama hvað þeim
fannst,“ segja þeir.

Fyrrverandi eiginkona Begga
spilar stórt hlutverk
Það er ekki hægt að segja að Beggi
og Pacas tilheyri hinni dæmigerðu
vísitölufjölskyldu. Í kringum þá
eru sex börn, eitt barnabarn og
annað á leiðinni. Það sem vekur
mesta furðu er að fyrrverandi
eiginkona Begga tekur virkan þátt
í lífi þeirra og er stór hluti af fjölskyldunni. Þegar þeir eru spurðir að því hvernig þeir fari að því
að hafa allt í góðu hrósar Beggi
fyrrverandi eiginkonu sinni og
segir hana ákaflega vel gefna og
klára. „Þegar hún skildi við Begga
fékk hún tvo eiginmenn í staðinn,“
segir Pacas og hlær en fyrrverandi
eiginkonan er reglulegur gestur
hjá þeim í mat og tekur virkan þátt
í lífi þeirra. Þau eru með sameiginlegt forræði, búa nálægt hvert
öðru og þeir segja það vera henni
að þakka hvað gekk vel með Hæðina því hún hafi séð um börnin á
meðan. „Þegar við unnum Hæðina buðum við börnunum okkar út
að borða og mín fyrrverandi kona

MYNDIR/VALLI

var að sjálfsögðu með í för. Hún
er ein af okkur sem er svo yndislegt.“ Í næsta húsi við þá búa tvö
elstu börn Begga ásamt mökum
sínum og þar býr líka barnabarnið. „Fólk hefur labbað hérna framhjá og haldið að hér sé kaffihús,
en þá erum það bara við og börnin að borða kvöldmatinn,“ segir
Pacas og hlær. „Það er alltaf fullt
af fólki hérna í mat. Okkur finnst
svo notalegt að vera með öll börnin í kringum okkur. Pacas er eiginlega alveg eins og ég, ef við sjáum
ekki krakkana á hverjum degi þá
erum við ómögulegir.“
Þeir eru búnir að vera saman
í fimm ár en þeir kynntust þegar
Beggi réð Pacas í vinnu til sín í
veisluþjónustu sem hann var með
á þeim tíma. Spurður að því hvort
hann hafi ráðið hann út af útlitinu
segir hann svo ekki vera. Þegar
þeir kynntust var Beggi skilinn
við konuna sem hann var með í 25
ár. Hann segist alls ekki hafa verið
á leið út úr skápnum, hann hafi
bara orðið ástfanginn af Pacasi.
„Það var bara svo sterkt kemistrí
á milli okkar. Fyrir mér skipti ekki
máli hvort ég yrði skotinn í konu
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eða manni heldur varð ég ástfanginn af honum sem manneskju,“
segir Beggi og viðurkennir þó að
skilnaðurinn við eiginkonuna hafi
tekið á. „Það er alltaf erfitt að
skilja. Ég og mín fyrrverandi kona
erum skynsamt fólk og ákváðum
að gera hlutina þannig að börnunum liði sem best. Elsti sonur minn
var tvítugur þegar ég ákvað að
koma út úr skápnum. Ég gat ekki
hætt að gráta þegar hann sagðist
elska mig og líta upp til mín en sér
kæmi ekki við hvað ég gerði í mínu
svefnherbergi,“ segir Beggi.

Á nærbuxunum úti í snjónum
Pacas er búinn að búa á Íslandi í
fimmtán ár. Hann segir að hann
hafi verið leiddur til landsins frá
Brasilíu því hann elski snjóinn og
kuldann á Íslandi. „Þegar ég var
lítill dreymdi mig um að geta legið
í grasinu án þess að vera étinn af
skordýrum en mig grunaði ekki að
ég fyndi landið sem myndi passa
mér svona vel. Ég elska hitastigið hérna og það hentar mér miklu
betur en hitinn í Brasilíu,“ segir
Pacas. Beggi elskar hins vegar hitann í Brasilíu og þolir ekki kulda
og snjó. Þeir vega því hvor annan
upp. „Pacas fer stundum á nærbuxunum út í snjóinn, þetta skil ég
ekki,“ segir Beggi og hlær.
Um árin hafa Beggi og Pacas
unnið í veitingabransanum og
hlotið lof fyrir störf sín þar sem
þeirra markmið hefur ætíð verið
að elda frá hjartanu og blanda ástinni í matinn. Það kom þeim því í
opna skjöldu þegar þeim var sagt
upp störfum á veitingstaðnum Gló.
„Þetta kom við okkur þar sem við
erum bara venjulegir fjölskyldumenn sem þurfum að borga reikninga. Okkur fannst líka hart að
þau skyldu nota okkar uppskriftir eftir að þau voru búin að reka
okkur. Þegar ég var að býsnast
yfir þessu við Pacas þá kom hann
með gott svar, að þau hefði fengið uppskriftirnar en ekki alla ástina sem við lögðum í matinn. Það
er svolítið rétt og ég ákvað að tileinka mér þetta viðhorf. Síðan við
vorum reknir hefur þó verið nóg
að gera hjá okkur, búnir að vera
á fullu í veisluþjónustu og svo
hefur Pacas verið að elda fyrir
leikskólabörn. Við trúum því að
þegar einar dyr lokist þá opnist
aðrar betri í staðinn,“ segir Beggi
en þessi speki er komin frá Pacasi
sem var hare krishna-munkur í
Brasilíu áður en hann flutti til Íslands. „Ég lærði hins vegar til
kokks á Íslandi þar sem allir hlutir eiga að gerast svo hratt. Ég er
því búinn að læra mest af Pacasi.
Ég get alveg gefið uppskriftir en
það er ekki að elda frá hjartanu,“
segir Beggi. Það er eiginlega ekki
hægt annað en að spyrja þá um
uppáhaldsmatinn sinn. „Við elskum kjúklingalifur. Dagsdaglega
borðum við mikið af grænmeti
og baunaréttum en þegar við viljum vera rómó þá fáum við okkur
kjúklingalifur og rauðvínsglas.“

Baða sig í athyglinni
Síðustu dagar hafa verið ævintýri líkastir í lífi þeirra Begga og
Pacasar. Fólk sópast að þeim úti
á götu og börnin biðja um eiginhandaráritanir. Þegar þeir eru
spurðir að því hvort Hæðin hafi
breytt lífi þeirra segjast þeir
ennþá vera sömu manneskjurnar. „Hæðin breytti okkur ekki sem
persónum en við erum rosalega
þakklátir því þetta hefur gefið
okkur svo mörg tækifæri. Okkur
langar að vinna vinnu sem gleður mannshjartað og okkur líður
vel með. Við eigum draum um að
halda áfram að vinna fyrir opnum

tjöldum og gera eitthvað fyrir
fólk. Okkur langar til að gera matreiðsluþætti með skemmtilegu
ívafi. Það er ekki inni í myndinni
að elda mat og kenna fólki hvernig eigi að elda heldur að spinna
þáttinn af fingrum fram og vera
svolítið spontant. Gaman væri að
veiða fólk þegar það er að kaupa
í matinn og fara með því heim að
elda. Það er ekki búið að ganga
frá neinum samningum en það er
verið að vinna í því,“ segja þeir.
Þangað til það kemur í ljós geta
þeir baðað sig í stjörnuljómanum
en það er bara eitt sem þeir verða
að passa og það er að hafa alltaf
penna við höndina til að gefa
eiginhandaráritanir.
martamaria@365.is

KLINGENBERG SPÁIR
Spákona Föstudags, Sigríður Klingenberg, spáir fyrir Ólafi Darra Ólafssyni
leikara þessa vikuna. Ólafur Darri er
fæddur 3. mars árið 1973 og hefur því
lífstöluna átta. „Ólafur Darri er
einstaklega tilfinningaríkur, ljúfur
og geðgóður maður, Hver sá
sem verður þeirra gæfu aðnjótandi að kynnast þessu góðmenni verður ríkari fyrir
vikið. Hann er hvers manns hugljúfi enda góðsemin
uppmáluð og mun fá mörg hlutverk út á það hversu
gott er vinna með honum. Ólafur hefur einstaklega
frjótt ímyndunarafl og ætti að prófa að skrifa en
þar liggur færni hans einnig. Ef hann hefði verið
uppi á víkingaöld þá hefði hann verið friðsamur
víkingur og aldrei höggvið mann í herðar niður.
Hann er nútíma íslenskur víkingur og á eftir að
leggjast í víking bæði hérlendis og erlendis án
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Ólafur Darri Ólafsson
þess þó að flytja búsetu sína. Ólafur er mikill fjöskyldumaður
og það er oft kátt á hjalla á heimili hans. Lífstalan hans 8
segir mér að hann hafi verið ofvirkur sem barn og er það
ennþá sem er einn af hans aðalkostum. Hann hefur gaman
af börnum enda sjálfur með stórt barnshjarta. Það kæmi
mér ekki á óvart að hann hafi góða söngrödd en líklega
verður lítið um landvinninga í þeim efnum. Íslenskur
leikstjóri, ég nefni engin nöfn, á eftir að koma Ólafi Darra
á kortið úti í hinum stóra heimi. Ólafur Darri hefur
listaorku í öllum húsum svo það hefði verið slétt
sama hvað hann hefði tekist á við á listasviðinu.
Hann getur átt það til að vera kærulaus og mun
því líklega velja sér konu sem hefur líf sitt í sterkum skorðum. Á þessu ári mun Ólafur Darri taka
sig í bakaríið og virkja orkustöðvarnar og leggja
áherslu á jafnvægi og vellíðan,“ segir Sigríður og
hendir fram stöku um þennan stórbrotna leikara
www.klingenberg.is
að lokum.
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tíska

HIMNESKUR
BLÓMATOPPUR

GEGGJAÐIR SKÓR

sem lífgar upp á fataskápinn og færir þér
sumarið beint í æð, fæst í Topshop.

með rokkuðu ívafi. Bera með sér
fögur fyrirheit um skemmtilegt og
hressandi sumar. Fást í Kron.

ferskleiki dagsins í dag

Hildur Björk Yeoman fatahönnuður
Hvernig myndir þú lýsa hönnun þinni?„Það fer algjörlega eftir því hvað ég er að hanna hverju sinni og fyrir
hvern. Ég myndi þó segja að hekluðu töskurnar væru
mjög rómantískar, eitthvað sem búið er að leggja
mikinn tíma í að nostra við. Enn sem komið er eru
töskurnar einungis fáanlegar í svörtu en þær munu
fljótlega birtast í ýmsum litum. Klútarnir eru litaglaðir og hver og einn getur leikið sér með þá, það er að
segja bundið þá á mismunandi hátt eftir sínu höfði.“
Undir hvaða áhrifum varstu þegar þú hannaðir töskurnar?„Ég var undir miklum áhrifum frá gömlu handverki. Töskurnar eru allar handgerðar á Íslandi. Þetta
eru því einstök stykki og mikil ást lögð í hverja og
eina tösku. Þetta er ákveðinn lúxusvarningur fyrir
decadent tískupíur. Formið, stemningin og lögunin
vísar til gamalla yfirstétta á rókókótímum samanber
heklaða púðluhundataskan. Töskurnar eru þó komnar ansi langt frá upprunalegum áhrifavöldum þar sem
efniviðurinn er sóttur í slitsterkt og formheldið nótagarn.“

2

Tilboð gildir frá 15.- 18. maí

1

3

Hvaða efni notaðir þú í línuna? „Töskurnar eru
heklaðar úr nótagarni og
eru því mjög sterkar og endingargóðar. Annar skemmtilegur eiginleiki sem fæst af
nótagarninu er að þær eru
flestar mjög stífar og geta
staðið af sjálfsdáðum. Klútarnir eru hins vegar úr jerseyefni og silkiflaueli. Silkiflauelið
er prentað með burnout-aðferð,
aðferðin felur í sér að brenna í
burtu ákveðna parta af flauelinu
með þartilgerðri sýru.“
Hvað er á döfinni hjá
þér?„Töskurnar og klútarnir
eru nýkomin í sölu í KronKron.
Ég er að gera tískuteikningar
fyrir undirfataverslunina Systur. Einnig er ég að gera tískuteikningar fyrir uppáhalds
undirfatamerkið mitt sem er
breskt og heitir Lascivious.
Verk mín verða birt í bók sem
kemur út nú í sumar. Bókin
kallast Color in fashion og
skartar m.a. hönnuðum á borð
við Walter Beirendonck, Cneeon, Basso & Brooke, Jens Laugesen, Alexandre Herchcovitch og TataNaka.“ Hægt er að
sjá nánar á hilduryeoman.com
bergthora@frettabladid.is

4

1-2. Tískuteikningar eftir Hildi. 3-5.Töskurnar eru allar handgerðar á Íslandi
og því engin eins. Þær eru allar heklaðar úr nótagarni og því mjög sterkar og
endingargóðar.
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K A R E N M IL L E N

| Kringlunni og Smáralind | karenmillen.com

þú kemst ekki
í gegnum
vikuna …
... nema að átta
þig á því að lífið
er einn stór sleikur. Notaðu hvert
tækifæri til að
fara í sleik, helst
oft á dag. Áður
en þú veist af
verður lífið orðið miklu skemmtilegra!
... nema að byrja að skipuleggja Eurovisionpartíið í ár. Mælum með serbnesku þema í klæðnaði, fæðuvali og
stemningu.

Gjöfin
þín

Ef þú verslar vörur frá Estée Lauder fyrir 3.900 eða meira í Lyfju
Lágmúla og Smáratorgi, dagana 15. – 21. maí: Færðu nýja augnskuggatvennu, augnblýant og 10 daga skammt af Projectionist
mascara. Þá færðu 7 daga skammt af Revelation nýja kreminu,
Idealist undrakreminu og Perfectly Clean hreinsi.
Að auki færðu Pure Color Crystal varalit í fullri stærð og
3 förðunarbursta.
Allt þetta fyrir þig ásamt fallegri snyrtitösku.
*meðan birgðir endast

Verðgildi gjafarinnar er um kr. 10.500.-

... nema að fá þér þægilegan sófa.
Þessi frá B&B Italia fæst í Heima og
slær allt út.

...nema að fara í fótsnyrtingu svo þú
verðir flott þegar þú ferð úr sokkunum
í vorblíðunni og mætir berfætt í vinnuna.

Við mælum með:
Nýtt: Double Wear Maskari


Allt að 15 tíma ending. Falleg augnhár frá morgni fram á kvöld.
Litfastur maskari ekkert kám.

... nema að hætta að hlusta á fréttaflutning af slæmu gengi krónunnar,
stýrivöxtum og hækkandi matarverði.
Gleymdu þessum fylgifiskum íslenska
hagkerfisins og hugsaðu
um sólarströnd í hvert
skipti sem þetta þrennt
ber á góma. Áður en
þú veist af verður þú
búin/n að gleyma að
það er allt að fara
til andskotans
hérna.

Skýr augnumgerð að morgni dags – jafnskýr að kvöldi.
Double Wear maskarinn gefur einstaka endingu og frábæra lengingu.
Þetta byggist á einstakri kámvörn, Smudge Shield Technology, sem hönnuð
er til að standast mikinn hita og raka án þess að
liturinn kámist út, flagni eða eyðist í dagsins önn.
www.esteelauder.com
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heima

LÍFGAÐU UPP Á GARÐINN
Þessi stóll er einn af því sem prýðir sumarlínuna frá Habitat í ár. Hann er svo suðrænn
og seiðandi að það er ekki hægt annað en að komast í stuð við það að sitja í honum.
Fyrir þá sem þyrstir í sumarstuð ættu að heimsækja nýju Habitat-verslunina í
Holtagörðum.

gleði og glysgjörn húsráð

Hreinræktaður sparnaður

É

g var stödd í boði um daginn þegar
matarverð, kreppa og sparnaður barst
í tal. Yfirleitt reyni ég bara að loka
eyrunum því lífið verður svo fjandi
leiðinlegt þegar maður hefur áhyggjur og
því er stundum gott að hugsa eins og afi
minn heitinn, að fara ekki yfir brúna fyrr
en maður kemur að henni. Í fyrrnefndu
boði var ég líka við það að gleyma að það
hrikti í stoðum efnahagslífsins vegna fjarMarta María Jónasdóttir
veru eiginmannsins sem virðist einhverra
martamaria@365.is
hluta vegna hugsa allt of mikið um peninga.
Þegar ég hef hermt það upp á hann segist
hann neyðast til þess þar sem konan sem hann er kvæntur sé viðskiptahallinn holdi klæddur. Hann segir að ef ég sé ekki að kaupa eitthvað þá
sé ég pottþétt að hugsa um hvað ég ætli að kaupa næst. Ég hef mínar
ástæður fyrir þessu. Þetta kallast að hafa ástríðu fyrir fallegum hlutum og ég get ekki séð að það sé eitthvað verra en hvað annað.
Í boðinu runnu þó á mig tvær grímur þegar sparsami sessunautur
minn sagði að matarreikningurinn hjá sér hefði hækkað um 3.000 krónur á viku Mér fannst þetta vera töluverð upphæð enda væri líklega
hægt að splæsa í ágætisskópar fyrir þann pening, fara í tvo nuddtíma,
kaupa þrjár kampavínsflöskur í fríhöfninni eða farmiða aðra leið til
Færeyja. Auðvitað myndi ég frekar vilja gera eitthvað af þessu en að
borga meira fyrir matinn. Þótt ég fái kikk út úr því að kaupa þá hef ég
samt reynt að taka mig taki til að lækka matarreikninginn, kaupa ekkert grænmeti nema skoða verð á töflunni í grænmetiskælinum, kaupa
inn fyrir heila viku í einu, kaupa bara inn það sem ég ætla nákvæmlega
að borða og svo hefur reynst sumum vel að borða einfaldlega minna.
Ég verð þó að viðurkenna að þegar maður þeytist um lífið á ofsahraða hefur maður engan tíma í að spá í hvort kílóið af tómötum kostar
90 krónur eða 300 kall. Vinkona mín kom með frábært innlegg í þessa
umræðu og sagðist hafa fengið hugljómun þegar hún heyrði fólk í
Kastljósinu segja að fólk henti mest salati í pokum. Hún væri steinhætt
að kaupa það enda borðaði það enginn heima hjá henni. Hún sagði í leiðinni að þar fyrir utan þætti henni svona salat ekkert gott nema því væri
drekkt í rjómasósu.
Ég dáðist að þessu viðhorfi því auðvitað á maður bara að borða það
sem manni þykir gott. Mér finnst salat í pokum reyndar alger snilld,
sérstaklega eftir að ég fattaði að það væri hægt að setja afganginn af
því út í morgunsjeikinn og fá þannig góða næringu og minnka heimilissorpið í leiðinni. Ég passa mig samt á því að segja hinum í fjölskyldunni ekki frá þessu. Ef ske kynni að ég yrði nöppuð verð ég fljót að
svara því að ég sé bara að spara.

Fyrir útivistarfólk

Compeed plásturinn
• Verndar fætur og hindrar blöðrumyndun
• Vatnsheldur – vörn gegn bakteríum
• Dregur úr óþægindum og sársauka

Fæst í apótekum

Það er svo sannarlega hægt að spegla sig hér. Munirnir eru frá Laura Ashley.

MYNDIR/RÓSA

Taktu leikkonuna Söruh Jessicu Parker þér til fyrirmyndar.

H

Löðrandi lúxus

vern dreymir ekki um að hafa heimilið spikk og span og
láta það líta út fyrir að vera löðrandi í lúxus? Einn af nýjustu straumunum í innanhússhönnun er að
nota mikið af speglum og þá er
alveg sama hvort speglarnir
eru á veggjunum eða húsgögnunum. Speglahúsgögnin minna
óneitanlega á hinn margrómaða Art Deco-stíl sem var hvað
vinsælastur á árunum 1925 til
1939. Þar voru speglahúsgögn
áberandi í bland við speglaflísar sem voru allt annað en dapur
eitíshrotti. Það sem speglahúsgögnin hafa fram yfir svo
mörg önnur húsgögn er hvað
þau gera heimilið glæsislegt og
virðulegt. Það er jafnframt hægt
Hvað er fegurra en
að leika sér fram og til baka með
svona skápur? Þessi
speglahúsgögnin, enda fara þau
fæst í Pier.
vel með blómóttu og rómantísku
en svo gera þau minímalískt heimili
ennþá meira töff. Hvíti leðursófinn lifnar við þegar
vínskápur alklæddur speglum er kominn í stofuna og
þá má jafnvel taka JR Ewing á þetta og setja bakka
ofan á skápinn með viskíkaröflu og kristalsglösum. Í
fyrra var innlit hjá leikkonunni Söruh Jessicu Parker
í Elle Decor og þar setti risastór speglakommóða
punktinn yfir i-ið í svefnherberginu þar sem rósótt,
bleikt og túrkíslitað var áberandi. Nú er bara spurning hvort þú vilt vera mjúk og heit eins og Sarah
Jessica eða haga þér eins og illmennið JR?
martamaria@365.is

Virðuleg speglakommóða
sem fæst í versluninni
Laura Ashley.

Speglanáttborð getur bjargað ljótasta
svefnherbergi. Þetta náttborð fæst í
Pier.

Snyrtiborð eða skrifborð? Þú ræður alveg
hvernig þú notar það. Borðið fæst í Pier.

Stúdentajakkafötin
með flottu sniðunum
voru að koma í hús.
Quart-buxur
mikið úrval,
galla/camouflage/hvítar
Bolur fylgir með.
PI PAR • SÍA

Frá kr. 6.900.
opið til kl. 17 á laugardag
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bland
í gær og á morgun ...

díana mist
Besti föstudagur hingað til. Fjölskyldufólkið tók sér frí í dag, allt gert til að
lengja helgina svo hægt væri að spila
aðeins meira Trival Pursuit í sumarbústaðnum, borða ennþá meira og leika
hina fullkomnu foreldra. Ég aftur sá
fram á góðar stundir í bænum. Aðdáandi minn á neðri hæðinni var farinn
í helgarferð með ellilíferisþegum um
Austurlandið, hressasta fólkið var eftir
í vinnunni og flíspeysufólkið hafði yfirgefið miðbæinn. Fór með pakkalausu
vinnufélögunum í drykk í hádeginu á
101 Hótel sem svo sannarlega setti
daginn í nýtt og enn hressara samhengi. Þar var Jón Ásgeir Jóhannesson, Þorsteinn Jónsson í Kók, Maggi
Ármann og hin vel klædda Þóra Baldvinsdóttir, innanhússhönnuður og eiginkona Bjarna Benediktssonar alþingismanns. Ljóst að föstudagshádegin
koma sterk inn. Hélt út í vinnudaginn rjóð í vöngum og mjúk í máli.
Eyddi restinni af deginum í það
að daðra við vinnufélaga minn á
msn. Hvort sem það var áfengið í hádeginu eða einhleypnastemningin á vinnustaðnum
þá ákváð ég að slá til
þegar hann stakk upp
á drykk á b5
um kvöldið. Kom
heim

úr vinnunni frekar sósuð og næstum því þunn, gíraði mig samt upp í
að opna hvítvínsflösku, setti á mig
rauðan varalit og brosti mínu blíðasta
þegar ég steig inn á b5. Þar var vinnufélaginn, kannski örlítið misheppnaður þegar hann var kominn út úr örugga vinnuumhverfinu, en samt ungur
og smá sætur. Við vorum þó fljót að
finna msn-taktinn eftir nokkra drykki.
Það var þó alveg ljóst frá okkar beggja
hálfu að þarna átti bara að tjalda til
einnar nætur. Á b5 voru þau Þórunn
Högnadóttir og tískulöggan Arnar
Gauti úr Innlit/Útlit, svart/hvít og stíliseruð eins og þeirra er von og vísa.
Matthías Johannessen yngri, aðstoðarforstjóri Salt Investment, var þar
sömuleiðis sem og Marin Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Praktikal. Þar
voru líka Hulda Pjetursdóttir í Kaupþingi, Hreggviður Steinar Magnússon,
Hanna Stína innanhússarkítekt
með tveimur fjallmyndarlegum
mönnum. Ég og vinnufélaginn
létum okkur hverfa út í nóttina í
fyrra fallinu. Hugsa að eftirleiðis
munum við láta okkur að nægja
að heilsast vandræðalega í
vinnunni.

FÖSTUDAGUR:

LAUGARDAGUR:

Amiina, Kippi og vinir í Undralandi
í Hafnarportinu kl. 22. Kvartettinn
krúttlegi mun flytja þar endurunnið
efni í bland við nýtt með fulltingi einvalaliðs hljóðfæraleikara. Tónlistarviðburður sem enginn má missa af.

Aðdáendur rokksveitarinnar Egós
eiga heldur betur gott kvöld í vændum en hljómsveitin stígur á svið á
Nasa. Tónleikarnir hefjast á miðnætti.

„Ég elska hálsmen af öllum
stærðum og
gerðum. Þetta
hálsmen fékk ég
nýlega en það frá
Soniu Rykiel. Það
er í hvað mestu
uppáhaldi hjá mér
þessa dagana
því það er svo
sumarlegt.“

„Þetta verk eftir
bandaríska listamanninn Derían hefur fylgt
okkur lengi
en í dag er
afar erfitt
að fá verk
eftir hann.
Ég er algerlega heilluð
af því og safna
gjarnan hlutum í
sama stíl.

„Ég eignaðist þessa yndislegu bangsa
eftir frönsku listakonuna Natalie Lete nýverið en þeir eru í miklu uppáhaldi hjá mér
í augnablikinu.“

Þórunn Edda
Anspach eigandi
Kisunnar

TOPP
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„Ég er veik fyrir
töskum þó ég
safni þeim ekki
beint. Þetta er
nýjasta taskan
mín frá Soniu
Rykiel, ég get
setið og horft
á hana og
dáðst að fegurð hennar.Hún
er eins og listaverk.“

„Dagbókin mín
fylgir mér hvert
sem ég fer. Ég
gerði dagbókina
mína sjálf. Ég set
allt inn í dagbókina
mína.“
„Nýjasta klippimyndin mín
þar sem Högna
mamma mín og
Andrea frænka og
góð vinkona hennar eru í aðalhlutverki. Fyrir mér er
þessi mynd allt um
Vestmannaeyjar en
sá staður er mér
afar hjartfólginn.“

Borgin mín:

BARCELONA
BJARNEY HINRIKSDÓTTIR,
grafískur hönnuður á Hvíta húsinu

„Þetta listaverk eftir Ólöfu Nordal
hefur mikið tilfinningalegt gildi fyrir
okkur hjónin en þetta er fyrsta listaverkið sem við keyptum á Íslandi
eftir að við fluttum hingað.“

MORGUNMATURINN: Café con leche
og croissant á kaffihúsi í Bornhverfinu.
SKYNDIBITINN: Patatas
Bravas og bjór.
LÍKAMSRÆKTIN: Sund í
ólympíulauginni og salsa.
BEST VIÐ BORGINA:
Nálægðin við sjóinn, alþjóðleikinn, veðrið,
stemningin, maturinn, almenningsgarðarnir, kaffihúsin, tapasstaðirnir,
fólkið, metrokerfið,
Gaudi, söfnin, fótboltaliðið …
UPPÁHALDSVERSLUNIN: Útimarkaðir.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ: Ciutadellagarðurinn á sunnudögum, barirnir í Ravallhverfinu.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA:
Alls staðar nema á
Römblunni …

„Eftirlætis húsgagnið á heimilinu,
hægindastóll eftir Hans Wagner,
hannaður í kringum 1950 en við
keyptum hann í Kaupmannahöfn á
sínum tíma.“

„Ég elska að taka ljósmyndir og þá
sérstaklega á poloroid-vélina mína.
Ég hengi myndirnar síðan upp á
vegg og nýt þess að horfa á þær
hvern einasta dag.“

„Sumarlegur fjóluilmur sem minnir
mig svo á París. Hann er frá Annick
Goutal og heitir „La violette“. Hann
minnir mig á sælgæti sem ég fékk
þegar ég var að alast upp.“

