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HVAÐ Á AÐ GERA UM HELGINA?
Karl Sigurðsson Baggalútur
„Á föstudaginn ætla ég að slaka á eftir vikuna og njóta veðurblíðunnar, sem ég er
búinn að panta, í góðra vina hópi, en ég
hef verið allt of mikið innandyra í góða
veðrinu undanfarið. Á laugardaginn er
planið að fara á Náttúrutónleikana með
Björk og Sigur Rós í Laugardalnum og
kíkja svo í bæinn eftir á. Á sunnudaginn fer
ég á leynifélagsfund þar sem drög verða
lögð að áframhaldandi heimsyfirráðum
og grísaveislu í júlí, en að sjálfsögðu
munum við líka horfa saman á
úrslitaleikinn í EM.“

Vill vekja Jakob Frímann til umhugsunar
Pétri Stefánssyni, nema í
arkitektúr í Listaháskóla Íslands, ofbauð iðjusemi miðborgarstjórans, Jakobs Frímanns Magnússonar. Í framhaldinu ákvað hann að búa
til mynd af honum með
áletruninni, Remove
your art, sem hann
fékk prentaða á boli.
Nú eru bolirnir komnir í vefverslun inmate.is. „Mig langaði að leggja mitt af
mörkum því ég er
ekki hrifinn af því að
það sé verið að mála
yfir listaverk,“ segir
Pétur. Hann segir
að það sé ekki hægt
að flokka stenslaðar
myndir sem veggjakrot

og það verði að gera greinarmun á því hvað sé list og hvað
sé krot. Sjálfur hefur hann
teiknað síðan hann var smápolli og á heiðurinn af veggmynd
sem hann málaði á vegginn
heima hjá Spessa ljósmyndara. „Ég frétti
af því að menn frá
Reykjavíkurborg
hefðu verið að sniglast í kringum húsið
hjá Spessa. Ég ætla
bara að vona að myndin fái að vera í friði.“
Spurður að því hvort
hann haldi að bolurinn
verði tískuvara segist
hann auðvitað vona það.
Pétur Stefánsson, nemi í
arkitektúr

Nýjasti bolurinn frá inmate.is skartar
mynd af Jakobi Frímanni.

Hvað heldur þú að Jakob Frímann
segi yfir bolnum? „Ég ætla að vona
að hann taki þessu ágætlega. Þetta
er ekkert persónulegt á hann enda
er bolurinn bara áminning. Minna
hann á að það eru til listamenn sem
líta á þetta sem list og vilja ekki að
verkin sín verði eyðilögð,“ segir
Pétur.
- mmj

fréttir
EINBEITA SÉR AÐ
BARNAUPPELDINU
Það er nóg um að vera hjá athafnahjónunum Jóni Arnari og Ingibjörgu
Þorvaldsdóttur. Í vetur seldu þau
Pennanum helming í fyrirtæki sínu
Habitat sem þau hafa rekið í nokkur
ár en nýverið ákváðu þau að segja
endanlega skilið við Habitat og er
því verslunin komin í eigu Pennans.
Hvort sem þau hafa fengið sig fullsadda af verslunarrekstrinum eða
hafa önnur plön á prjónunum verður tíminn að leiða í ljós. Nú er það
nýfæddur sonur sem tekur væntanlega alla athyglina en þetta er annar
drengurinn þeirra, fyrir átti Ingibjörg
einn son og verður því nóg um að
vera á stóru heimili.

Tjarnarflöt 12. Hér bjó Ásdís Halla en nú er húsið komið á sölu.

Flatirnar í Garðabæ eru að verða heitasta hverfið hjá fræga fólkinu
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Smáraflöt 22. Húsið er 288 fm og stendur á besta stað í Garðabænum. Ásdís
Halla keypti húsið í febrúar 2007 og hafa framkvæmdir staðið yfir síðan þá en fjölskyldan flutti í húsið á dögunum.

Ásdís Halla á tvö hús

framkvæmdir staðið yfir þangað til í vor
íðustu ár hefur orðið gríðarleg endurþegar Ásdís Halla flutti inn ásamt fjölskyldu
nýjun á íbúum Flatahverfisins í Garðasinni. Húsið við Smáraflöt stendur á
bæ. Hverfið, sem reis í kringum
besta stað, alveg við hraunið, og það
1970, hefur aldrei verið vinsést lítið í það frá götunni.
sælla en nú. Byggingarstíllinn á efÍ sömu götu býr Magnús Stephenlaust ríkan þátt í því enda eru flest
sen hjá Eimskip og kona hans, Bergljót
húsin kassalaga með stórum gluggÞorsteinsdóttir, fyrrum fegurðardrottnum og svo er eftirsótt að eiga góða
ing og ljósmyndari. Á Flötunum búa líka
granna og ekki verra ef þeir státa
Bjössi og Svava Johansen
af flottum starfstitli.
í Sautján; Óskar MagnúsÁsdís Halla Bragadóttir,
son, fyrrum forstjóri
fyrrum bæjarstjóri í
TM; Everest-farinn
Garðabæ, er þó stórtækBjörn Ólafsson; Birgari en hinir nágrannar
Ásdís Halla Bragadóttir
itta Haukdal og Bensi,
hennar því hún er eigkærasti hennar; Íris
andi að tveimur húsum
Björk Jónsdóttir,
í hverfinu ásamt eigineigandi GK; Marmanni sínum. Nú er
grét Jónasdóttir,
annað húsið, að Tjarnarsagnfræðingur
flöt 12, komið á sölu eftir
hjá Sagafilm,
að hún flutti yfir á Smárasvo einhverjir
flöt 22 á dögunum. Tjarnarséu nefndir. Það
flöt 12 stendur innst í götu,
er greinilegt hvert
er 256 fm og afar glæsistraumurinn
legt. Húsið er byggt árið
liggur.
1968 og hefur Ásdís Halla
nostrað við að gera það upp
á smekklegan hátt. Í febrúSvava Johansen
ar 2007 fjárfesti hún í húsinu að Smáraflöt 22 og hafa

Hólmfríður Karlsdóttir
Magnús Stephensen

Birgitta Haukdal
og húsið hennar.

Vinnufatabúðin
Fagmennska og þjónusta í fyrirrúmi

NÚ HNEPPUM
VIÐ NIÐUR
F ATA V Í S I T Ö L U N N I

Hnepptu niður
fatavísitölunni
og mættu í Herra
Hafnarfjörð

Nú er opið til kl. 18 á laugardögum
og frá 13 - 17 á sunnudögum.

PI PAR • SÍA

Jakkaföt frá 8.900
Stakir jakkar frá 6.900
Íþróttatreyjur frá 4.900
Skyrtur frá 3.900
Gallabuxur frá 1.990
Kvartbuxur frá aðeins
320 krónum

því
útsalan
er hafin
í Herra
Hafnarfirði
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borgin mín

PARÍS

STEFÁN SVAN AÐALHEIÐARSON
verslunarstjóri í Kron kron
BORGIN MÍN: París er sú borg sem að ég hef mest gaman af fyrir utan landsteinana.
MORGUNMATURINN: Klassík að fá sér café crème og croissant á næsta kaffihúsi.
SKYNDIBITINN: Croque Monseniour á Le Café, 62 rue
Tiquetonne, pínulítil hola rétt við Etienne Marcel í 2.
hverfi.
UPPÁHALDSVERSLUN: Ég held upp á minjagripaverslanir og apótek en í París er nóg af hvoru
tveggja. Gömlu apótekin í Marais-hverfinu eru svo
yndisleg og þar get ég varið góðum tíma.
LÍKAMSRÆKTIN: Hef nú ekki stundað skipulagða
líkamsrækt þar en maður labbar allan liðlangan daginn og
það ætti nú að rækta eitthvað. Mæli með að ganga
frá Pompidou-safninu í
gegnum Louvre-garðinn upp að Sigurboganum
RÓMÓ ÚT AÐ
BORÐA:
Rómantíkin fer algjörlega
eftir félagsskapnum,
en ég mæli
með Le Relais de l´Entrecote,
15, rue Marbeuf í 8.
hverfi. Skemmtilegur
staður þar sem aðeins
er um þrennt að velja:
rare, medium, or well done.
BEST VIÐ BORGINA: Það sem
að mér finnst best við París er að
maður þarf engin plön, bara að skella
sér út á götu og upplifa. Maður ratar
mjög auðveldlega í alls kyns ævintýri. Góður matur og góður andi.

Óskar Guðjónsson og Ife Tolentino brosa út að eyrum enda ekki annað hægt þegar brasilísk tónlist á í hlut.

Brasilísk sveifla
í Fríkirkjunni
„Ég er að fara að halda tónleika í Fríkirkjunni í
kvöld með tónlistarmönnum sem ég treysti hundrað
prósent og þarf aldrei að segja þeim til,“ segir
Óskar Guðjónsson saxófónleikari en á tónleikunum
auk Óskars koma fram Matthías Hemstock, Ágústa
Eva Erlendsdóttir, Arnljótur Sigurðsson, Eyþór
Gunnarsson, Davíð Þór Jónsson og Brasilíumaðurinn
Ife Tolentino. „Leiðir okkar Ise lágu saman í London
en hann er gítarleikari og söngvari. Hann hefur komið

hingað til Íslands sjö sinnum og hefur því sáð frjóum fræjum hér í langan tíma en við höfum virkilega
notið þess að fá að spila með honum, “ segir Óskar en
dagskráin á tónleikunum í kvöld verður með brasilísku ívafi.
„Þessi tónlist kallar fram bros og gleði og lætur
jafnvel kreppuna ekki skipta neinu máli.“
Tónleikarnir hefjast kl. 22 og miðasala er við innganginn.

Nýtt ár, nýtt Ísland
Jón Páll Eyjólfsson hefur verið
ráðinn til eins árs hjá Borgarleikhúsinu. Það er í fyrsta skipti
sem hann fær svo langan samning. Jón hefur verið athafnamikill
með eigin leikfélagi, ásamt Jóni
Atla Jónassyni. Setti upp Hér og
nú í samstarfi Sokkabandsins og
Borgarleikhússins seinasta vetur
og Partíland á Listahátíð í fyrra.
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem
þeir Magnús Geir Þórðarsson,
nýr Borgarleikhússtjóri, starfa
saman. „Ég hef átt mjög gott og
farsælt samstarf með Magnúsi
Geir. Ég fékk tækifæri hjá honum
með Leikfélagi Akureyrar, þar
sem við settum upp Maríubjölluna og Herra Kolbert.“
Jón Páll hlakkar til að fara
að vinna hjá Borgarleikhúsinu.
„Það er búið að vera mjög gaman
að setja saman nýtt leikár með
Magnúsi. Mjög skemmtileg hugmyndafræði á bak við það.
Það verður spennandi að fá að
spreyta sig á svona ólíkum verkum. Fá allt lagt á borðið fyrirfram og vinna með frábærum
listamönnum.“

Jón Páll Eyjólfsson leikstýrir þremur verkum í Borgarleikhúsinu næsta vetur.
FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

Þrjú verk verða í leikstjórn
Jóns. Útlendingar, „devised“ verk
samið með Jóni Atla og Halli Ingólfssyni, frumsýnt á nýja sviðinu í mars. Lonesome West, sem
er hluti Línakursþríleik Martin
McDonagh fer á nýja sviðið fyrir
jól. Og loks einleikurinn Óskar
og bleikklædda konan eftir EricEmmanuel Schmitt. Margrét
Helga Jóhannsdóttir leikur.

Næsta verkefni Jóns er með
Mind Group, en næsta laugardag
ætla þau að óska Íslendingum
gleðilegs nýs árs, gleðilegs nýs
Íslands. Hátíðin fer fram í Hljómskálagarðinum klukkan 14.03. og
verða klukkur stilltar upp á nýtt
og nýtt ár hringt inn. Jón segir
markmiðið að færa Íslendingum
„von og gleði á þessum tímum
breytinga.“
- kbs

NAUÐSYN VIKUNNAR

Lúxusmaskari frá Guerlain
Hann þykkir, lengir, bætir og fegrar. Hvað þarf
meira? Maskarinn er með tveimur burstum sem
ætlaðir eru fyrir lengri og styttri hár. Ein umferð af

þessum snilldarmaskara og augnumgjörðin verður
nánast fullkomin. Maskaranum er pakkað í algerar
lúxusumbúðir og með honum fylgir sérstök snyrtibudda svo það fari ekki illa um gripinn þegar hann
ferðast um víðan völl með eiganda sínum.
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tilboðið gildir í dag,
föstudag og út sunnudag
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fatastíllinn
Heiðrún Lind Marteinsdóttir lögmaður á Lex

1. Þetta pils er keypt í Reiss í London. 2. „Ég keypti hann um daginn í Topshop í London “ 3. Svartur maxi kjóll með blómamynstri keypti Heiðrún í London fyrir ári. Hún heldur
mikið upp á hann enda líður henni eins og Lauru Ingalls í Húsinu á sléttunni þegar hún er
í honum. 4. Pilsið er frá Bebe og keypt í Boston 5. Svartir lakkskór með þremur böndum
yfir rist. „Truflaðir skór frá Steven sem ég keypti í NY í vor. Maður gæti drepið mann með
þessum hælum, ef út í það er farið.“ 6. Bleika fiðrildaskór keypti hún í Pied A Terre í London. „Þetta eru skór sumarsins.“ 7. „Þessa eru úr Karen Millen. Þeir koma mjög vel út á
fæti og eru flottir við gallabuxur.“ 8. „Nýjustu skórnir í safninu en ég Keypti þá í Kúltúr fyrir
nokkrum dögum.“ 9. „Þennan Dolce & Gabbana kjól keypti ég hjá Sævari Karli fyrir jólin.
Ég er svo ánægð með hann að ég mun láta jarða mig í honum – það verður hausverkur
annarra að troða mér í hann hafi ég hlaupið í spik í millitíðinni.“

Ætlar að láta jarða sig
í Dolce & Gabbana
Heiðrún Lind Marteinsdóttir hefur kvenlegan og
klassískan fatastíl en segist þó taka áhættu reglubundið. Í vinnunni klæðist hún aðallega svörtu, hvítu
og gráu en utan vinnutímans er ekki óalgengt að rekast á hana í gulum fötu en sá litur er í miklu uppáhaldi núna. Það er þó eitt víst að það er jafn ólíklegt
að rekast á eiturslöngu í Húsdýragarðinum eins og
að sjá Heiðrúnu Lind ótilhafða.
Fyrir hverju fellur þú alltaf? „Skóm og skyrtum.“
Af hverju áttu mest í fataskápnum? „Skóm, skyrtum
og íþróttafötum.“
Hvað eyðir þú miklum peningum í föt á mánuði? „Ég
yrði jörðuð í kyrrþey af fjölskyldu ef ég gæfi það
upp. Ég viðurkenni fíkn mína fúslega.“
Hefur þú alltaf haft gaman að fötum? „Nei, reyndar
ekki. Ég æfði fótbolta á yngri árum og klæddist þá
nánast alfarið íþróttafötum. Ég var því lítið að velta
fyrir mér hvað væri smart. Fermingarfötin bera
þess glögglega merki, því miður.“
Áttu einhverja tískufyrirmynd? „Nei.“
Uppáhaldsefnið? „Það fer alveg eftir flíkinni og tilgangi hennar.“
Uppáhaldsverslunin? „Hér heima kaupi ég flestar
flíkurnar í Kúltúr, Karen Millen og All Saints. Erlendis finn ég yfirleitt eitthvað spennandi í BCBG
Max Azaria, Club Monaco, Reiss, Harvey Nichols og
Selfridges.“
Uppáhaldshönnuðurinn? „Það er mjög misjafnt frá
einni árstíð til annarrar. Bæði Matthew Williamson
og Marchesa gera hins vegar ómótstæðilega kjóla.“

með einstaka lit. Gulur er í miklu uppáhaldi þetta
sumarið.“
Þegar þú horfir til baka, hvaða tískutímabil myndir þú
ekki vilja ganga í gegnum aftur? „Hvert tímabil á sér
stað og stund. Hins vegar vildi ég helst ekki þurfa að
ganga aftur í gegnum tímabilið þegar Levi‘s gallabuxurnar náðu svo hátt upp í mittið að þær nánast
særðu handarkrikana. Alls ekki nógu lekkert.“
Hvernig er heimadressið þitt? „Gallabuxur og hlýrabolur.“
Hvað dreymir þig um að eignast núna? „Þessa stundina eru grænir pinnahælar frá Sergio Rossi á algerum forgangslista. Ég mátaði þá um daginn þegar
ég var í New York, en gerði þau hræðilegu mistök
að kaupa þá ekki! Ég hef nú leitað á netinu, hringt
í búðir erlendis og hangið á eBay í meira en mánuð
en án árangurs. Þessi mistök verða flokkuð sem þau
stærstu þegar lífið verður gert upp!
Mig langar líka mikið í dragsíðan bleikan prinsessukjóll frá Notte by Marchesa og víðar gallabuxur frá
Chloé. Ég gæti nefnt óteljandi aðra hluti, en þetta er
ágætis upptalning fyrir vini og fjölskyldu sem eru
að velta því fyrir sér hvað þeir eigi að gefa mér í afmælisgjöf í næstu viku!“
Hvaða flík gerir öll föt að skvísufötum? „Flottur silkiklútur.“
Í hvaða dressi myndir þú fara á eyðieyju? „Ég færi í
mínu fínasta pússi. Það væri auðvitað ófyrirgefanlegt að líta út eins og niðursetningur ef fólk ræki þar
á fjörur.“
martamaria@365.is

Hvernig er uppáhaldslitaspjaldið þitt? „Í
vinnunni eru svartur, hvítur og grár
ríkjandi. Ég reyni hins vegar
að poppa þetta upp utan vinnu
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Arnar og Dúsa hafa verið áberandi í bæjarlífinu í áratug eða meira, hvort í sínu lagi. Hún sem fatahönnuður og hann sem
hárgreiðslumaður. Fyrir fimm árum urðu þau kærustupar og í dag sameina þau krafta sína undir merkjum Skaparans.
Marta María Jónasdóttir rak inn nefið, mátaði falleg föt og fékk að heyra glamúrsögur frá New York.

Útrás íslensku skaparanna

Á

krúttlegri vinnustofu milli
Næpunnar og Fríkirkjunnar lætur kærustuparið
Arnar og Dúsa hlutina gerast. Hún lærði fatahönnun í Vín og
hefur hlotið lof fyrir hönnun sína,
meðal annars í Ameríku, og fatnaður hennar hefur birst í mörgum
virtum tískutímaritum á borð við
Surface, Zink, Let them eat cake,
Blackbook og Zoo magazine. Hann
lærði hárgreiðslu og vann í þeim
bransa þangað til hann ákvað
að skipta um gír og fór að reka
Kaffi List á Laugavegi. Sú kúvending varð honum örlagarík því
þar kynntust þau Dúsa þegar hún
setti upp tískusýningu á staðnum.
Síðan þá hafa þau verið kærustupar eða í fimm ár. Í dag eiga kjólar og stólar hug þeirra allan. Hún
hannar og saumar föt undir nafni
Skaparans og á sama stað er hægt
að kaupa sér upprunalega stóla úr
smiðju Charles og Ray Eames og
fleiri hluti í þeim anda. Þau eru
miklir fagurkerar og Arnar segist ekki hafa staðist freistinguna
að flytja stólana inn eftir að þau
fluttu heim frá Vín.
„Það er svo mikill karakter í
svona gömlum hlutum og það er
náttúrlega alveg „júník“ að eiga
svona stól með fimmtíu ára gamalli sál. Svo er ég að fá heimilisfylgihluti frá árunum 1950-70 í
þessum stíl,“ segir Arnar. Hann
segir að það sé mikill sjarmi yfir
upprunalegu Eames-stólunum og
að það færist í vöxt að fólk kjósi
upprunalega hönnun í stað nýrrar.
Ævintýri Skaparans hófst þegar
Dúsa keypti verslunina af Jógu
árið 1991. Þá var verslunin í Ingólfsstræti 8. Stuttu síðar flutti hún
verslunina í Bankastrætið og fór

Dúsa og Arnar í höfuðstöfðvum Skaparans á Skálholtsstíg þar sem þau sameina krafta sína. Hún saumar föt meðan hann selur fólki upprunalega Eames-stóla.
MYNDIR/ANTON

að selja eigin hönnun í bland við
merki á borð við Humanoid og
Antony & Alison svo einhver séu
nefnd. Þegar hún hafði rekið með
Skaparann í fimm ár fór hún til
Vínar og lærði fatahönnun. Þegar
hún er spurð að því af hverju Vín
hafi orðið fyrir valinu segir hún að

Gjöf handa elskendum
Eldheit
og ástleitin ljóð.
Gjöf sem yljar
og gleður.

Öll ástarljóð
Páls Ólafssonar í einni bók.
Þórarinn Hjartarson tók ljóðin saman og rekur sögu
Páls og Ragnhildar – eina frægustu ástarsögu á Íslandi.
Í 1. sæti skáldverka-metsölulista Pennabúðanna.

hana hafi ekki langað til Lúndúna
því hún hafi verið búin að prófa
að búa þar og svo var hún ágæt
í þýsku og það réði svolítið ferðinni. „Í skólanum mínum, Universitet für angewandte Kunst, var
fín fatahönnunardeild. Helmut
Lang hafði verið yfirprófessor í
deildinni en hann var reyndar að
hætta þegar ég komst inn,“ segir
Dúsa. Hún dvaldi í Vín í fjögur ár
með JC de Castelbajac og Viktor
& Rolf sem yfirprófessora. Þegar
hún kom heim dustaði hún rykið af
Skaparanum og fékk vinnustofu í
Miðstræti 12 þar sem hún er enn
í dag. Hana dreymdi alltaf um að
hanna í tískulínur og vinna markvisst að hönnuninni og það má því
segja að hún sé í dag komin
þangað sem hún ætlaði sér en um þessar mundir er hún að
vinna að sinni fimmtu
línu. Það sem er sérstakt við vinnubrögðin
er að hún saumar allar
flíkur sjálf. „Þegar ég
gerði fyrstu tískulínuna
teiknaði ég hana upp og
lét aðra um að sauma hana.
Þegar ég fékk fötin í hendurnar fannst mér þau
vera pínulítið flöt þannig
að í dag sauma ég flest
allt sjálf því það gerist svo margt á leiðinni
þegar ég sit við saumavélina,“ segir hún.

New York kallar ...
Þegar Dúsa og Arnar
voru búin að vera
Dúsa kýs að nota bara
háklassaefni í hönnun sína
eins og silki, ull og bómull
því hún þolir ekki að handleika gerviefni.

Besti tími dagsins: A: Sterka morgunkaffið. D: Um þessar mundir er það sólríkur síðmorgunn.
Bíllinn minn er... A: keyrður 30.000 km. D: alveg að verða bensínlaus.
Diskurinn í spilaranum: A: Nick Drake. D: dj musician
Mesti lúxusinn: A: Þroskuð lárpera. D: Kampavín og jarðarber. ískalt kranavatn daginn eftir!
Uppáhaldsmaturinn: A: Lambalæri À la Óli og Bebbiló. D: Súkkulaðimús
Uppáhaldsárstíðin: A: núna. D: Veturinn
Besta fríið: A: Sumarbústaðurinn. D: Örugglega afmælisveislan í Wales
seinna í sumar
Uppáhaldsdrykkurinn: A: Þessi áfengi. D: Heimalagað límónaði
Mesta klisjan: A: Fegurðin kemur innan frá. D: Grasið er ekki lengur grænna
hinum megin því núna er hægt að kaupa sprey sem litar grasið skærgrænt.
Mér líður best þegar ... A: ég er örlítið tipsí. D: Þegar ég er búin með alla
súkkulaðimúsina
Uppáhaldshúsgagnið: A: Upprunalegi Anglepoise-lampinn minn. D: Snjóboltinn minn, æðisleg ljósakróna sem skartar sínu fegursta í skammdeginu.

par
í
smátíma
datt þeim í hug að
flytja til Vínar. Þar
bjuggu þau í tvö ár
en ákváðu að koma
heim því þau söknuðu heimahaganna.
Það var líka annað
sem spilaði inn í.
Þau voru komin í
samband við aðila
í New York sem
vildi koma hönnun Dúsu á framfæri. Þá var
miklu hentugra
að vera búsettur á Íslandi en
í Vín því það
tekur um tíu
klukkutíma að
fara þaðan til
New York. „Ég
á góðan vin í
Bandaríkjunum
og okkur langaði að

athuga hvernig markaðurinn væri
þar. Við fórum þangað og hittum
þennan vin minn og komumst í
samband við gott fólk sem hefur
hjálpað okkur ótrúlega mikið. Við
hittum konur sem reka „Albright
Fashion Library“ sem er risastórt tískufyrirtæki þar sem þær
eru með allt frá YSL, Dior, Margiela, alla Manolo Blahnik-skó sem
framleiddir hafa verið og allt þar
á milli. Fólk getur komið þarna og
leigt föt fyrir Óskarinn, bíómyndir og tískublöð. Öll fötin úr Sex and
the city voru frá þeim. Þær vildu
endilega fá fötin mín og eru með
þau þarna. Þær hafa verið ótrúlega hjálplegar við að koma Skaparanum á framfæri. Þær seldu til
dæmis tuttugu kápur eftir mig
þótt það sé alls ekki þeirra vinna
að selja föt,“ segir Dúsa.
Í framhaldinu skráðu þau sig
hjá umboðsskrifstofu og eru þar
verið að vinna í því að koma fötum
frá Skaparanum á framfæri.
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„Umboðsskrifstofan er búin að
koma okkur í fullt af blöðum
og við höfum fengið mjög
mikla athygli í Ameríku. Það
er allt í fullum gangi núna,“
segir Arnar. Þegar þau eru
spurð að því hvort þau séu að selja
vörurnar fyrir vestan segja þau
svo ekki vera. „Það er ekki komið
að því en við erum að vinna í því
núna. Við höfum sinnt fólki sem
hefur haft samband beint við
okkur. Næsta árið ætla ég að fara
sjálf á sýningar í von um að selja
fatnaðinn til verslana ytra. Það er
gaman að fara sjálfur á svona sýningar og kynnast öðrum
hönnuðum, “ segir Dúsa.
Þau segja að það hafi verið
magnað að kynnast tískuheiminum í New York sem er svo ólíkur
því sem er að gerast á Íslandi. „Ég
er samt ekki að gera lítið úr þessu
hérna. Hann er bara svo ýktur
þarna úti með aragrúa af kóngum og drottningum,“ segir Arnar.
Fílaðir þú þig ekki bara vel innan
um allt tískuliðið? „Jú, jú en maður
fer svolítið inn í sig við þetta allt,“
segir hann og hlær. Á meðan þau
voru í New York voru þau eitt sinn
stödd í leigubíl í borginni þegar
þau fengu símtal frá Vogue þar
sem þau voru boðuð á fund með
Meredith Melling Burke en hún
er ein af toppunum þar. Aðstoðarkona hennar hefur verið dugleg
að kaupa af okkur föt og það vill
svo vel til að hún er tengdadóttir
Önnu Wintour,“ segir Dúsa en frú
Wintour er fyrirmyndin að karakternum í kvikmyndinni, The Devil
Wears Prada, sem Meryl Streep
lék hérna um árið.
„Þetta var mjög góður fundur
en það hamlar okkur að vera ekki
farin að selja hönnunina í verslunin í New York. Við fáum enga almennilega umfjöllun hjá Vogue
fyrr en fötin rata í búðir. Suma
dreymir um frægð og frama í útlöndum. Okkur dreymir svo sem
ekki um það en það er nauðsynlegt að selja fatnaðinn erlendis til
að eiga peninga fyrir efnum og þar
fram eftir götunum því markaðurinn á Íslandi er svo lítill,“ segir
hún.

hvort hún kaupi mikið af fötum
segir hún svo ekki vera. „Ef ég
kaupi eitthvað þá á ég fötin ár
eftir ár.“ Arnar segir að það
sé frábært að vera með Dúsu
því þegar þau séu erlendis
þá þurfi hann ekki að vera
á búðarápi með henni.
„Það er helst að við
skoðum föt á mig,“ segir
hann og hlær.
Frá stjörnufansi í New York
til Reykjavíkur. Þau segjast ekki
lifa neinu glamúrlífi í Reykjavík. Þau eyði deginum á vinnustofunni og svo trítli þau heim
en þau búa í þriggja
mínútna
fjarlægð
frá
vinnustofunni.
Þeirra draumur er þó að Skaparinn
verði lifandi og þau ætla að halda

sýningar og vera með uppákomur
á Skálholtsstígnum. Undanfarnar
vikur hafa þau verið með sýningu
á unaðsverkum Þórunnar Elísabetar Sveinsdóttur. „Við gerum
okkur grein fyrir því að Skaparinn
er ekki í alfaraleið og það verður
aldrei örtröð af fólki hérna,“ segir
Arnar „Við vildum heldur ekki
opna á Laugaveginum núna því þá
væri svo mikill straumur af fólki
og ekkert næði til þess að sauma,“
segir hún. Spurð að því hvað þau
geri í frístundum segjast þau hafa
gaman að því að fara á Jómfrúna
í öl og snittu ef þau komast ekki
í sumarbústaðinn. „Mér finnst
gaman að draga Arnar á söfn og
láta hann lesa eitthvað athyglisvert,“ segir hún og hlær. Í ágúst
liggur leið þeirra til Kaupmanna-

Ólíkir heimar
Bæði hafa þau verið áberandi í
bæjarlífinu í meira en áratug.
Hún sem fatahönnuðurinn sem
klæðist annaðhvort svörtum eða
hvítum fötum og hann sem hárgreiðslumaðurinn sem hefur verið
með puttana á púlsinum. Það má
því segja að þau séu eins og svart
og hvítt. Samt eru þau frekar lík
og finnst gaman að vinna saman.
„Þótt ég saumi ekki föt þá er ég á
fullu að stússast í öllu sem fylgir
fatahönnuninni. Ég sé til dæmis
um heimasíðuna þótt ég sé ekkert lærður í því. Svo kem ég með
athugasemdir þegar Dúsa er að
sauma og segi mínar skoðanir á
fötunum,“ segir hann og hún segir
að það sé ótrúlega gott. „Þegar ég
er búin að sitja allan daginn við
saumavélina þá veit ég stundum
ekki hvort ég er að gera eitthvað
fallegt eða hvort þetta er bara
alveg út í hött. Þá er gott að fá álit
úr annarri átt.“ Þegar hún er spurð
út í sinn eigin klæðaburð kemur í
ljós að hún klæðir sig í svört föt á
sumrin en hvít á veturna. „Ég er
mjög upptekin af ermum, ég vil
að þær séu flottar og vel sniðnar,
liggi vel og krumpist ekki. Ég er
ekki fyrir þröng föt, vil ekki hafa
föt klesst upp við líkamann,“ segir
hún. Það er líka sjaldgæft að sjá
hana í öðrum litum en svart/hvítu.
Samt vill hún hafa liti í kringum sig og á vinnustofunni eru til
dæmis stólar í bleiku, gulu, rauðu
og bláu. Þegar hún er spurð að því

Þú missir ekki bara bílprófið ef þú ekur of hratt, heldur gæti bíllinn þinn verið
gerður upptækur og þú greitt sekt sem jafngildir mánaðarlaunum margra.

Hraðakstur borgar sig ekki - Í ALVÖRUNNI!

hafnar því þeim var boðið á sýninguna, Unfair, en það er lítil sýning í tengslum við dönsku tískuvikuna. „Fyrir hálfum mánuði kom
bréf frá stjórnanda sýningarinnar og okkur var boðið að vera með.
Okkur fannst þetta mjög spennandi
hvort sem eitthvað kemur út úr því
eða ekki. Það getur vel verið að við
förum til New York í september til
að sýna línuna og svo til Parísar í
október. Mér finnst svo gaman að
fara til Parísar því þar hitti ég fólkið sem var með mér í skólanum.
Sumir eru komnir ótrúlega langt
en aðrir eru komnir skemmra á
veg en það er svo gaman að upplifa
alla sköpunina,“ segir hún. „Þetta
er rosalega harður bransi og erfiður, en líka dásamlega skemmtilegur og lifandi,“ segir Arnar.
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tíska

GEGGJAÐIR LAKKSKÓR

BLEIKT
NAGLALAKK

frá versluninni 38 þrep setja
punktinn yfir i-ið. Lífga
upp á svörtu fötin og
gömlu sumarkjólana.

frá Chanel, sumarlegt
og fallegt.

ferskleiki dagsins í dag

Heitar sumarnætur
á ísaköldu landi

6

4

Bleikir tónar eru áberandi í sumar í fötum, fylgihlutum
og skóm. Við sem flýjum ekki til heitu landanna yfir
sumartímann getum því heldur betur hækkað meðalhita íslenska sumarsins og klæðst ljósrauðum tónum
frá toppi til táar en úrvalið hefur aldrei verið meira.
Bleiki liturinn stendur fyrir fegurð og þokka, hann er
í senn glaðlegur, rómantískur og kvenlegur. Margir
tengja þennan fallega lit við ástina en aðrir vilja meina
að hann hafi afslappandi og róandi áhrif. Hvort sem við
klæðumst bleiku til að fagna ástinni eða öðlast innra
jafnvægi þá lífgar þessi frísklegi litur upp á íslenska
sumarið og sendir frá sér heita strauma. Látum rigninguna eða sjö stiga hita dag eftir dag ekki fara með
sumarið frá okkur, klæðumst bleiku og berum sólina
í hjarta okkar!
bergthora@365.is

7

5

1. Skór frá Topshop. 2. Taska frá versluninni 38 þrep. 3. Kjóll frá versluninni 38
þrep. 4. Kjóll frá versluninni Trilogiu. 5.
Thakoon, vor/sumar 2008. 6. Hálsmen
frá versluninni 38 þrep. 7. Marc Jacobs,
vor/sumar 2008. 8. Jil Sander, vor/sumar
2007. 9. Kjóll frá versluninni Karen Millen.
10. Celine, vor/sumar 2008. 11. Samkvæmisveski frá versluninni Trilogiu.

10

8

2
3

11

9

1

Nýjar vörur

OPIÈ
FÎSTUDAG  
LAUGARDAG  
SUNNUDAG  

Á LF H

TB R 2

Tjaldaland

E IM A
R

TB R 1

GN OÐ AR

VO GU R

GL Æ SI BÆ

SU ÐU
DS BR AU T

Fjölskyldutjald með tveimur svefntjöldum.
Fortjald er á milli svefntjaldanna.
Tveir inngangar.

AU T
RL AN DS BR

GREN

SU ÐU RL AN

Como 4ra og 6 manna

R

SÁRS

Verð

17.990/19.990 kr.

Ancona 4ra og 5 manna
Braggatjald. Fortjald með dúk sem opnast á tvo vegu.

Verð

24.990/29.990 kr.

VEGU
R

Tjaldaland
Útilífs
er við
hliðina á
TBR-höllinni

Malaga 6 manna

Jasper 5 manna

Fjölskyldutjald með tveimur svefntjöldum.

Opnast á tvo vegu. Stórt fortjald með dúk.

Verð

34.990 kr.

Verð

39.990 kr.

Andros 6 manna

Galaxy 6 manna

Fjölskyldu-braggatjald með tveimur svefntjöldum.
Stórt fortjald með dúk. Öflugar álsúlur.

Braggatjald með tveimur svefntjöldum. Stórt fortjald
með dúk á milli svefntjaldanna.

Verð

42.990 kr.

Verð

44.990 kr.

Njóttu sumarsins
í góðu tjaldi

Troðfull flöt af
uppsettum
tjöldum!

Nevada 3ja manna

Kira 3ja og 4ra manna

Sígilt kúlutjald.

Kúlutjald með fortjaldi.

8.990 kr.

10.990/12.990 kr.

Verð

ÍSLENSKA / SIA.IS / UTI 42878 06/08

Verð

The North Face Rock
2ja og 3ja manna
Göngu-kúlutjald.

Verð

HOLTAGÖRÐUM

GLÆSIBÆ

KRINGLUNNI

SMÁRALIND

29.990/34.990 kr.

SÍMI 545 1500

The North Face Tadpole
2ja manna
Göngutjald.

Verð

49.990 kr.
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Rakel Dögg Bragadóttir handknattleikskona, Margrét Lára Viðarsdóttir
knattspyrnukona og Ragna Ingólfsdóttir badmintonkona ljóma af fegurð og
hraustleika. Kristjana Rúnarsdóttir farðaði þær með nýjustu línunni frá
Helenu Rubinstein.

útlit

smáatriðin skipta öllu máli

Sykursætar

Út í heim á Saga Class

A

kkúrat á þessu augnabliki liggja tvær
af vinkonum mínum á fæðingardeild
Landspítalans. Þegar ég fékk fréttirnar
að drengirnir tveir væru bornir felldi
ég tár af gleði. Þetta gerist reyndar í hvert
skipti sem mér berast slík skilaboð og segir
mér að móðurhjartað er greinilega rétt staðsett eða kannski hef ég ekki beðið þess bætur
að verða mamma hans Helga? Í framhaldinu af fréttunum rifjaðist það upp hvað mér
Marta María Jónasdóttir
finnst ógurlega stutt síðan ég var nákvæmmartamaria@365.is
lega í þeirra sporum. Í raun ætti ég þó ekki
öfunda þær ef ég miða við allt erfiðið við að
koma einkasyninum í heiminn. Hann ákvað nefnilega að fara á Saga Class
þegar móðir hans var búin að vera með dripp í æð í meira en sólarhring
með tilheyrandi stemningu.
Á meðgöngunni mætti ég í meðgöngujóga hjá Auði Bjarnadóttur. Jógatímarnir gáfu mikinn kraft en það helgast kannski af því að í tímanum
mátti ég sofa, ef það var það sem ég þurfti án þess að fá hauskúpu í kladdann. Þegar meðiðkendur mínir voru komnir 40 vikur eða lengra voru þær
sérstakir heiðursgestir í jógatímanum og ég hlakkaði svo sannarlega til að
bera þann titil.
Eftir alla jógaiðkunina var ég orðin sannfærð um að ég gæti farið í
gegnum fæðinguna án allra hjálpartækja og ég sá sjálfa mig fyrir mér
í daufri birtu og reykelsismekki þar sem ég myndi dansa afkvæminu í
heiminn. Þegar stutt var í fæðingu las ég bók með fæðingarsögum en af
einhverjum orsökum hljóp ég alltaf yfir þær sögur sem enduðu með keisaraskurði enda fannst mér ótrúlegt að svona mikið hraustmenni eins og
ég sjálf gæti ekki spýtt út úr mér einum krakka án teljandi vandræða.
Það runnu þó á mig tvær grímur þegar ég mætti á Landspítalann
með jógadýnuna mína undir hendinni og uppáhaldsgeisladiskana. Þar
var ógurlega bjart og hvítt, engin reykelsislykt og eldri týpan af „gettóblaster“ en í honum var geisladiskur sem einhver hafði greinilega gleymt.
Ég hlustaði því bara á hann.
Það að ætla að dansa krakkanum í heiminn hvarf um leið og ég fékk
drippið í æð og áður en ég vissi af var ég farin að heimta mænudeyfingu
án þess að líða eins og argasta lúser. Þetta gerði það að verkum að jógadýnan lá óhreyfð í einu horninu. Þegar faðir barnsins hafði orð á því var
honum sagt að halda kjafti. Nokkrum klukkustundum síðar þegar fæðingarlæknirinn nefndi keisaraskurð var ég svo fegin að mig langaði helst að
faðma hann að mér. Næstu daga á eftir dvöldum við í góðu yfirlæti á fæðingardeildinni og í sannleika sagt hefði ég ekki viljað sleppa því. Þótt fæðing sonarins hafi algerlega farið úr böndunum hefði ég samt ekkert á móti
því að liggja þarna núna með vinkonum mínum. Ætli ég komist einhvern
tímann úr þessari vímu? Ég efast um það...

Stuart Weitzman
Þráinn Skóari Skóbúð • Grettisgata 3

R

akel Dögg skrifaði nýverið
undir saming við danska úrvalsdeildarliðið KIF-Vejen
og heldur nú í víking til Danmerkur um miðjan júlí. Hún segist
nota léttan farða dagsdaglega, maskara og sólarpúður eða kinnalit
.„Ég fer að minnsta kosti aldrei út
úr húsi án þess að tékka á því hvernig ég lít út.“ Hún segir að Hypnosemaskarinn frá Lancôme sé í miklu
uppáhaldi hjá sér ásamt allri Star
Bronzer-línunni frá sama fyrirtæki.
„Ég hugsa að ég gæti hvað síst verið
án þessara snyrtivara auk andlitskremsins og body lotionsins,“ segir
Rakel sem virðist vera forfallinn
að-

Margrét
Lára
er með
Septacular farða, frá Helenu
Rubinstein. Hann þekur vel og endist
óbreytturlan daginn. Síðan setti Kristjana Color Clone sem er fast púður yfir
farðann. Næst setti hún augnskuggann
Wanted eyes nr. 16 en sú palletta er í
túrkíslituðum tóni. Hún notaði hvíta litinn létt undir augabrúnirnar. Hún er
með blýantinnn Shimmer Turqouse
nr. 02. Maskarinn er Glorious. Margrét
Lára fékk Wantet Blush nr. 01 í kinnarnar til að fá frísklegt yfirbragð og
léttan varalit, Wanted Shine nr. 09 sem
er liturinn hennar Demi Moore.

dáandi snyrtivörurisans Lancôme.
En á hvaða fegrunarráði lumar
hún? „Það skiptir öllu máli að lifa
heilbrigðu líferni og hugsa vel um
sjálfan sig og húðina,“ segir Rakel –
einfalt en dagsatt.
Ragna Ingólfsdóttir badmintonleikari er nú á fullu að undirbúa
sig fyrir Ólympíuleikanna en
hún æfir badminton hjá TBR.
„Dagsdaglega nota ég púður,
maskara og gloss en þegar
ég fer út á lífið mála ég mig
meira,“ segir Ragna sem
málar sig alltaf áður en hún
heldur út nema þegar hún
byrjar daginn á æfingu. „Ég
spái passlega mikið í útlitið en legg mikið upp úr því að
vera snyrtileg og hrein og vera
vel til fara,“ segir Ragna og á erfitt með að nefna eitthvað eitt fegrunarráð. „Ég sjálf hugsa mikið um

mataræðið og hreyfinguna og
reyni að lifa hollu líferni,“
segir badmintonstjarnan
að lokum.
Margrét Lára Viðarsdóttir er lykilmaður íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta
auk þess sem hún spilar með meistaraflokki
Vals. „Ég get nú ekki
sagt að ég máli mig eitthvað brjálæðislega mikið
daglega en ég hendi þó alltaf einhverju framan í mig á
morgnana,“ segir Margrét Lára en
yfirleitt verður þá maskari og sólarpúður fyrir valinu. Hún segist aðallega nota snyrtivörur frá Helenu Rubinsten.
„Ég passa auðvitað upp á
útlitið
án
þess
að
eyða tíma í
einhverjar
stórkostlegar fegrunaraðgerðir.“ En á
hver er galdurinn á bak við
hraustlegt útlit
hennar? „Ég
hugsa
að
hreyfingin
skipti hvað
mestu máli
og svo er auðvitað algjör
nauðsyn
að
nota gott dagkrem,“ segir
Margrét Lára.
bergthora@365.
is
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1. Wanted
gloss nr. 31. frá
Helenu Rubenstein.
2. Wanted eyes augnskuggabox. 3.Golden
Beuty sólarpúður
frá Helenu Rubinstein. Golden
Beauty sólargljái frá Helenu Rubinstein.

Ragna Ingólfsdóttir badmintonkona var förðuð með Color
Clone farðanum sem er léttur og
náttúrulegur og púður úr sömu
línu var sett yfir til að auka endingu. Yfir það setti hún sólarpúðrið Golden Beauty til að gefa
Rögnu hraustlegan blæ. Hún
fékk fjólubláan lit á augun, Night
Mystery nr. 30. Til að afmarka augun
notaði hún gráan blýant, Tender Grey
nr. 04. Maskarinn sem varð fyrir valilnu
heitir Lash Queen. Á varirnar fékk Ragna
bleikan gloss nr. 34.

/NION SNIÈ
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Rakel Dögg var förðuð með Color
Clone frá Helenu Rubinstein en hann
gefur náttúrulega og fallega áferð sem
hleypir húðlitnum í gegn, Yfir farðann setti Kristjana púður frá Color
Clone. Eftir það setti hún Wanted
Blush nr. 07 í kinnarnar og augnskuggann, Wanted eyes nr. 31, á
augnlokin. Til að móta augun setti
Kristjána ólíkan blýant sem heitir Silky Eyes og er nr. 07. Á augnhárin notaði hún Tiger maskarann
Feline Blacks. Rakel Dögg fékk
glossaðar varir,
Wanted Gloss
nr. 32.

bland
í gær og á morgun ...

HELGIN
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FÖSTUDAGUR:

LAUGARDAGUR:

Carl Craig, einn af upphafsmönnum
danstónlistarinnar eins og við þekkjum hana, spilar á Tunglinu á Party
Zone-kvöldi. Tónleikarnir hefjast
kl. 23.

Tónleikar Nátturu, þar sem fram koma Björk,
Sigur Rós og Ólöf Arnalds, verða haldnir í Laugardalnum nánar tiltekið í Þvottalaugabrekkunni.
Tónleikarnir hefjast kl. 17.

díana mist
FÖSTUDAGUR:
Svaf yfir mig eftir uppákomur næturinnar. Hrökk upp með andfælum við
söng í garðinum. Hef verið með óþolandi aðdáanda á bakinu í nokkur ár
sem virðist ekki ætla að gefast upp.
Sem betur fer er hann á sjónum eiginlega allan ársins hring og því þarf ég
ekki kvarta mikið. Nú var félaginn
kominn í land og gólaði Undir bláhimni. Fyrst hélt ég að ellilífeyrisþeginn á neðri hæðinni hefði misst vitið
en þegar ég gægðist út um gluggann
sá ég sjóarann á grasflötinni á hlýrabol og örugglega tuttugu kílóum þyngri
en síðast. Beið og vonaðist til að einhver í blokkinni myndi hringja í lögregluna og tilkynna um ísbjarnarfund
á höfuðborgarsvæðinu. Ekkert gerðist og eftir 20 mínútur, þegar vinurinn
var búinn að kyrja öll Eyjalögin og var
byrjaður aftur á byrjuninni, hringdi ég
í lögregluna og bað hana um að fjarlæga flykki með óspektir úr garðinum
mínum. Þegar söngurinn hafði loksins
þagnað gat ég ekki sofnað út af ljóðlínunum „þú ert ljósblik á himni mínum,
þú ert ljóð mitt og stjarna í kvöld“.
Sofnaði ekki fyrr undir morgun. Dagurinn var sem betur fer frekar rólegur í
vinnunni og því var ekkert því til fyrirstöðu að taka kvöldið með stæl. Eftir
hámarksfegrunaraðgerðir og dágóða
uppáhellingu héldum við á Organ þar
sem hljómsveitin Singapore Sling spilaði enda veitti mér ekki af að eyða
tónlistaratburði næturinnar úr eyrum
mínum. Singapore Sling gerði það
svo sannarlega og áður en ég vissi af
hafði ég gleymt sjóaranum úr Eyjum
sem var með tattúerað nafnið mitt á
upphandleggnum. Það var fullt út úr
dyrum og margir sem höfðu bersýnilega beðið þessara tónleika með mikilli
eftirvæntingu. Þar var allir liðar hljómsveitarinnar Kimono, Hallberg sem var
í Jakobínurínu, rithöfundurinn Einar
Kárason, hönnuðurinn og myndlistarmaðurinn Jón Sæmundur Auðarson,
stílistinn Agnieszka og ljósmyndararnir Einar Snorri og Eiður Snorri. Ég hélt
gleðinni áfram langt fram eftir morgni,
endaði í tveimur eftirpartíum og þegar
ég staulaðist heim voru Garðabæjarfjölskyldurnar mættar á rúntinn á
Laugaveginum. Mér leið eins og
ég væri aftur orðin 17 ára. Vel
hressandi.

LAUGARDAGUR:
Náði stuttum en þó endurnærandi
blund áður en ég fór á landsleik
kvennalandsliðsins í fótbolta. Ég hef
nú aldrei verið neinn sérstakur aðdáandi íþrótta en við vinkonurnar vorum
allar sammála um það að leggjast á
eitt og styðja stelpurnar og fjölmenntum því á völlinn í pinnahælum og með
bjór í poka eins og alvöru fótboltabullur. Við lentum fyrir framan stuðningssveitina Tólfuna og lærðum þar
af leiðandi fullt af stuðningsslögurum
og létum ekki okkar eftir liggja í að
hvetja okkar konur. Það gerði sömuleiðis stjarnan í Kastljósi, Helgi Seljan
og tilvonandi eiginkona hans Katrín
Bessadóttir, en þau mættu á völlinn
með nokkurra mánaða gamla dóttur sína. Eftir góðan leik héldum við alsælar og fullar stolts á Austurvöllinn
og skáluðum í hvítvíni fyrir stelpunum.
Austurvöllurinn var pakkaður af léttklæddu fólki sem blés á kaldan vindinn. Þar var leikkonan Harpa Arnardóttir, leikarinn og leikstjórinn Björn
Hlynur ásamt kærustunni sinni og
framkvæmdastjóra Vesturports, Rakel
Garðarsdóttur. Við vinkonurnar vorum
orðnar vel heitar eftir daginn og timburmennirnir mínir hurfu eins og dögg
fyrir sólu á þessum suðupunkti. Léttklæddar á Austurvellinum ákváðum
við að taka smáborgarann alla leið og
grilla heima hjá mér. Eftir grillæsinginn skildum við smáborgarahaminn við
okkur og skelltum okkur á Kaffibarinn
en þar var blásið til fagnaðar vegna útkomu Barflies. Kaffibarinn stóð undir
væntingum þetta kvöldið. Dj Margeir
þeytti skífunum en tónlistin var öll frá
1994 og minnti því svo sannarlega á
gullaldarárin á Kaffibarnum. Það voru
margir sem létu sjá sig á barnum ástsæla þetta kvöld sem hafa ekki sýnt
sig þar í áratug. Þar voru vinkonurnar Oddný Sturludóttir borgarfulltrúi og
leikstýran Silja Hauksdóttir, Filippía Elíasdóttir fatahönnuður, Jói franski í Liborius, fatahönnuðurinn Harpa Einarsdóttir, Nína Björk og Singapore-liðarnir
Henrik Björnsson og Bíbí bassaleikari. Ég hitti aftur gamlan Kaffibarsséns
og við ákváðum að rifja upp á gamla
takta þó ekki á dansgólfinu eða í stiganum og héldum því heim á leið. Ég
rankaði við mér um morguninn og
leið eins og ég væri 17 ára annan
daginn í röð með gamla félagann
mér við hlið. Þegar allt kom til
alls hafði hann
kannski ekki
elst svo
illa.

„Portobellopelsinn minn.
Þessi kætir
kuldaskræfuna
í mér. Ég fann
hann á
Portobello
Market í
London, sem
er sá staður
sem mér finnst
hvað best
fallinn til
fjársjóðsleitar
eftir að
öskuhaugarnir
úti á Granda
voru lagðir
niður.“

„Píanóið mitt er dýrmætasta jarðneska eignin mín. Það
hefur samið með mér flest lögin mín. Vildi að ég gæti
skellt því á bakið og borið það með mér hvert sem er.“
„Dýrmætustu
gjafirnar sem
ég hef fengið frá börnunum mínum og
systrum mínum
eru þeir munir
sem ég myndi
fyrst bjarga ef
kviknaði í.“

„Ég hef alltaf verið
mikið fyrir höfuðföt
og á dágott safn. Einstaka höfuðfat á það
til að gróa við mig í
ákveðinn tíma eins og
þessi hattur.“

TOPP
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Margrét Kristín Sigurðardóttir,
tónlistarkona, betur þekkt sem Fabúla

„Ég keypti þessa „vintage“-skó fyrir mörgum árum og
hef látið sóla þá örugglega 700 sinnum. Mér finnst gaman
að vera á hælum, en þar sem ég á erfitt með að ganga
hægt eru svona skór, með hælum og palli svo fóturinn sé
í nokkurn veginn eðlilegri stöðu, fullkomnir fyrir mig.“
„Ég gæti ekki
verið án kossa.
Stelpan mín
er á leiðinni
í sumarbúðir
á morgun og
við ætlum að
birgja okkur
upp af forða
áður en hún
fer.“

„Ég keypti þetta hjól fyrir stuttu og hef varla farið
af baki. Það er lauflétt, lipurt og gíralaust, sem
gerði það að verkum að ég enduruppgötvaði
trikkið að hjóla standandi upp brekkur. Finnst ég
vera orðin átta ára aftur.“
„Plötusafnið. Tilfinningahafsjórinn
og áhrifavaldarnir.
Efst liggja diskarnir
með útvarpsprógrömmunum
hennar mömmu,
Jóhönnu G. Möller,
en röddin hennar
framkallar bæði tár
og gæsahúð.“

UNGLINGUM
FYLGIR çBYRGÜ

SKEMMTUM
OKKURVEL
8AA8@@"FÜ4"A@%),%+

AR!
ê SUM
çN çFENGIS

HVER BER çBYRGÜ?
„Verð að fá kjöt nokkuð oft til að róa mig
niður. Lambakjötið er best.“

„Kók. Mmmmmm,
enginn dagur án
þess.“
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SIGRÍÐUR KLINGENBERG

spáir fyrir Jóni Gnarr

Er á einstaklega erfiðu ári núna

FÖSTU
DAGUR

5

LEIÐIR TIL
AÐ GERA
FÖSTUDAG
ÓGLEYMANLEGAN
Margrét Hugrún
Gústafsdóttir
fjölmiðlakona

„Ég fer í ræktina á hverjum
morgni og föstudagar eru engin
undantekning.
World Class á
Seltjarnarnesi er
málið. Unaðslegt útsýni og frítt í laugina.“

„Því næst myndi ég halda í miðbæinn
til að skora á alþingismenn að taka
leðjuslag á Austurvelli. Eða femínista
gegn fegurðardrottningum. Gæti orðið
mjög fyndið.“

„Að leðjuslag loknum færi ég í hádegismat á Hilton af því þar er besta hlaðborð landsins.“
„Á bókasafninu
eru ljóðabækur.
Mér finnst gott
að lesa ljóð, af
því þau eru hipp
og kúl; eins
konar brú á milli
þess að tala og
hugsa.“

„Föstudaginn myndi ég enda í Alsælu
Spa hjá Boga og Nok á Álftanesi. Þau
bjóða upp á taílenskt nudd, sjópott og
stórmerkilegt taílenskt gufubað. Getur
ekki klikkað. Þyrfti líka að ná af mér
leðjuslettum.“

Jón Gnarr er fæddur 02.01
árið 1967. Til að reikna út lífstöluna er fæðingardagurinn
og fæðingarárið lagt saman
þannig að út kemur talan 8.
„Lífstala Jóns Gnarrs segir
mér að hann eigi sérstaklega að gæta sín núna á því
að hafa nóg af fólki í kringum
sig og mikið fjör en annars gæti hann átt til að
fara niður í þunga. Lífstalan 8 þrífst á fólki, mannlífi og öllu því sem tilheyrir lífskraftinum, ef hún
aftur á móti fer í skrifstofustörf þá getur þunglyndið bankað á dyrnar. Þeir sem hafa lífstöluna 8 þurfa að hafa þann kraft að eiga auðvelt
með að breyta lífi sínu og ef hún gerir það ekki þá

verður algjör stöðnun,“ segir Sigríður Klingenberg og tekur það fram að líf Jóns Gnarrs
hafi langt í frá verið tilbreytingasnautt. „Hann
er tilfinningaríkur með afbrigðum og verndar fjölskyldu sína og börn fram í rauðan dauðann. Hann á erfitt með að fyrirgefa svik
og óheiðarleika og er tryggur og trúr
í ástum og afskaplega einlægur. Jón
Gnarr er á erfiðu ári núna. Hann færist alltaf mikið í fang og það er alltof mikið að gera hjá honum. Hann
þrífst illa í skipulagsleysi og hefði þurft
aðstoðarmanneskju. Hann ætti því
að vera vel á verði í sambandi við peningamálin. Þetta verður hratt ár sem á
eftir að breyta gersamlega lífi hans og

honum mun finnast það töluvert erfitt á köflum„Það er í eðli áttunnar að vera með sérstakt leiðréttingarkerfi í heilanum. Átturnar
hugsa alltof oft um það hvernig líf þeirra væri
í dag ef þær hefðu gert hlutina öðruvísi.
Áttan þarf að læra að hugsa ekki
eina mínútu til fortíðarinnar, því fortíðin er óumbreytanleg og kemur
aldrei til baka. Jón Gnarr er einn
af þeim mönnum sem elskar mjög
heitt og gæti því átt erfitt með að
gleyma gömlu ástinni sinni. Árin
2009 og 2010 eru uppskeruár hjá
Jóni og mun hann uppskera mikið
og verða stórmenni.“
www.klingenberg.is

