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Hinn ungi og efnilegi fatahönnuður, Mundi, eða Guð-
mundur Hallgrímsson, mun kynna nýja vorlínu sína á 
skemmtistaðnum Nasa í kvöld. „Tískusýningin verður 
frekar óvenjuleg í sniðinu, við viljum uppljóstra sem 
minnstu þar sem hún á að koma áhorfendum á óvart. 
En ég lofa að þetta verður tryllt og lífleg sýning,“ 
segir Arna Sigrún Haraldsdóttir sýningarstjóri – en 
fyrri sýningar Munda hafa vakið mikla athygli fyrir 
frumlegar uppsetningar. „Við fáum hljómsveitir og 
plötusnúða til þess að spila undir og svo verður blásið 
til veislu í lok kvöldsins,“ segir Arna. 

Mundi varð fyrst þekktur fyrir peysur sem hann 
hóf að hanna á meðan hann var við nám í grafískri 
hönnun í Listaháskólanum. Hann hætti að lokum námi 
vegna anna, þegar fatalína hans undir merkinu Mundi 
hafði stækkað ört. Fyrsta heila fatalína Munda var til 
að mynda sýnd á tískuvikunni í París og seldist strax 
til tíu búða um allan heim. Flíkur frá honum eru því 
fáanlegar í Asíu, Bandaríkjunum og Evrópu. Umfjall-
anir um hönnun hans hafa þar að auki birst í tímarit-
um á borð við Surfacek, V-Magazine og Elle.

Tískumógúlar landsins geta því hugsað sér gott til 
glóðarinnar í kvöld. „Við sendum út boðskort. Þeir sem 
ekki hafa fengið slíkt geta reynt að koma sér í mjúkinn 
hjá dyravörðunum,“ segir Arna  kímin.  

Mundi kynnir nýja vorlínu

Mundi hefur getið sér gott orð sem fatahönnuður þrátt fyrir 
ungan aldur.  MYND/ANTON

V
ið erum að leita að leikurum og lærðum svið-
slistamönnum í öll hlutverk,“ segir Ívar Örn 
Sverrisson, leikari og leikstjóri sýningar-
innar Óþelló eftir Shakespeare, sem verður 

frumsýnd 22. september næstkomandi, en sýningin 
er hugmynd og framleiðsluverkefni Ívars og Ólafs 
Þorvaldz leikara.

„Óþelló er farandsýning sem við munum æfa upp 
á fimm vikum og fara með í alla menntaskóla lands-
ins. Útgangspunktur okkar í túlkuninni á Óþelló er 
ástin í átökum við höfuðsyndirnar sjö, en auk leik-

ara leitum við að jaðarsportiðkendum svo sem BMX 
„flatlander“, skeiturum og Parkour-iðkendum til að 
krydda sýninguna, gefa henni kraft og flæði,“ út-
skýrir Ívar, en Parkour er ákveðin stefna sem varð 
til í Frakklandi fyrir tíu árum og gengur út á að fram-
kvæma samfellda hreyfingu og komast sem hraðast 
á milli staða án þess að láta nokkuð stoppa sig.

Opnar prufur fyrir hlutverk í Óþelló verða haldn-
ar á morgun, laugardaginn 16. ágúst, en frekar upp-
lýsingar má nálgast á heimasíðunni othelloparkour.
blogspot.com.

Ívar Örn Sverrisson mun leikstýra Óþelló, 
en sýningin er hugmynd og framleiðslu-
verkefni Ívars og Ólafs Þorvaldz leikara.

É
g legg mikið upp úr því að 
hanna föt sem eru klæði-
leg á konum, sama hvernig 
þær eru í vextinum,“ segir 

Katla Hreiðardóttir, sem rekur 
og á verslunina Volcano design á 
Skúlagötu 63 ásamt kærastanum 
sínum, Gunnari Páli Viðarssyni, 
en verslunin er einnig á netsíð-
unni volcanodesign.org.

„Ástæðan fyrir því að við 
ákváðum að opna búð var sú að 
það eru fá verkefni í innanhúss-
hönnun þessa stundina, en ég er að 
læra innanhússarkitektúr í Barce-
lona. Gunnar hvatti mig áfram og 
þó svo að það sé ekki mikill pen-
ingur í þessu finnst mér gaman 
að prófa mig áfram í fatahönnun-
inni,“ segir Katla sem saumar og 
hannar sjálf fötin sem hún selur, 
en hún lauk stúdentsprófi af list-
námsbraut frá Fjölbrautaskólan-
um í Garðabæ með sérsvið í text-
ílhönnun og nam búðarhönnun og 
sölusálfræði í Danmörku áður en 
hún fór að læra innanhússarki-
tektúr.

„Fötin sem ég hanna eru undir 
miklum áhrifum götutískunnar 
í Barcelona, en ég hef líka allt-
af verið voðalega hrifin af Japan 

og á von á stuttum kimono-jökk-
um,“ segir Katla sem selur einn-
ig skart og töskur sem hún flytur 
inn frá Bandaríkjunum. „Það sem 
er vinsælast eru ermar sem er 
hægt að breyta með því að draga 
upp í vængi og svo hettur sem eru 
fóðraðar með flísefni og eru með 
vösum fyrir veski, síma og fleira,“ 
bætir hún við.

Aðspurð segist Katla halda 
aftur út til Barcelona 
á haustmánuð-
um, en þá mun 
versluninni 
á Skúla-
götu verða 
lokað. „Við 
ætlum að 
loka í okt-
óber svo 
við von-
umst til 
að selja 
sem mest 
þangað 

til, en það verður áfram hægt að 
nálgast vörur í gegnum netversl-
unina og svo stefnum við á að opna 
aftur næsta sumar,“ segir Katla að 
lokum. alma@frettabladid.is

Katla Hreiðarsdóttir í versluninni Volcano design

Götutíska Barcelona heillar

 Katla hannaði bux-
urnar meðal annars 

undir áhrifum götutísk-
unnar í Barcelona.

Í Volcano 
design fást 
bæði hett-
ur, ermar, 
töskur 
og skart.

ÍVAR ÖRN SVERRISSON LEIKARI HELDUR OPNAR PRUFUR

Ráðið í hlutverk fyrir Óþelló

„Ég ætla að fara í óvissuferð,“ segir Guð-
mundur Steingrímsson, rithöfundur og 
tónlistarmaður. „Við fjölskyldan gáfum 
pabba [Steingrími Hermannssyni, fyrrver-
andi forsætisráðherra] óvissuferð í átt-
ræðisafmælisgjöf.“ Guðmundur 
vill skiljanlega ekki gefa mikið 
upp um ferðina en segir þó 
að stórfjölskyldan fari með 
„afmælisbarninu“. „Það 
er kannski ekki hægt að 
tala um afmælisbarn í 
tilviki áttatíu ára manns. 
En svona er nú íslensk-
an skemmtileg.“
   „Föstudagskvöld-
ið verður bara rólegt og 
gott með frænda, barni 
og kærustu. Við eldum 
góðan mat.“

HVAÐ ÆTLAR ÞÚ AÐ GERA 
UM HELGINA?
Guðmundur Steingrímsson, 
rithöfundur og tónlistar-
maður

Útgáfufélag 365 prentmiðlar  

Ritstjórn Sunna Dís Másdóttir 

sunna@frettabladid.is
Alma Guðmundsdóttir 

alma@frettabladid.is 

Marta María Jónasdóttir 

martamaria@frettabladid.is
Forsíðumynd Gunnar V. Andrésson

Útlitshönnun 

Arnór Bogason og

Kristín Agnarsdóttir

Auglýsingar Sigríður Dagný 

Sigurbjörnsdóttir 

sigridurdagny@365.is sími 512 5462
Föstudagur Skaftahlíð 24 

105 Reykjavík, sími 512 5000 

FÖSTUDAGUR

Katla Hreiðars-
dóttir eigandi Vol-
cano design í 
einni af hettunum 
vinsælu sem hún 
hannaði og saum-
aði sjálf.

Leyndarmálið felst í lögmáli aðdráttaraflsins.

Allt sem gerist í lífinu löðum við að okkur.

Leyndarmálið er falið innra með hverjum og

einum og möguleikarnir eru endalausir.

HUGLEIKUR SITUR VIÐ 
SKRIFTIR 
Myndasagnahöfundurinn vinsæli 
Hugleikur Dagsson dvelur nú fyrir 
norðan, þar sem hann situr við 
skriftir. Hugleikur á ættir að rekja til 
Tjarnar í Svarfaðardal, en afi hans 
er Hjörtur, bróðir Kristjáns Eldjárns 
og rithöfundurinn og teiknarinn er 
því af forsetaættum. Hugleikur er nú 
að vinna að næsta bindi í „Okkur-
seríunni“. Það verður fimmta bind-
ið í þeirri röð og jafnframt hið síð-
asta. Bókin kemur út samhliða því 
að Hugleikur heldur myndlistarsýn-
ingu um miðjan næsta mánuð.
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Birna Dögg Guðmundsdóttir hætti 
störfum sem verslunarstjóri Tops-
hop til þess að setjast aftur á skóla-
bekk. Í haust hyggur hún á nám í út-
stillingum í Iðnskólanum í Hafnar-
firði og segist hún hlakka mikið til 
námsins.

Hvernig mundir þú lýsa stílnum 

þínum? Stíllinn minn er svolítið 
„twisted“, svona eins og ég sjálf, 
enda fædd á mörkum tveggja 
stjörnumerkja. Hann rokkar frá 
því að vera fremur „casual“ í að 
vera elegant. Þar inn í spilar svo 
veðurfar og skap.

Hvaðan sækirðu þér innblástur þegar 

kemur að fatastílnum? Hér og þar, 
en líklegast í mínu nánasta um-
hverfi, auðvitað tekur maður allt-
af smá mið af blöðunum. Ég reyni 
þó allaf að vera sjálfri mér trú og 
klæði mig í það sem mér finnst 
vera fallegt og fara mér vel.

Hvar verslarðu helst? Hér heima 
versla ég helst í Rokki og rósum og 
Topshop þar sem sterk bönd tengja 
mig við þá búð. Ég hætti þar sem 
verslunarstjóri fyrir stuttu til þess 
að setjast aftur á skólabekk. Einnig 
hef ég haft gaman af því að kíkja í 
Kronkron eftir mánaðamót.

Áttu þér einhvern uppáhaldshönnuð? 

Ég á mjög erfitt með að svara þess-

ari spurningu. Oft er einhver ein 
lína alveg geggjuð hjá hönnuði og 
sú næsta alveg út í hött. En ég var 
hrifin af tveimur síðustu línum Lu-
ellu Bartley, stelpulegt með töff-
aralegum blæ.

Uppáhaldsfatamerki? Þar verð ég 
að nefna Opening Ceremony ásamt 
Acne Jeans.

Bestu kaupin? Mér finnst ég alltaf 
gera góð kaup þangað til að ég átta 
mig í raun á einhverju öðru. En 
ég held að ég verði að segja Open-
ing Ceremony-peysan mín sem ég 
hef mikið notað, bæði við kjóla og 
gallabuxur.

Verstu kaupin? Úff, það slæðist allt-
af eitthvað misfallegt með heim, 
en nýjustu mistökin mín eru lík-
legast rauður kufl sem ég keypti í 
Marokkó fyrir stuttu þar sem götu-
sölumaðurinn gat sannfært mig 
um að hann væri eitthvað sem ég 
þyrfti að eignast. Þegar upp á hótel 
var komið þá reyndist þetta vera 
ein hræðilegasta og verst sniðna 
flík sem ég hef séð í óratíma. Ég er 
hrædd um að hann verði ekki not-
aður í grímupartíi næstkomandi 
helgi eins og til stóð.

Fyrir hverju ertu veikust? Ég er í 
raun alltaf veik fyrir falleg-
um hlut-

um hvort sem það eru hælar eða 
sjarmerandi karlmenn. En já, flott-
ir skór eru tiltölulega ný fíkn hjá 
mér ásamt því að ég er mjög veik 
fyrir fallegum nærfötum.

Uppáhaldsbúðin? Ég er mikill að-
dáandi H&M sem mér finnst alltaf 
jafn gaman að fara í erlendis. Einn-
ig er ég algjör sökker fyrir Bout-
ique-línu Topshop, sem því miður 
er ekki enn seld hér á landi. Ég 
reyni alltaf að kippa einu stykki 
eða svo með mér heim þegar ég fer 
til útlanda.

Nauðsynlegt í fataskápinn? Auka-
hlutir eins og skart og klútar, þeir 
geta haft gríðarleg áhrif á heildar-
lúkkið.

Hvað dreymir þig um að eignast 

núna? Eins og svo oft áður eru 
það nokkrir hlutir sem ég er að 
velta fyrir mér að fjárfesta í. Þar 
á meðal er skyrtukjóll frá Marjan 
Pejoski sem fæst í Kronkron, klút-
ur frá Kb sem fæst í Belleville, 
jazz-skór frá Topshop, loðfeldur frá 
Rokki og rósum og listinn heldur 
áfram …

Hvernig er heimadressið þitt? Þegar 
ég kem heim á kvöldin þá er ég vön 
að skella mér beint í náttbuxur og 

hafa það náðugt.

1 Peysan er Topshop Boutique. Skórnir og 
nælan eru einnig úr Topshop. 2 Skór frá 
merkinu Hazel, keyptir á Malaga. 3 Karríg-
ula peysan frá Opening Ceremony sem ég 
keypti í Kronkron er uppáhaldspeysan mín. 
4 Verstu kaupin mín er þessi rauði kufl sem 
mátast eins og brandari. 5 Gráir rúskinns-
skór með dúsk, þessa elskur fékk 
ég í Topshop, Kringlunni. 6 Þess-
ar nælur bjó ég til úr postulíni og er 
ég mjög ánægð með afraksturinn og 
hef ég mikið notað þær á jakka og 
hettupeysur. 7 Kímónó frá verslun-
inni Rokk og rósir. 

Geri alltaf góð kaup

fatastíllinn
Birna Dögg Guðmundsdóttir nemi

1

www.forlagid.is

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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aldís hefur verið gíf-
urlega afkastamikil 
á starfsferli sínum. 
Auk þess að hafa 
unnið að tæplega 50 

kvikmyndum, hefur hún starfað 
við fjölda sjónvarps- og útvarps-

þátta, skrifað smásögur, mynd-
skreytt bækur og tekið fjöldann 
allan af ljósmyndum. Sköpunar-
krafturinn virðist vera óþrjótandi, 
en ætli þessi frjóa hugsun hafi 
fylgt henni frá blautu barnsbeini?

„Mamma átti það til að segja 

okkur sögur og ævintýri og skapa 
þannig alveg sérstakan heim. Það 
var alveg sama hvað hún var að 
gera, við systurnar hengum við 
hliðina á henni og hún sagði okkur 
sögur á meðan hún saumaði eða 
sinnti öðrum heimilisstörfum. Hún 

hafði einstakt lag á að persónu-
gera hlutina, sem ég held að hafi 
haft gífurleg áhrif á minn sköpun-
arkraft,“ segir Valdís sem fór ung 
að æfa samkvæmisdansa hjá Her-
manni Ragnarssyni, spilaði á gítar 
og það leið ekki á löngu þar til ljós-
myndaáhuginn lét á sér kræla.

„Pabbi gaf mér myndavél þegar 
ég var ellefu ára gömul. Þá tók ég 
myndir af öllu mögulegu og fór 
reglulega í Hans Petersen til að 
kaupa útrunnar filmur á hálfvirði. 
Ég átti það gjarnan til að fá syst-
ur mínar tvær og vinkonur til að 
klæða sig upp í alls kyns búninga, 
stilla þeim upp og taka svo myndir. 
Í kringum myndirnar bjó ég yfir-
leitt til sætt ævintýri um prins og 
prinsessu, þar sem enginn vondur 
karl eða stjúpa komu til sögunn-
ar. Systur mínar tóku fullan þátt í 
leiknum, þó svo að ég sé ekki viss 
um að þeim hafi fundist þetta neitt 
sérstaklega skemmtilegt, en þar 
sem ég var stóra systir fékk ég að 
ráða,“ segir Valdís og hlær við.

Kokkur á trollbát
Ljósmyndaáhuginn fylgdi Valdísi, 
en eftir framhaldsskóla og eitt ár 
í Verzlunarskólanum langaði hana 
til að verða blaðamaður. Hana 
dreymdi um að skrifa greinar og 
taka eigin myndir samhliða þeim 
og hóf að starfa sem safnvörður 
hjá dagblaðinu Tímanum í von um 
að geta unnið sig upp. Þar kynnt-
ist hún Gunnari V. Andréssyni 
ljósmyndara sem kenndi henni að 
framkalla filmur og stækka mynd-
ir og ekki leið á löngu þar til hún 
hafði komið smásögum sínum, við-
tölum og þýddum greinum til Jóns 
Helgasonar, ritstjóra Sunnudags-
blaðs Tímans.

„Þegar ég sá fram á að ég 
myndi aldrei vinna mig upp úr 
safnvarðastarfinu, hætti ég á Tím-
anum og fékk vinnu í myrkrar-
kompu Morgunblaðsins við að 
framkalla og stækka myndir. Þá 
fór ég oft út með Kristni Ben ljós-
myndara þegar hann fór út að taka 
stemningsmyndir og hann kenndi 
mér gríðarlega margt. Ég rölti á 
eftir honum með minn Pentax sem 
ég hafði fjárfest í og tók mínar 
stemningsmyndir sem ég seldi 
Jóni Helgasyni á Tímanum,“ segir 

Valdís og brosir. Hún var síðar 
fengin til að mynda fyrir Morgun-
blaðið, en sagði upp þegar hún sá 
fram á að hún yrði seint eða aldrei 
fastráðin sem ljósmyndari blaðs-
ins og myrkrarkompan ekki alveg 
draumadjobbið. 

„Ég byrjaði að vinna „freelance“, 
tók myndir og skrifaði greinar en 
það gekk illa þar sem ég var lengi 
að skrifa og launin lítil. Orðin skít-
blönk ákvað ég að fara til Vest-
mannaeyja, á fyrstu vertíð eftir 
gos. Fékk vinnu í frystihúsinu og 
það var hörkupuð en þrælgaman. 
Það sem kom mest á óvart var að 
sjá Shady Owens söngkonu vinna 
við að hreinsa fisk. Ég hitti Sig-
urgeir og Guðmund á ljósmynda-
stofunni Ímynd þarna úti í Eyjum 
og þeir buðu mér vinnu hjá sér 
sem ég þáði. Það var fínt að vinna 
hjá strákunum og ég lærði heilan 
helling en að lokum fékk ég nóg 
af myrkrarkompunni, fór aftur í 
„freelance“ vinnu og endaði skít-
blönk. Leitaði uppi verkstjórann 
minn í Vestmannaeyjum sem var 
kominn í frystihúsið á Stokkseyri 
og fékk vinnu hjá honum. Ekk-
ert akkorð þar og ég rétt skrimti. 
Datt þá í hug að athuga hvort ég 
kæmist ekki á sjóinn og talaði við 
Sigga verkstjóra sem sagði: „Val-
dís, þú getur ekki verið kokkur. 
Þú ert allt of lítil og svo verðurðu 
örugglega sjóveik.“ Ég afsann-
aði það stuttu síðar þegar kokk-
ur veiktist á einum trollbátnum og 
ég fór í þriggja daga reynsluferð. 
Ég var auðvitað bullandi sjóveik 
en ég hafði sagt Sigga verkstjóra 
að ég væri ekki sjóveik svo ég hélt 
öllu niðri,“ segir Valdís sem sjóað-
ist fljótt og lét það ekki aftra sér 
að vera eina konan um borð. „Mér 
leið mjög vel á sjónum. Um leið og 
maður er kominn út á haf er eng-
inn heimur fyrir utan bátinn, sjó-
inn, himininn, fuglana í loftinu og 
fiskinn í sjónum,“ segir Valdís.

Við klippiborðið
Aðspurð hvenær kvikmyndaáhug-
inn hafi komið til sögunnar seg-
ist hún snemma hafa fundið löng-
un til að vinna við kvikmyndir. „Ég 
fór ofsalega mikið í bíó og fannst 
gaman að dragast inn í annan heim, 
upplifa eitthvað annað en gráan 

Valdís Óskarsdóttir hefur getið sér gott 
orð sem klippari á heimsvísu, en færri vita að 
hún á að baki mjög fjölbreyttan starfsferil sem 
ljósmyndari, rithöfundur, starfsmaður í frysti-
húsi og kokkur á trollbát. Alma Guðmunds-

dóttir hitti þessa kjarnakonu sem hefur nú bætt 
enn einni rós í hnappagatið sem handritshöf-
undur og leikstjóri, en fyrsta kvikmynd hennar, 
Sveitabrúðkaup, verður frumsýnd 28. ágúst 

næstkomandi.

V
Valdís Óskarsdóttir þreytir frumraun sína sem leikstjóri í íslensku kvikmyndinni Sveitabrúðkaupi.

Fékk nóg af 
klippivinnu
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hversdagsleikann. Ég hafði og hef 
enn þann kæk að færa augnaráðið 
í takt við tónlist, horfa á einhvern 
punkt eða hreyfingu í umhverfinu 
og klippa með því að loka augunum 
og opna þau aftur á nýjum punkti. 
Einhvern tímann hlýtur einhver að 
hafa sagt mér að til væru klipparar 
þó ég muni það ekki en ég man að 
ég ætlaði mér alltaf að klippa bíó-
myndir,“ segir Valdís sem komst 
inn á 16 mm kúrs í Dramatiska ins-
titutet í Svíþjóð í janúar 1984. „Við 
vorum látin gera allt sjálf, skrifuð-
um handrit, lékum, settum tónlist 
við myndina og klipptum,“ segir 
Valdís og minnist þess hvernig 
klippivinnan heillaði hana.

„Þegar ég settist við klippiborð-
ið var ég fallin og það komst ekk-
ert annað að hjá mér,“ bætir hún 
við, en eftir að hún lauk náminu og 
fór að athuga með vinnu við kvik-
myndir hérlendis voru engin verk-
efni að fá. „Þeir sem ég talaði við 
sögðust bara klippa þetta sjálfir. 
Ég réð mig því í vinnu sem ljós-
myndari, en viku eftir að ég byrj-
aði fékk ég símtal frá Þráni Bert-
elssyni sem bauð mér vinnu í 
Löggulífi. Það var mitt örlagasím-
tal,“ segir Valdís.

Að loknu námi við danska kvik-
myndaskólann tóku hjólin að snú-
ast. Valdís fór að vinna við hverja 
myndina á fætur annarri og í dag 
hefur hún hlotið fjölda viðurkenn-
inga fyrir vinnu sína, en þar á 
meðal eru hin virtu Bafta-verðlaun 
bresku kvikmyndaakademíunnar 
fyrir klippingu á myndinni Eternal 
sunshine of the spotless mind.

Ein sena í einu
Að klippa kvikmynd er gríðarleg 
þolinmæðisvinna eins og gefur að 
skilja. En fallast þér aldrei hendur 
þegar þú byrjar að vinna að nýrri 
mynd og sérð allt efnið sem bíður 
úrvinnslu inni í tölvunni? „Þegar 
ég byrjaði að klippa kvikmyndir 
fékk ég hálfgert tilfelli þegar ég sá 
alla vinnuna sem beið mín. Það tók 
mig nokkrar myndir að venja mig 
á að hugsa aldrei lengra en sem 
nemur þeirri senu sem ég er að 
klippa þá stundina,“ útskýrir Val-
dís, en vinna við kvikmynd í fullri 
lengd tekur hana um sex til níu 
mánuði og þá vinnur hún gjarnan 

tíu til tuttugu tíma á dag. „Á meðan 
ég er að klippa kvikmynd stjórnar 
hún lífi mínu. Það er því ágætt að 
vinna í útlöndum því þá er ég ekki 
að vanrækja neinn nema sjálfa 
mig á meðan,“ segir Valdís.

Sveitabrúðkaup
Síðastliðin tvö ár hefur Valdís 
unnið að nýrri íslenskri kvik-
mynd sem verður frumsýnd 28. 
ágúst næstkomandi, en þar er hún 
í nýju hlutverki sem leikstjóri og 
handritshöfundur. Myndin er gam-
andrama og segir sögu pars sem 
ákveður að gifta sig í kirkju úti á 
landi. Keyrsla að kirkjunni ætti að 
taka eina klukkustund en hlutirnir 
fara ekki eftir áætlun.

„Ég sat í ömurlegu klippiverk-
efni í London og einn daginn ákvað 

ég að nú væri þetta orðið gott. Du-
staði rykið af hugmyndinni að 
Sveitabrúðkaupi og hafði sam-
band við Gísla Örn hjá Vesturp-
orti til að athuga hvort leikhópur-
inn vildi vera með og þau voru til 
í tuskið. Framleiðendurnir; Davíð, 
Árni, Hreinn og Guðrún Edda, tóku 
myndina upp á sína arma og svo 

var keyrt af stað,“ útskýrir Valdís. 
„Ég vildi ekki skrifa handrit held-
ur vinna myndina með leikurunum 
út frá söguþræðinum, láta þá skapa 
sínar persónur og þannig unnum 
við sem hópur frá því í byrjun árs-
ins 2007,“ segir Valdís, en auk leik-
aranna í Vesturporti koma margir 
góðkunnir leikarar að myndinni.

„Sveitabrúðkaup er tilkomið 
vegna þess að ég fékk nóg af klipp-
ivinnunni. Síðustu tvær mynd-
ir sem ég klippti reyndust alger 
sóun á tíma og skapandi hugsun 
þegar upp var staðið. Í kjölfarið 
ákvað ég að fara í frí frá klippingu 
um óákveðinn tíma, en ég sat nú 
samt uppi með að klippa Sveita-
brúðkaup sjálf,“ segir Valdís og 
brosir.

En með klippivinnuna út af 
borðinu leikur forvitni á að vita 
hvað tekur við hjá Valdísi á næst-
unni? 

„Fyrst langar mig í mjög langt 
sumarfrí, helst þangað til í mars á 
næsta ári. Svo gæti ég vel hugsað 
mér að vinna að öðru verkefni með 
hópnum sem stóð að Sveitabrúð-
kaupi,“ segir Valdís að lokum.

Stjörnumerki: Naut.
Uppáhaldsmatur: Íslensk 
kjötsúpa.
Besti tími dagsins: Frá 
klukkan 23 á kvöldin til þrjú, 
fjögur á næturnar.
Hverju myndirðu sleppa 
ef þú yrðir að spara: Ég er 

algjör bókafíkill svo ég myndi 
minnka bókakaupin.
Draumafrí: Í sól og sumri 
á Íslandi, langt fjarri manna-
byggðum. 
Uppáhaldsdrykkur: Ískalt 
íslenskt vatn.
Skemmtilegast: Að sitja 

úti undir beru lofti á Malar-
rifi. Horfa á Jökulinn eða út 
yfir hafið millli þess sem ég 
glugga í bók.
Leiðinlegast: Öll heimilis-
verk eins og þau leggja sig.
Mesta freistingin: Að láta 
mig hverfa.

Í  HNOTSKURN
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útlit
smáatriðin skipta öllu máli

SPENNANDI HERRALÍNA

Ný herralína frá Issey Miyake hefur litið dagsins ljós. Línan ber nafnið 

Intense og er ilmurinn bæði ástríðufullur, kraftmikill, dulur og mjög karl-

mannlegur. Ásamt ilminum er fáanleg Intense sturtusápa, after shave-

rakakrem og svitalyktareyðir.

Þórhildur Ýr Jóhannesdóttir 

á 101 Hárhönnun

„Þau áhrif sem við sjáum í dag eru 
alls staðar að, úr öllum tímabilum, 
og það er svolítið 
verið að blanda 
saman svolitlu 
af hverju. Það 
er búið að vera 
mikið um sítt 
hár og svo mjög 
stutt, en núna er 
millisíddin að 
koma meira inn, 
bæði með afger-
andi og mjúkum 
línum. Topparn-
ir halda áfram 
að vera miklir, en það er að fær-
ast meiri mýkt yfir þá,“ segir Þór-
hildur.

Þessa dagana er ég persónulega 
að fíla hippalegra lúkk með kæru-
leysislegu yfirbragði, með síðum, 
léttum toppum sem ná nánast ofan 
í augu í stað þessara sveru stíl-
hreinu toppa. Hefðbundnar stríp-
ur eru nánast dottnar út og með 
haustinu verða litirnir dýpri og 
meira afgerandi. Ég ekki sam-
mála því að það séu bara annað-
hvort heitir eða kaldir litir allsráð-
andi hverju sinni, en litirnir eru að 
dökkna og það eru að koma þess-
ir djúpu, súkkulaðibrúnu, ginger 

og svolítið orange-litir sem eru 
áreynslulausir og í kaldari kantin-
um,“ segir Þórhildur að lokum.

Skjöldur Eyfjörð 

á Hár og tískuhúsinu 101 Skjöldur

„Allar klippingar og litir munu 
þyngjast með haustinu og þá dekk-
ir fólk yfirleitt hárlitinn meira. 
Við eigum eftir að sjá meiri mín-
imalisma, einfalda, fallega og stíl-
hreina hluti. Svo verða öfgarn-
ir í hina áttina með mun meira 
„freaky“ hári,“ segir Skjöldur.

„Það munu koma inn tæknilegar 
klippingar og fólk er farið að fíla 
meira að vera með öfgakenndari 
klippingar og minni lit. Sem betur 
fer erum við komin í þannig tísku 
að fólk er farið að velja sjálft hvað 
það vill og mér finnst konur vera 
orðnar djarfari við að fá sér ein-
hverjar geggj-
aðar klippingar 
í staðinn fyrir 
síða ljósa hárið. 
Ég held að svona 
muskutónar 
verði inn í vetur, 
sambland af 
köldu og heitu. 
Það verður lítið 
um fíngerðar 
strípur og meira 
um stóra litaða 

fleti inni í hárinu, jafnvel alveg á 
skjön við hárlitinn sjálfan,“ segir 
Skjöldur að lokum. 

Ásgeir Hjartarsson á Supernova

„Síðir toppar með skyggingu 
verða áberandi inn í haustið. Það 
verða miklar styttur í öllu hárinu 
og mismunandi síddir í gangi, en 
mér finnst hárið vera að styttast,“ 
segir Ásgeir.

Klipping og 
litir vinna mikið 
saman hvað 
varðar heildar-
útlitið og hárið á 
fyrst og fremst 
að undirstrika 
lífsstíl og sjálf-
stæði hvers og 
eins.“ Klassík, 
„street style“ og 
„glamour“ eru 
þrjú lúkk sem 
verða áberandi í haust. Klassísk 
er annaðhvort dökkt eða ljóst hár, 
smokey og brúnir tónar. „Street 
style“ eru litir í ljósum hreinum 
tónum með miklum andstæðum 
og hreyfingu, en það sem einkenn-
ir glamúr er rúbínrautt, tígris-
auga, súkkulaði, karamella, mink-
ur og refur. Hvað varðar greiðslur 
finnst mér glamúr og 70‘s tískan 
vera svolítið áfram. Greiðslurn-
ar eiga að vera hreinar, fágaðar 
og fallegar, en ekki úfnar eða með 
áberandi túperingar,“ segir Ás-
geir að lokum, en hann er um það 
bil að öðlast TIGI Bed head-kenn-
araréttindi og mun miðla þekk-
ingu sinni hérlendis á komandi 
mánuðum.

Áhrif úr öllum áttum einkenna hárið í haust

Heitustu 
haustklippingarnar

Þórhildur Ýr Jó-
hannesdóttir seg-
ist vera mikið fyrir 
hippalegra lúkk 
með kæruleys-
islegu yfirbragði 
þessa dagana.

Skjöldur Eyfjörð 
segir konur vera 
orðnar djarfari að 
fá sér einhverjar 
geggjaðar klipp-
ingar.

Ásgeir Hjartarson 
segir klippingu 
fyrst og fremst 
eiga að undir-
strika lífsstíl og 
sjálfstæði hvers 
og eins.

1. „Agyness Dean klippingin hefur verið dúndur í sumar og heldur ef-
laust áfram inn í haustið. Þetta er ekta klipping fyrir fólk með sjálfstraust og 
fer fólki með frekar hjartalaga andlit,“ segir Ásgeir Hjartarson á Supernova. 
2. Blake Lively úr Gossip Girl með síðan topp tekinn til hliðar, en toppar 
með ýmsu móti verða áfram vinsælir í haust og hefðbundnar strípur víkja 
fyrir meira afgerandi og djúpum litum. 3. Rihanna hefur heldur betur vakið 
athygli fyrir klippingu sína og er í miklu uppáhaldi hjá Skildi Eyfjörð. 

31

2

Opið 10-18 virka daga, Laugardaga 11-16

Efalex eflir einbeitingu og sjón og stuðlar
þannig að betri námsárangri.

Vönduð blanda fiski- og
kvöldvorrósarolíu sem
eflir og styrkir:
• Hugsun
• Einbeitingu
• Sjón
• Hormónajafnvægi

Einstakt gegn
lesblindu og
ofvirkni.

Hentar fólki á öllum aldri.

Fæst í fljótandi formi
og hylkjum í lyfja- og
heilsuverslunum.

Efalex er einstök samsetning úr hreinni
kvöldvorrósarolíu og fiskiolíu sem innihalda þrjár
mikilvægar fitusýrur, DHA, AA og GLA ásamt
tveimur öflugum andoxunarefnum, E-vítamíni
og tímían olíu sem vinna saman að viðhaldi

lífsnauðsynlegra fitusýra í líkamanum.
Nægt magn þessarra olía í líkamanum stuðla
að skarpari hugsun og betri einbeitingu sem

eykur færni okkar til þess að læra.

Auglýsingasími

– Mest lesið

8 • FÖSTUDAGUR 15. ÁGÚST 2008



24 stunda ferskleiki
Allar húðgerðir
Stöðug rakagjöf
Rakafyllt húð, geislandi af hreysti
> AQUA FUSION
*Verð kr.: 5.180.-
*Verðmæti kr.: 7.416.-

Styrkur & vörn
Allar húðgerðir
Daglegur skammtur vítamína og 
næringarefna. SPF 15
BEINFAIT MULTI-VITAL
*Verð kr.: 6.030.-
*Verðmæti kr.: 9.372.-

Róandi og rakagefandi
Allar húðgerðir, jafnvel allra viðkvæmasta
Stöðug rakagjöf
Miklir róandi eiginleikar
HYDRA ZEN NEUROCALM™
*Verð kr.: 5.980.-
*Verðmæti kr.: 9.460.-

Nærandi og uppbyggjandi
Þurr og mjög þurr húð
Þurr húð verður þétt og mjúk
Miklir viðgerðareiginleikar með Royal Jelly 
Complex
NUTRIX ROYAL
*Verð kr.: 6.100.-
*Verðmæti kr.: 7.645.-

Fullkomlega rakafyllt húð
geislar af fegurð

N Ý T T

SÉRSNIÐIN RAKAGJÖF
vegna þess að þarfir okkar eru misjafnar

Láttu húðina þína njóta þess besta
því nú eru rakakremin frá LANCÔME fáanleg í tilboðspakkningum:

Hverju kremi fylgja þrjár vörur í lúxusstærðum.
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t íska
ferskleiki dagsins í dag

Ó
fáum féllust hendur þegar svokallaðar 
skinny jeans hertóku hverja verslunina 
á fætur annarri fyrir tæplega tveimur 

árum. Niðurmjóar buxur voru samt komn-
ar til að vera og hafa sést í ótal útfærsl-
um. Fyrst þótti flottast að hafa þær svo 

síðar að þær krumpuðust við ökklann, 
en nú eru þær ökklasíðar. Við bætt-
ust útfærslur með rennilás og í sumar 
hafa fengist niðurmjóar buxur í öllum 
regnbogans litum. Mörgum var létt 
þegar útvíðar gallabuxur fóru loks að 
sjást aftur á stórstjörnum í sjónvarpi 
og tímaritum. Hátt mitti varð líka 
meira áberandi og nú fást bæði niður-

mjóar og útvíðar buxur með háu mitti. 
Svokallaðar „boyfriend jeans“ virðast 

líka vera að ryðja sér til rúms, en Katie 
Holmes hefur ítrekað sést í buxum 
sem sagðar eru vera af Tom Cruise og 
tískusérfræðingar telja vera nýjasta 
trendið. Buxurnar eru víðar, en sídd-
in er falin með uppábroti sem verð-
ur líklega áberandi á komandi mán-
uðum. Það er óhætt að fullyrða að 
fram undan eru góðir tímar í galla-
buxnatískunni og með meiri fjöl-

breytileika ættu allir að geta fundið 
gallabuxur við sitt hæfi.

Gallabuxnafár

1. Dökkbláar útvíðar gallabuxur úr Topshop, sem ná upp í mitti. 2. Útvíðar og mittisháar buxur í fallegum 
ljósum lit úr Vero Moda. 3. „Baggy“ buxur í skemmtilegu sniði, rykktar innan á skálmunum með rennilás. 
Fást einnig í Vero Moda. 4. Sígildar dökkbláar gallabuxur úr All Saints, tiltölulega niðurmjóar með skemmti-
legri krumpuáferð á skálmunum. 5. Svartar niðurmjóar buxur, með vaxkenndri áferð og rennilás innan á 
skálmunum. Fást einnig í All Saints. 6. Beinar gallabuxur með stroffi og lágu mitti úr Vero Moda. 7. Mjög 
ljósar, niðurmjóar og ökklasíðar buxur úr Topshop. 8. Katie Holmes í svokölluðum „boyfriend jeans“ sem 
hún hefur sést í reglulega að undanförnu. 9. Kate Bosworth sést reglulega í niðurmjóum buxum og sandöl-
um við. 10. Naomi Campbell í útvíðum buxum.
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HAUSTLEGT NAGLALAKK Með 
haustinu verða litirnir bæði dekkri og dramatískari. 
Því er kjörið að fjárfesta í dökkfjólubláu, svörtu eða 
rauðu naglalakki frá Bourjois.

Opið Föstudag 11-18:30
Og laugardag 11-17:00



www.tskoli.is

Tækniskólinn skóli atvinnulífsins óskar eftir að 
ráða arkitekt eða byggingarfræðing til kennslu í 
tækniteiknun.

Kennslugreinar eru gerð aðaluppdrátta, innrétt- 
ingateikninga  og  þrívíddarteikninga.
Góð þekking á Autocat teikniforritinu og Autodesk 
þrívíddarforritum nauðsynleg.

Upplýsingar gefur Jón Eiríkur Guðmundsson 
skólastjóri  Byggingartækniskólans í s. 699 4396.

Arkitekt - Byggingarfræðingur

TÓNLEIKAR Í IÐNÓ
Tíu söngvarar munu koma fram 
ásamt hljómsveit Kjartans Valdi-
marssonar á tónleikum í Iðnó næst-
komandi sunnudag. Allir söngv-
ararnir eru að ljúka eins árs dipl-
ómanámi frá Complete institute 
í Kaupmannahöfn, en tækn-
in sem þau hafa tileinkað sér kall-
ast „complete vocal technique“ 
og byggist á tuttugu ára ítarleg-
um rannsóknum á öllum tegundum 
söngs og nær til allra stíltegunda allt 
frá klassískum söng til þungarokks.

Tónleikarnir hefjast klukkan átta og 
aðgangseyrir er 1.000 krónur.

ÞEKKT ANDLIT Á FLÓA-
MARKAÐI
Flóamarkaðurinn í Vesturbænum 
hefur víða vakið athygli, en hann 
er haldinn við KR heimilið á laug-
ardaginn. Ýmislegt verður á boð-
stólnum, allt frá grænmeti til dýr-
gripa, en hver sem er getur komið 
með hvað sem er og selt á mark-
aðnum. Meðal þeirra sem boðað 
hafa komu sína eru Felix Bergson 
leikari, Ragna Sara Jónsdóttir, Na-
talie G. Gunnarsdóttir plötusnúður 
með meiru, Oddný Sturludóttir rit-
höfundur og Óttar M. Norðfjörð, ný-
hilskáld. Einnig má búast við að sjá 
Dóra DNA og Gísla Örn Garðars-
son skjótast á milli bása. Það er því 
aldrei að vita hvað verður í boði og 

hverjir troða upp á 
þessum skemmti-
lega markaði.  

Búast má við því 
að sjá Oddnýju 
Sturludóttur skjót-

ast á milli bása 
á flóamark-
aðnum í 

Vestur-
bænum á 
morgun.

Hera Björk Þórhallsdóttir er ein þeirra 
söngvara sem hafa numið og kennt 
söng eftir complete vocal-tækninni.

fréttir



Örn Arnarson er fæddur 
31.08.1981. Séu þær tölur 
lagðar saman kemur út lífs-
talan 4. Einkunnarorð töl-
unnar 4 eru staðfesta, dugn-
aður og styrkur, og lýsa þau 
Erni afar vel. Menn með töl-

una 4 eru yfirleitt mikil karlmenni sem eru 
lítið fyrir væmni, og kunna illa orðagjálfri 
sem engu máli skiptir. 

Til að finna út árstölu hvers og eins leggj-
um við saman fæðingardag og mánuð við-
komandi og bætum við 2008. Örn er á lífs-
tölunni 4, sem er mjög erfitt ár. Árið mun 
reyna á á öllum sviðum, en mun breyta lífi 

Arnar til hins betra. Erni mun ganga vel 
í vinnu og áhugamálum á þessu tímabili, 
og hann mun eflast mikið til framtíðar. En 
hann þarf líka að horfast mikið í augu við 
sjálfan sig, og tilfinningalífið gæti orðið 
mjög sveiflukennt á árinu. Í íþróttum blasa 
mjög góð ár við Erni og hann hefur alls ekki 
sagt sitt síðasta í þeim efnum.

Árið 2009 er mjög efnilegt ár fyrir Örn 
og á hann eftir að tengjast útlöndum mikið. 
Ekki er ólíklegt að honum verði boðin staða 
erlendis, sem hugsanlega tengist sund-
íþróttinni á einhvern hátt. Örn á eftir að efl-
ast með hverju árinu. Því er best að fylgjast 
vel með Erni, því hann mun ná þeim árangri 

sem þjóðin býst 
við af honum.

www.klingenberg.is

SIGRÍÐUR KLINGENBERG spáir fyrir Erni Arnarsyni

Mun ná góðum árangri

FÖSTU
DAGUR

LEIÐIR TIL 
AÐ GERA 
FÖSTUDAG 
ÓGLEYM-
ANLEGAN5

Þóra 
Arnórsdóttir, 

fréttamaður 

Þessar ábendingar miðast við tíðarfar 
og kreppu, svo fyrsta ráðið er að hjóla 
í Elliðaárdalinn og baða sig í ánum.

Hjólaðu í Naut-
hólsvík og bað-
aðu þig með sjó-
sundshópnum.

Hjólaðu til 
Hveragerðis, 
labbaðu upp í 
Reykjadal og 
baðaðu þig í 
ánni.

Hjólaðu til Hveravalla og baðaðu þig í 
lauginni.

Hjólaðu til Laugavalla og farðu í nátt-
úrulega heita sturtu. Gæti tekið nokk-
urn tíma að komast þangað - en það 
er þess virði.
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