FÖSTUDAGUR
30. MAÍ 2008

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

Hverjir eru

&
klæddu

best

verst

karlmenn

Íslands?

2 • FÖSTUDAGUR 30. MAÍ 2008

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ
GERA UM HELGINA?
Auðunn Blöndal grínisti

E-label verslun í viku
„Sniðin í sumarlínunni okkar eru aðsniðnari en vetrarlínan en upp á síðkastið höfum við fengið margar fyrirspurnir frá viðskiptavinum okkar um hvort
væri hægt að máta fötin,“ segir Ásta Kristjánsdóttir,
framkvæmdastjóri E-label, en fram til þessa hefur
línan einungis verið seld á netinu til að halda verðinu í lágmarki. „Við ákváðum því að opna svokallaða
„pop-up store“ á Laugavegi 25 að erlendri fyrirmynd
og verða við óskum viðskiptavina okkar,“ segir Ásta
en pop-up store eru verslanir sem skjóta upp kollinum án fyrirvara og eru aðeins opnar í einhvern
ákveðinn tíma. Hægt verður að fá E-label frá deginum í dag og fram til 6. júní. Í tilefni af opnuninni
verður boðið upp á léttar veitingar og fyrirsætur úr
auglýsingaherferðinni verða á svæðinu.
bergthora@frettabladid.is

„Ég geri ráð fyrir að taka því rólega í kvöld og safna kröftum fyrir
annað kvöld, gæti þó verið að ég
kíkti í bíó. Mamma verður fimmtug á
sunnudaginn en hún heldur upp á afmælið á laugardagskvöldið. Sunnudagurinn mun síðan væntanlega fara
bara í þynnku og afslöppun.“

Ásta og Ási, en Ási er aðalhönnuður Elabel. Hægt er að skoða hönnunina á
www.e-label.is.

fréttir

Þórdís Þorleifsdóttir, Ingunn Jónsdóttir og Lilja Kristjánsdóttir opna ljósmyndasýninguna Egglost

Ófrjósemi og fósturmissir á mynd

FÁ AÐ BYGGJA
Í FOSSVOGI
Kærustuparið Svava Johansen
og Björn Sveinbjörnsson í Sautján
fengu loksins leyfi hjá skipulagsstjóra til að reisa steinsteypt einbýlishús við Kvistaland 12 í Fossvogi.
Beiðni þeirra um að fá að byggja á
lóðinni hefur legið hjá embættinu í
allan vetur en í vikunni fengu þau
loksins jákvætt svar. Húsið verður
engin smásmíði, 491 fm, en það
er stjörnuarkitektinn Pálmi Kristinsson sem á heiðurinn að því. Nú er
ekkert annað í stöðunni en að rífa
húsið sem stendur á lóðinni svo
hægt sé að hefjast handa.

FÖSTUDAGUR
Útgáfufélag 365 prentmiðlar
Ritstjóri Marta María Jónasdóttir
martamaria@365.is
Bergþóra Magnúsdóttir
bergthora@365.is
Útlitshönnun
Arnór Bogason og
Kristín Agnarsdóttir
Auglýsingar Sigríður Dagný
Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462
Föstudagur Skaftahlíð 24
105 Reykjavík, sími 512 5000

E

gglost er ljósmyndasýning sem verður opnuð á b5,
Bankastræti 5, sunnudaginn
8. júní en sýningin er samstarfsverkefni Ingunnar Jónsdóttur vöruhönnuðar, Lilju Kristjánsdóttur ljósmyndanema og Þórdísar Þorleifsdóttur útlitshönnuðar.
„Við vildum skapa okkur vettvang til að vinna saman og þetta
varð útkoman. Upphaflega kynntumst við í gegnum vinnuna okkar
þar sem við nálgumst verkefnin frá ólíkum áttum og fundum
stax að okkur langaði að gera
eitthvað meira saman,“ segir Þórdís Þorleifsdóttir. Ljósmyndaserían Egglost fjallar um þungunarerfiðleika eins og fósturmissi og
ófrjósemi en þær sækja innblásturinn bæði í eigin reynsluheim
og heim annarra nákominna.
„Ljósmyndirnar eru farvegur
til að koma þessum tilfinningum á framfæri. Verkið Egglost
lýsir þrautargöngu vonar og vonbrigða, eyðunni í hjartanu og tilfinningum eins og von, þrá, bið,
missi og sorg,“ segir Þórdís og
bætir því við að verkefnið hafi í
upphafi haft annan útgangspunkt
en hugmyndavinnan svo þróast út
í þetta. Spurð að því hvort verkin verði til sölu segir hún að svo
sé en sýningin er fyrst og fremst
hugsuð sem sköpunarverk.
martamaria@365.is

Þórdís Þorleifsdóttir, Ingunn Jónsdóttir og Lilja Kristjánsdóttir ætla að opna sýninguna á b5 þann 8. júní næstkomandi.
MYND/VALLI

Kastar sér ólétt um öll gólf
Svart og Stál
TAKMARKAÐ MAGN

Rauðarárstígur 14
Sími 551 5477

„Já svona, maður bara gerir eins
maður getur,“ segir leikkonan Birgitta Birgisdóttir sem vakið hefur
mikla athygli í sýningunni Mamma
mamma sem sýnd er í Hafnarfjarðarleikhúsinu. Birgitta kastar sér
þar um öll gólf og leikur af miklum krafti. Er það nokkuð merkilegt í ljósi þess að hún er ófrísk af
fyrsta barni hennar og eiginmanns
hennar Örvars Smárasonar, komin
tæpa sex mánuði á leið. „Þetta er
mikil keyrsla bæði andlega og líkamlega. Ég viðurkenni að þetta er
ekki eins auðvelt og þetta var á
frumsýningu,“ segir Birgitta og
bætir við: „Það er þó ekki sjálfgefið
að maður geti gert eitthvað svona á
meðgöngu. Ég er mjög heppin hvað
það varðar.“ Í verkinu leika, ásamt
Birgittu, þær María Ellingsen,
Magnea Björk Valdimarsdóttir og

Birgitta leikur af krafti með kríli í bumbunni.

Þórey Sigþórsdóttir, en það er leikhópurinn Opið út sem setur upp
verkið sem leikstýrt er af Charlotte
Bøving. Mamma mamma er eftir
leikhópinn sjálfan og unnið upp
úr reynslusögum kvenna. „Það er
einblínt mikið á móðurhlutverkið
í verkinu og það eiga allir að geta
tengt sig við þetta. Bæði konur
og karlar, Það var til dæmis einn
maður sem kom til okkar eftir sýningu og sagði okkur að hann hefði
ekki einungis klappað ekki fyrir
okkur, heldur líka fyrir mömmu
sinni vegna þess sem hún gekk í
gegnum fyrir hann,“ segir Birgitta.
Nú eru síðustu forvöð fyrir fólk að
drífa sig á sýninguna því einungis
eru fjórar sýningar eftir og sú síðasta fer fram sunnudaginn 1. júní.
„Síðan er það bara sumarfrí með tilheyrandi ferðalögum.“
- shs
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Sunddrottningin Ragnheiður Ragnarsdóttir æfir fyrir Ólympíuleikana

Dögg Hjaltalín í bókabúðinni
Skuld á Laugavegi 25.

Syndir og farðar
Viðskiptabækur í
stað kampavíns

D

ögg Hjaltalín, viðskiptafræðingur og fjárfestatengill hjá Eimskip, ákvað
að söðla um. Í framhaldinu sagði hún starfi sínu lausu hjá
Eimskip til að opna eigin bókabúð
sem selur aðallega viðskiptabækur. „Mig langaði til að gera eitthvað nýtt. Ég hef alltaf keypt mikið
af viðskiptabókum erlendis og því
fannst mér vera markaður fyrir
sérverslun af því tagi hér heima,“
segir Dögg. Þegar hún er spurð að
því hvort þetta skjóti ekki skökku
við í kreppunni segir hún svo ekki

vera. „Þegar enginn hefur efni á að
drekka kampavín er betra að lesa
uppbyggilegar viðskiptabækur sem
luma á mörgum góðum lausnum,“
segir Dögg og þvertekur fyrir að
þetta séu einhverjar sjálfshjálparbækur. Bókabúðin ber nafnið Skuld
og þótt það hljómi tvírætt segir hún
það viðeigandi þar sem það sé vísun
í örlaganornirnar þrjár og Skuld
var sú sem sagði til um framtíðina. „Mér fannst skipta máli að hafa
smá húmor í þessu og þess vegna
valdi ég þetta nafn,“ segir Dögg.
martamaria@365.is

EKKI MISSA AF BRÚÐKAUPI
ALDARINNAR
Kvikmyndin Sex and the City verður frumsýnd á Íslandi í dag. Allir aðdáendur vinkvennanna ættu ekki að
láta myndina framhjá sér fara. Myndin ku vera óendanlega skemmtileg og ekki er klæðnaðurinn af verri
endanum, endalaus lúxus og lekkerheit í bland við hátísku og skemmtilegar fatasamsetningar.

„Ég er að æfa stíft núna fyrir Ólympíuleikana í
Kína, en fyrst keppi ég í Barcelona og fer í æfingabúðir þar ásamt sundfélagi KR,“ segir Ragnheiður
Ragnarsdóttir sundkona sem fer í annað sinn á
Ólympíuleikana fyrir Íslands hönd í sumar. „Stefnan
er að fara fyrst til Singapore í júlí og vera í æfingabúðum þangað til við förum til Kína í byrjun ágúst,
svo þetta verður 5 til 6 vikna ferð í heildina,“ segir
Ragnheiður sem vinnur ekki aðeins að undirbúningi Ólympíuleikanna með sundæfingum. „Við sem
förum út erum að læra undirstöðuatriðin í kínversku
upp í ÍSÍ og fáum einnig fræðslu í kínverskum
siðum og venjum, því það er ekki víst að maður geti
bjargað sér á ensku á svo fjarlægum slóðum.“
Aðspurð hvernig ferðalagið leggst í hana virðist
Ragnheiður vera öllu vön. „Við fórum á heimsmeistaramótið í Melbourne í Ástralíu í fyrra og vorum
þar í heilan mánuð. Svo hef ég líka verið að keppa
mikið á vesturstönd Bandaríkjanna og fer reyndar
nokkrum sinnum á ári til Barcelona því auk þess
sem við keppum þar og æfum, býr besta vinkona
mín í borginni. Mér líður rosalega vel þar og er búin
að læra spænskuna.“
Ragnheiður er þó ekki aðeins hæfileikarík sundkona því nýverið útskrifaðist hún sem förðunarfræðingur frá Snyrtiakademíunni með ágætiseinkunn. En hvenær kviknaði áhuginn á förðuninni?
„Mig hefur alltaf langað til að læra förðun og eftir
áramót ákvað ég bara að skella mér í námið,“ segir
Ragnheiður sem hefur haft nóg fyrir stafni síðan
hún útskrifaðist. „Ég er búin að vera að farða á fullu
síðan ég kláraði í apríl, bæði fyrir brúðkaup, veislur
og aðeins fyrir sjónvarp. Þetta gengur vel því ég er
með sveigjanlegan æfingatíma í sundinu og get því
tekið verkefni eftir hentisemi. Það er góð tilbreyting
að farða því ég er að kenna sund og íþróttir í Laugalækjaskóla og á því nánast heima í lauginni,“ segir

Ragnheiður er útskrifaður förðunarfræðingur og sannkölluð
sunddrottning.

Ragnheiður og bætir við að förðunin geti komið sér
vel á Ólympíuleikunum. „Við stelpurnar sem erum
að fara út ættum að vera vel farðaðar á milli þess
sem við verðum að keppa,“ segir Ragnheiður og
hlær.
-ag
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fatastíllinn

1. Þennan kjól fékk Ingibjörg Rósa í 17. 2. Þessi hvíti bómullarkjóll var keyptur á götum Parísarborgar fyrir verslunina 17. 3. Kögurtopparnir eru frá Arrogant Cat en hún sá hann á sýningunni í Kaupmannahöfn í febrúar. Hún er svo
heppin að Mæja vinkona hennar starfar hjá Arrogant Cat í Lundúnum og gat
því sent henni topp. 4. „Snákaskinnsskóna fékk ég með 70 prósenta afslætti
í Karen Millen fyrir tveimur árum.“ 5. „Þessir skór eru frá Celia Marco sem er
ungur hönnuður sem ég kynntist á sýningu í Mílanó og hef ég sjaldan séð
jafn flotta skó. Við keyptum þá og erum að selja línuna hennar í GS skóm.“

Inga Rósa Harðardóttir rekstrarstjóri NTC

Myndi aldrei fara í
bleikan apaskinnsgalla
Getur þú lýst þínum stíl? „Ég
myndi segja að ég væri algjör rokkaragallabuxna„stráka“-stelpa.“

Ingibjörg Rósa klæðist topp frá
Firetrap, Miss Sixty-gallabuxum
og skóm úr Zöru.

Kaupir þú mikið af fötum? „Tja,
þú getur rétt ímyndað þér.“
Hverju fellur þú yfirleitt fyrir?
„Ég á aldrei nóg af skóm
og gallabuxum.“

2

Hvaða flík er í mestu
uppáhaldi hjá þér? „Í
augnablikinu eru það
Miss Sixty-gallabuxurnar mínar og
Firetrap-toppur sem
ég var að kaupa
mér.“

3

Snobbar þú fyrir
merkjum? „Nei,
sem betur fer ekki.“

1

Hugsar þú mikið um útlitið? „Nei, myndi
ekki segja að ég hafi mikinn tíma til að
gera það en ég reyni þó að líta alltaf
ágætlega út.“

4

Í hvernig fötum líður þér best? „Í
boxer og hlýrabol heima hjá mér.“
Uppáhaldsverslun? „Á Íslandi er það að sjálfsögðu 17 en erlendis verð ég að fara í Arrogant Cat í London og á 4. hæðina í Illum á
Strikinu.“
Eru einhver tískuslys í fataskápnum þínum? „Alveg bókað.“
Í hvað myndir þú aldrei fara? „Bleikan apaskinnsgalla.“

5

martamaria@365.is

REYKJAVIK STORE

L AUGAVEGUR 86 - 94, S: 511-2007

opið
föstudag 11 - 18.30
laugardag 11 - 17

“POP-UP” VERSLUN E-LABEL
OPNAR Í DAG AÐ LAUGAVEGI 25
OPIÐ 30. MAÍ - 6. JÚNÍ
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Best klæddu

karlmenn Íslands

JÓN SÆMUNDUR AUÐARSON,
MYNDLISTARMAÐUR OG
HÖNNUÐUR.

Föstudagur fékk
valinkunna einstaklinga
úr ólíkum stéttum þjóðfélagsins til að velja best og verst klæddu
karlmenn landsins. Samkvæmt niðurstöðunum er hið svokallaða hnakkalúkk
löngu útbrunnið, appelsínugult litarhaft og
ljósar strípur eiga ekki upp á pallborðið. Það er þó ekki þar með sagt að
karlmennirnir eigi að slá slöku við
og safna ístru og klæðast flíspeysum því jú fötin skapa manninn. Úttekt sem þessi er langt í frá tæmandi og endurspeglar aðeins
skoðanir örfárra aðila.

„Þorir að fara sínar eigin
leiðir, hann vandar val sitt
á hönnuðum og finnur upp
sitt eigið. Hann er rokkaður
í klæðnaði og mættu íslenskir popparar flestir taka hann til
fyrirmyndar.“
„Frábær karakter og ótrúlega
frjór í fatavali.“

JÓHANN MEUNIER, JÓI,
VERSLUNARSTJÓRI LIBORIUS.
„Hann er með mjög sérstakan stíl, sem ber þess
merki að hann hefur búið lengi í París. Er samt
með sína eigin blöndu af Frakka og Íslendingi og
þorir að gera tilraunir með samsetningar.“
„Ótrúlega smart!“
„Flott týpa, skemmtileg framsetning á fatavali.“
„Sker sig úr hvar sem hann kemur.“
„Lífgar upp á íslensku tískuna með
óvenjulegum stíl sínum.“

SÖLVI SNÆR MAGNÚSSON, SÖLUSTJÓRI Á
STÖÐ 2.
„Sölvi hefur verið einn best klæddi
maður landsins í áraraðir og mikill
trendsetter.“
„Hefur mikið öryggi þegar kemur að
klæðaburði.“
„Veit hvað hann syngur þegar
kemur að tísku, er alltaf með öll smáatriði
á hreinu og þorir að
skera sig úr.“

ÓLAFUR RAGNAR
GRÍMSSON, FORSETI ÍSLANDS.
„Alltaf til fyrirmyndar.“
„Maður verður eiginlega alltaf jafn hlessa
á því hvað hann er í raun fínn og snyrtilegur.“

BJÖRGÓLFUR THOR
BJÖRGÓLFSSON ATHAFNAMAÐUR.
„Fataskápurinn hans er það eina góða
sem eftir lifir af íslensku útrásinni.“
„Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni. Einstaklega vel klæddur maður og hefur
greinilega vit á því að velja vel sniðin og
vönduð efni í fötin sín.“
„Veit nákvæmlega hvernig hann
á að klæða sig og það má
með sanni segja að hann
klikkar ekki á því sviðinu.“
„Mjög flottur stíll. Ég hef þó
stundum á tilfinningunni að
hann leyfi karakter sínum
ekki að njóta sín sem
hann mætti kannski gera
meira af.“

Verst k

karlm

BJÖRN SVEIN
NTC.

„Það er ekki nóg að ve
fötum, stíllinn hans er á
legur.“
„Þrátt fyrir að vera kom
hann alltaf í sömu þrön
Alveg kominn tími á að
frekar þreytt. En bara a
ur þá fær maður það á
næstum því að komas
er.“
„Það er eitthvað klígju
legt við þennan annar
Hann þyrfti að tóna sæ
niður með því að gan

PÁLL
ÓSKAR
HJÁLMTÝSSON
SÖNGVARI.
Best klæddi.
„Svakalega flottur
alltaf, sannur sínum
stíl!“
„Hann er mega kúl,
glitrar alltaf eins og
diskókúla.“
„Hver hefur ekki gaman
af Páli Óskari? Glamúr og
lífsgleði eru einkenni hans
fatastíls, eitthvað sem er
nauðsynlegt í skammdeginu. Páll Óskar kemur mér
alltaf í gott skap.“
„Öðruvísi í klæðaburði og
allt sem hann klæðist fer
honum vel og passar við persónuleikann.“
„Skemmtilega trúðsleg samsetning á fatnaði sem er mitt
á milli leikhússins og
hversdagsins. Það
gæti líklega enginn
annar borið þessi föt
og komist upp með það án
þess að vera lagður inn á sjúkrahús. Hann er
snillingur.“
„Sá eini sem kemst upp með svona mikið
glimmer.“
Verst klæddi:
„Er aðeins of mikið að reyna að
skera sig úr fjöldanum – í glimmer og pallíettujakkafötum.“
„Eins yndislegur og hann er þá
klæðir hann sig hræðilega.“

GILLZ
EINKA
MEÐL

„Þarf a
„F

Á gráa

GUNNAR HIL
MAÐUR FÉLA
UÐA, YFIRHÖN

& LAUTH OG ST
UR HÖNNUNAR
LANDS.
„Þetta síða strípaða
hörundið skemmir h
smekklegum fötum s
„Útlitið ekki í samræm
„Hann á mjög falleg föt
strikið, hann er yfirstílisera
hærður.“
„Mætti fara í klippingu og
„Tískuþræll. Fötin fín en hv
hárið á honum?“

Best klæddi:
„Með sinn eigin stíl, ke
óvart.“

ÞÓHALLUR GU
KASTLJÓSSIN
SIGURÐUR GÍSLI PÁLMASON
ATHAFNAMAÐUR.
„Alltaf langflottastur í tauinu. Hefur mikinn áhuga
á fatahönnuðum, fylgist vel með og setur frábærlega saman ólíka hönnuði. Gengur í Junya
Watanabe og Dsquared.“
„Eins og fimmti meðlimurinn úr Rolling Stones
og kemst upp með að vera með sólgleraugun
innandyra án þess að vera vandræðalega
hallærislegur.“

ÓSKAR GUÐJÓNSSON
SAXÓFÓNLEIKARI.
„Alltaf jafn skemmtilega klæddur og kemur á
óvart.“
„Þorir að vera hann sjálfur og lítur út fyrir
að vera „original“ út í gegn.“

BJÖRGÓLFUR GUÐMUNDSSON ATHAFNAMAÐUR.
„Alveg til fyrirmyndar í klæðnaði og hefur einstakt lag á að velja saman liti, svo er hann
alltaf svo vel skóaður. Einfaldlega best klæddi
maður landsins og þótt víðar væri leitað.“
„Ber höfuð og herðar yfir íslenska karlmenn
í fatavali og ekki spillir útgeislun hans fyrir
ásýndinni.“
„Ég elska vasaklútana hans. Það er eitthvað
svo gamaldags og karlmannlegt við þá.“
„Einn af fáum íslenskum karlmönnum sem
þorir að klæða sig í liti og fer létt með það.“
„Skemmtilegur stíll. Maður sem þorir að
standa út úr.“

„Hann er mjög sjarmer
„Alltaf í gallabuxum, rön
nennir ekki að nota bindi
„Klæðir sig alltof einsleitt
úr meðalmennsku
„Brynja mín, n

Best klæddi:
„Ávallt vel til
sem og utan

ARNAR GAUTI, TÍSKULÖGGA
EIGANDI GK OG ÞÁTTASTJÓR

„Bara titillinn tískulögga einn og sér er turn off.
„Einkennisklæði íslensku tískulögreglunnar þar
halningar.“
„Hann er sannarlega tískugúrú en mætti stíga ú
skjánum, breyta úr svart/hvíta dressinu annað s
liti!“
„Þræll tískunnar.“

Best klæddi:
„Alltaf með púlsinn á því nýjasta án þess að ve
arlamb tískunnar.“
„Hér er á ferðinni maður sem þorir og hefur mik
ástríðu fyrir tísku. Arnar hefur einstaklega næm
fyrir fallegum fötum.“

JAKOB FR
FRAMKVÆ
REYKJAVÍK

„Það hljóta að
niður á naf
færi.“
„Ætti að
hann or
„Missir
„Sama
legt við
„Hef þa
hnakka
lega brú
„Tilgerð

Best k
„Hann
en fle
inn að

Álitsgjafar: Guðlaug Halldórsdóttir hönnuður, Helga Ólafsdóttir fatahönnuður, Ólöf Jakobína Ernudóttir innanhússarkitekt, Þórunn Hö
arsdóttir snyrti- og förðunarfræðingur, Auður Eva Auðunsdóttir framkvæmdastjóri, Guðrún Edda Haraldsdóttir athafnakona, Halldór E
Hjördís Geirsdóttir fjölmiðlakona, Bragi Valdimar Skúlason Baggalútur, Valli Sport framkvæmdastjóri.
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klæddu

menn Íslands

NBJÖRNSSON Í

era sætur og klæðast dýrum
ákaflega einsleitur og ófrum-

minn á fimmtugsaldurinn er
ngu Diesel-gallabuxunum.
ð hann skipti um stíl, orðið
af því hann er svo sykursætá tilfinninguna að hann fái
st upp með hvað sem

ulegt og tilgerðarrs myndarlega mann.
ætleika sinn örlítið
ga í grófari fötum.“

BUBBI MORTHENS
TÓNLISTARMAÐUR.
„Getur ekki einhver góður maður falið
sólgleraugun hans, í það minnsta yfir
háveturinn?“
„Tilgerðarlegur stíll. Vinstrisinnaður
mammonisti.“
„Hvít skyrta gyrt ofan í gallabuxur, þarf
eitthvað að segja meir!“
„Það er hnakkalykt af þessum gamla
pönkara sem ég kann ekki við.“

JÓN ÁSGEIR
JÓHANNESSON
ATHAFNAMAÐUR.
„Flottur maður en mætti fara í
klippingu og fá sér kannski bol í lit
innan undir svörtu jakkafötin.“
„Bítlahárið er orðið svolítið þreytt
og mætti hressa upp á fataskápinn
með líflegri fötum. Margir tónar af
svörtum lit ganga ekki upp.“

BALTASAR KORMÁKUR
LEIKSTJÓRI.
„Það getur verið töff að vera sveitó, en
hann er alltaf eins og nýdreginn upp úr
fjóshaugnum, er það ekki?“
„Getur verið svo flottur og myndarlegur ef hann aðeins myndi taka til í
klæðnaði.“

DR. GUNNI,
BLAÐAMAÐUR OG
NEYTANDI ÍSLANDS.
„Alltaf mega halló.“
„Það ætti að banna Hawaii-skyrtur
með lögum.“

ZENEGGER,
AÞJÁLFARI OG
LIMUR MERZEDES CLUB.

að segja eitthvað?“
Finnst einhverjum hann flottur?“
„Snjóþvegnar gallabuxur, brúnkusmurður
og ber að ofan! Ætlar þetta engan endi að
taka?“

a svæðinu:

LMARSSON, FORAGS FATAHÖNN-

NNUÐUR ANDERSEN
TJÓRNARFORMAÐRMIÐSTÖÐVAR ÍS-

a hár og appelsínugula
heildarútlitið á oft annars
sem hann ber.“
mi við starfsheitin.“
en fer bara svo langt yfir
aður, alltof brúnn og ljós-

róa sig í brúnkunni.“
vað kom eiginlega fyrir

emur alltaf á

UNNARSSON, RITSTJÓRI
NS.

andi maður en alveg stíllaus.“
ndóttri skyrtu og svörtum eða gráum jakka og
.“
t. Flottur maður sem auðveldlega gæti skorið sig
u í klæðaburði bara ef hann myndi þora.“
ú er kominn tími á að klassa kallinn upp.“

Renzo
is wearing a model out of
our Classic collection

:
hafður í Sjónvarpinu
þess.“

A,
RNANDI.

“
fnast gagngerrar yfir-

Renzo
is wearing a model out of
our Classic collection

út fyrir rammann á
slagið og nota

ra fórn-

kla
mt auga

ÍMANN MAGNÚSSON,
ÆMDASTJÓRI MIÐBORGAR
KUR.
vera einhver takmörk fyrir því hversu langt
la má hneppa bleikum skyrtum á almanna-

ð taka hallærisheitin alla leið, þá fyrst gæti
rðið kúl.“
sig stundum í því að vera öðruvísi.“
hvað hann reynir þá er alltaf eitthvað hallærisð hann.“
að á tilfinningunni að hann daðri hættulega við
ann í sér. Blásið strípað hárið og stundum óeðliúnt hörundið heillar engan.“
ðarlegur.“

klæddi:
n er yfirleitt mjög flottur í tauinu og er frumlegri
stir í jakkafötunum. Hann á eflaust líka heiðurð búningum Stuðmanna í gegnum tíðina.“

gnadóttir fjölmiðlakona, Anna María RagnE. dagskrárgerðarmaður og hönnuður, Friðrika

Festina-Candino Watch Ltd

candino.com
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tíska

1. Gulli slegnir strigaskór frá Stellu McCartney. 2. Himinbláar og lokkandi hnébuxur kalla á pallatíma
og púl. Þær fást í Adidas búðinni í Kringlunni. 3. Toppur með smá ermum fyrir þær sem vilja ekki vera
með alveg bera handleggi. 4. Stuttbuxur sem hafðar eru yfir þröngar buxur. 5. Þessi toppur heldur vel
af. Hann er þó alls ekki ætlaður fyrir stórbrjósta konur því brjóststykkið er ekki sérlega stórt. 6. Jógadýna í stíl við fötin. Er hægt að vera smartari?

ferskleiki dagsins í dag

Sláðu um þig í ræktinni í sumar og vertu í Stellu McCartney

Fatnaður fagurkerans
6

Sumarlína Adidas frá Stellu McCartney fær hvern
antísportistann á fætur öðrum til að langa til að mæta
í ræktina. Það sem er svo sérstakt við þessi íþróttaföt er hvað þau gera mikið fyrir kvenlíkamann. Það er
hugsað út í hvert smáatriði og meira að segja breiðustu læri verða löguleg þegar þau eru komin í Stellubuxur. Í ár er litapallettan svört, beigelituð með rauðu
og bláu ívafi. Þröngar buxur með flottu rasssniði setja
svip sinn á línuna ásamt stuttbuxum úr taftefni sem
hafðar eru yfir þröngu buxurnar. Topparnir halda
barminum vel niður og hægt er að fá bæði víða og
þrönga toppa. Þegar þú ert búin að fá þér flík frá
Stellu er engin afsökun fyrir að mæta ekki í ræktina
eða í skokkklúbbinn í hverfinu þínu.
martamaria@365.is

1

5

3

2

4

BLACK PEARL
ANTI AGE LÍNAN
Snyrtivörulína fyrir líkama og andlit
• Vinnur gegn ótímabærri öldrun
• Eykur blóðﬂæði til frumna
• Eykur styrkleika húðarinnar
Frábær tilboð í gangi
Komdu til okkar og við hjálpum þér
að setja saman þinn eigin dekurpakka
Fagleg ráðgjöf laugardag 12-17
sunnudag 13-16

Dag- og næturkrem 1.590
Djúphreinsir 1.490
Fegrunarmaski 1.990
S m á r a t o rg i 3 / 2 0 1 Kó p a vo g i / s í m i : 5 2 2 7 8 6 0 / mánudaga til föstudaga 11:00 til 19:00

laugardaga 10:00 til 18:00 / sunnudaga 12:00 til 18:00

BERTONI jakkafötin
með flottu sniðunum
voru að koma í hús.
Aðsniðnar BERTONI
skyrtur fyrir tálgaða
töffara.
Quart-buxur
og stuttermabolur
PI PAR • SÍA

frá kr. 6.900.

opið til kl. 17 á laugardag
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heima

LITRÍKIR DRYKKIR
Ef partíið á að vera sérstaklega skemmtilegt er um að gera að hafa
drykkina sem litríkasta. Hægt er að fara ýmsar leiðir, hræra saman
ávöxtum og alkóhóli í blandara, blanda líkjörum út í áfengið eða einfaldlega að setja nokkra dropa af matarlit. Það ætti ekki að skaða neinn.

gleði og glysgjörn húsráð

Byrjaðu sumarið í alvöru garðpartíi

Arabískt eða marokkóskt þema?
S

toltir garðeigendur ættu að fagna sumrinu með því að slá
upp veislu. Það er fátt skemmtilegra en að gleðjast yfir
mat og drykk undir berum himni þegar vel viðrar. En
hvað skyldi vera til ráða til að gera veisluna ógleymanlega? Á Íslandi er mikilvægt að tjalda í garðinum ef ske
kynni að veðrið myndi bregðast. Það er þó óþarfi að leigja
eitthvert gímald heldur má lengi bjarga sér með gömlum
tjaldsúlum og klemma efni yfir þær. Það er allt í lagi að
hafa þetta svolítið heimatilbúið og krúttlegt. Safnaðu
púðum heimilisins saman og farðu með út í garð til að
hafa sem notalegast. Því næst skaltu setja hátalara út í
glugga og vera búin/n að hlaða uppáhaldspartítónlistinni
þinni inn á iPodinn. Það er alltaf stemning í því að byrja
á lögum sem voru vinsæl þegar gestirnir voru unglingar. Fólk um fertugt kemst til dæmis flest í stuð
við góð diskólög og pitsukynslóðin fær ekki nóg
af U2 og Ný danskri. Í svona partíi skipta veitingarnar ekki mestu máli, allavega ekki í föstu
formi. Til að ekkert klikki er sniðugt að hafa
nokkur ullarteppi á stangli ef einhverjum yrði
kalt. Klæðnaðurinn í svona boði má gjarnan
vera hvítur eða blómamynstraður. Munið að
pinnahælar eru á algerum bannlista enda ekki
gott að láta Prada-hælana stingast niður í grasflötina þegar líða tekur á nóttina. Hættu nú að lesa og farðu
að undirbúa partíið, ekki seinna vænna því gestirnir koma til
þín á slaginu sex.
martamaria@365.is
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Lifandi rós
Skínandi varir

COLOR FEVER
ROSES
Endingargóður ljómi
þokkafullur varalitur
- Sannur litur rósa fangaður og
notaður í geislandi varaliti.
- Mjúk og endingargóð áferð.

Fallegur töskuspegill fylgir með hverjum keyptum
varalit eða glossi frá Lancôme.*

*gildir á meðan birgðir endast.

heimsæktu Lancome.com

bland
í gær og á morgun ...

HELGIN
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FÖSTUDAGUR:
Ferð án fyrirheits, tónleikar í Íslensku
óperunni. Nafnið er sótt í eina af
ljóðabókum Steins Steinars, en í ár
eru liðin 100 ár frá fæðingu hans.
Söngvararnir KK, Ellen Kristjánsdóttir, Helgi Björnsson, Þorsteinn

Afskorin blóm
færa mér kraft. Ég
reyni að hafa þau
allt í kringum mig.

díana mist
FIMMTUDAGUR 22. MAÍ:
Mér var boðið á opnun Turnsins í
Kópavogi og við vinkonurnar ákváðum
að klæða okkur upp og sósa okkur aðeins til. Þarna voru Innlits/útlitssystur
Nadia Banine og Þórunn Högnadóttir
og pössuðu vel við svart/hvítt innréttaðan veislusalinn, sem og söngkonan
Ragnhildur Gísladóttir og spúsi hennar, Birkir Kristinsson. Leikkonan Ilmur
Kristjánsdóttir lét sig ekki vanta sem
og Gulla í má mí mó. Stjörnuparið
Svava og Bjössi í 17 léku á als oddi
en Svava rifjaði upp liðnar stundir með
ofurkokkinum Sigga Hall sem virtist
afar sáttur við veitingarnar. Við vinkonurnar héldum okkur aftur í drykkjunum eins og Geiri á Goldfinger sem
gekk um veisluna eins og hertogi með
lífvörð sér við hlið. Við vorum alsælar
með þær veigar sem fram voru bornar
og bíllinn var því skilinn eftir í Kópavoginum. Við komum okkur saman um að
fara í heimahús og horfa á Eurovisiongeðveikina. Veigarnar höfðu gert sitt
og við ákváðum í ölæði að taka fjögurra manna skrúðgöngu niður Ásvallagötuna með i-podinn á hæsta. Eftir
þessa stórkostlegu marseringu okkar
sem var hápunktur kvöldsins fór allt
niður á við. Endaði heima hjá mér fyrir
miðnætti, grá og guggin með maskara
út á kinn. Upplitið langt í frá glæsilegt.
FÖSTUDAGUR 23. MAÍ:
Svartur dagur. Vaknaði í sófanum í
öllum herskrúða gærdagsins. Rétt kom
mér í vinnuna og var nær dauða en lífi.
Skreið heim til mín og dó uppi í sófa
annað kvöldið í röð.
LAUGARDAGUR 24. MAÍ:
Mér var boðið til vinkonu minnar í svokallað heimaspa og brúðkaupsáhorf. Klæddumst undirkjólum, skáluðum í kampavíni,
smurðum á okkur andlitsmöskum og brúnkukremum
til skiptis á meðan brúðkaup
Jóakims og Marie fór fram í
beinni. Ég hélt endurnærð út í kvöldið, að
vísu örltið appelsínugul
eftir brúnkusmurningu

en hress. Kíkti í bæinn seinna um kvöldið. Stelpurnar úr Amiinu voru á Dillon
en þar þeytti Andrea Jónsdóttir skífum
af sinni alkunnu snilld. Meðlimir Sigur
Rósar héldu sig aftur á Boston sem
og snyrtipinninn Þorlákur úr herrafataverslun Kormáks og Skjaldar og Sammi
Jagúar. Ég hitti krútt strák, í litlum
stuttermabol og þröngum gallabuxum
sem horfði á mig á barnum og sagðist
langa til að kyssa mig. Einlægur sjens er
ekki eitthvað sem er sjálfgefið í Reykjavíkurborg. Ég gaf honum símanúmerið
mitt og hélt brosandi út í nóttina.

Einarsson, Hildur Vala og
Svavar Knútur munu flytja
lög sem samin hafa verið
við kvæði skáldsins. Umsjón með tónleikunum hefur
Jón Ólafsson. Tónleikarnir hefjast
kl. 20.

LAUGARDAGUR:
Sæþór Örn Ásmundsson
opnar sýningu í Gallerí Verðandi á milli klukkan 14-17,
galleríið er staðsett í bókabúðinni Skuld, Laugavegi 51.

TOPP
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Myndin af dætrum
mínum minnir
mig á að ég á tvo
engla.

Ég er veik fyrir
fallegum skóm.
Þessir eru í uppáhaldi hjá mér þessa
dagana því þeir eru
svo sumarlegir.

SUNNUDAGUR 25. MAÍ:
Símtal frá krúttinu sem leit út fyrir að
vera ekki deginum eldri en 85-módel.
Hann bauð mér á tónleika Bobs Dylan
daginn eftir og áður en ég vissi af var
ég búin að þakka fyrir boðið.
MÁNUDAGUR 26. MAÍ:
Krúttið sótti mig. Ég sá strax að hann
var stressaður og skjálfandi á beinunum en reynsluboltinn ég sá um að
halda uppi samræðum. Ég sá þó fljótt
að ég og krútti litli áttum ekkert sameiginlegt fyrir utan að hafa gaman af
kossaflensi og því þakkaði ég guði að
vera á leiðinni á tónleika en ekki út að
borða með manni sem leit í dagsbirtu
út eins og fermingardrengur. Á tónleikunum voru Megas, Björn Jörundur, Egill
Helga, Andrea Jóns og Daníel Ágúst og
virtust þau njóta hverrar mínútu. Krútti
kom allur til og eftir að hann var búinn
að teyga nokkra bjóra var hann orðinn
fjölþreifinn og innilegur. Ég var fljót að
tilkynna honum að ég þyrfti að vakna
snemma í fyrramálið þegar ég sá í hvað
stefndi. Ágætis kvöld þó þrátt fyrir
snertiótt krútt.

Málaratrönurnar,
því þar
næ ég
innri ró
og fæ
útrás á
striga.
Gæti
ekki
verið
án
þeirra.

Lundinn sem
maðurinn
minn veiddi
í Ystakletti í
Vestmannaeyjum
er sætasti fugl
sem til er.

Thelma
Róbertsdóttir
fasteignasali

Ég fer
nánast
ekki út
úr húsi án
maskara.

Ég hef
gaman
af því að
glugga
í litlar
bækur
sem fá mig
tl að brosa.
Ég get ekki fengið
nóg af súkkulaði.

Dagurinn byrjar alltaf á volgu vatni
með ferskum sítrónusafa og því get
ég ekki lifað án sítrónupressunnar.

Fasteignasalan mín sem ég var
að opna, Húsin í borginni, er mér
efst í huga en þar ver ég öllum
mínum stundum þessa dagana.

Nútíma nám
Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins, er nýr framsækinn framhaldsskóli,
sem byggir á traustum grunni Fjöltækniskóla Íslands og Iðnskólans í
Reykjavík. Tækniskólinn býður upp á öflugt nám til stúdentsprófs þar
sem fjölbreytt úrval tækni- og iðnmenntunar er einnig í boði. Innan
skólans eru ellefu skólar, hver með sitt sérsviðs, sem mynda saman einn
öflugasta framhaldsskóla landsins.

Umsóknarfrestur er til 11. júní

www.tækni.is
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A

Á SVEFNSÓFUM!
EITT MESTA ÚRVAL
LANDSINS AF SVEFNSÓFUM

Höfum opnað einn stærsta og glæsilegasta svefnsófasýningarsal landsins.
Opnunartilboð á svefnsófum af öllum stærðum og gerðum.

TILBOÐ!
SOPHIA

TILBOÐ!
T160

TILBOÐ!
CLOVE

Áður 65.800 kr.

Áður 159.000 kr.

Áður 75.900 kr.

Áður 263.800 kr.

NÚ 49.900 kr.

NÚ 135.200 kr.

NÚ 59.000 kr.

NÚ 184.900 kr.

Svefnsófi

Svefnsófi

Svefnsófi

ÁVALLT
FYRIRLIGGJANDI
Í MÖRGUM LITUM

TILBOÐ!
T160

Svefnsófi - leður

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