föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 12. desember 2008

Rósa Guðmundsdóttir ætlar
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Söngkonan Ragnhildur
Gísladóttir er komin
í stjórn V-dagsins

Helga Ólafsdóttir hönnuður
töfraði fram íslenska veislu
fyrir blaðamennina

Hin íslenska Sif Jakobs
gerir það gott í heimi
skartgripanna
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✽ ballið er að byrja...

ERLING EGILSSON, SÖNGVARI OG TEIKNARI
„Ég ætla að klára og skila af mér albúm-artworki fyrir hljómsveitina Villains,
undirbúa DJ-sett fyrir þriðjudaginn á Bungalow8. Svo ætla ég að finna föt fyrir
útgáfutónleika Steed Lord á Club101 26. desember. Svo ætla ég að vera rómantískur við Sögu konuna mína og jafnvel hoppa á milli nokkurra klúbba.“

helgin
MÍN

Sjálfhverfur Bubbi

Snæfríð Þrosteins:

Í mánudagsblaði Fréttablaðsins
birtist ljóð Bubba Morthens sem
hann tileinkaði vini sínum heitnum,
Rúnari Júlíussyni. Við
ljóðasmíðarnar dettur
Bubbi ofan í þann pytt
að fjalla aðallega um
sjálfan sig en í
þessum þremur
erindum eru tvö
þeirra eiginlega um Bubba
sjálfan.

Hannaði dýrustu bókina
í jólabókaflóðinu
etta var náttúrulega hellings vinna enda býsna margar blaðsíður,“ segir Snæfríð Þorsteins sem hannaði bókina Flora
Islandica, en hún hefur margsinnis unnið til hönnunarverðlauna
FÍT fyrir verk sín. Eggert Pétursson listamaður teiknaði myndirnar í bókinni sem er hvorki meira

Þ

„Eggert hugsar þetta sem listaverk, enda var hún aðeins prentuð í 500 eintökum og verður ekki
endurgerð. Hvert eintak er númerað og áritað af Eggerti svo hún er í
fullkomnum hátíðarbúningi,“ segir
Snæfríð og óttast ekki að kreppan komi í veg fyrir sölu á bókinni
„Vægi þess að nostrað er við hlut-

Öflug Snæfríð
Þorsteins hannaði
bókina Flora Islandica sem er án
efa dýrasta bókin
í jólabókaflóðinu.

„Eggert hugsar þetta sem listaverk, enda
var hún aðeins prentuð í 500 eintökum
og verður ekki endurgerð. Hvert eintak
er númerað og áritað af Eggerti.
né minna en 560 blaðsíður
og er án efa dýrasta bókin í
Síðustu vikurnar hefur sést til tísku- jólabókaflóðinu í ár, eintaklöggunnar Arnars Gauta undir stýri
ið kostar 75.000 krónur.
á kolsvörtum Range Rover sport.
„Við byrjuðum á þessu
Þar sem Arnar Gauti er yfirleitt
í sumar og það er mikið
með puttana á púlsinum þá skýtur
búið að nostra við bókþetta pínulítið skökku við því flestina. Ef maður breytti
ir sem eiga svona bíla þurfa hausmáatriði í texta var
spoka í umferðinni. Nú er bara
d a g u r i n n f a rspurning hvort þessir bílar
inn því þá þurfti að fara
séu komnir aftur í tísku eða
í gegnum allar blaðsíðurnHELST ar, en það munar alveg um
hvort Arnar Gauti hafi eitthvað ruglast?
nokkur hundruð blaðsíður í
tíma. Prentmiðlarinn fylgdi svo
bókinni eftir til Kína þar sem
hún var prentuð svo það er
búið að hugsa um hana eins
og ungabarn,“ segir Snæfríð
og brosir.

Arnar Gauti á Range Rover

þetta

ina verður ekkert
minna þótt það kreppi að. Bókin
selst kannski bara á lengri tíma en
hún hefði gert í fyrra og ekki í einhverju græðgiskasti. Þeir sem kaupa
hafa þá raunverulegan áhuga á efninu og það er gott að vita að hún
-ag
rati í réttar hendur.“

augnablikið

Sími: 544 2044

Jólagjöfin
hennar í ár!
Mikið úrval af glæsilegum
vörum fyrir öll tækifæri.
Firðinum Hafnarﬁrði / Nýtt kortatímabil.

Flott Ragnhildur
Gísla var meðal
þeirra sem hönnuðu boli í Nakta
apanum, en þeir
verða seldir í versluninni fram til jóla.

NAKTI APINN OG V-DAGS SAMTÖKIN:

Endurhönnuðu boli
„Maður vissi að ungir krakkar væru
skapandi, en það kom manni á óvart
hvað þeir gátu gert mikið,“ segir Björn
Ingi Hilmarsson, leikari og meðlimur í
V-Dags samtökunum, um hönnunarvinnustofu sem haldin var í Nakta apanum síðastliðinn þriðjudag. Í tilefni af
sextán daga átaki gegn kynbundnu
ofbeldi ákváðu V-Dags samtökin og
Nakti apinn að taka saman höndum
og láta endurhanna V-Dags boli sem
verða seldir í versluninni fyrir jólin og
mun allur ágóðinn renna til neyðarmóttöku vegna nauðgana.

„Við vildum vekja unga krakka til meðvitundar um tilvist neyðarmóttökunnar og virkja ímyndunarafl þeirra með
því að gefa þeim lausan tauminn og
leyfa þeim að endurhanna bolina,“
segir Björn Ingi. Hópur ungra og upprennandi hönnuða úr MH og MS kom
á vinnustofuna auk starfsfólks Nakta
apans og stjórnar V-Dagssamtakanna,
þar á meðal var Ragnhildur Gísladóttir tónlistarkona. „Þetta var mjög
skemmtilegt í alla staði og fólk fór á
svo mikið flug að það fóru allir að búa
- ag
til boli.“

TÍSKUSLYS?
Af hverju er ekki hægt að hanna
smekklega búninga handa fólki í
opinberum störfum?

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Ritstjóri Marta María Jónasdóttir martamaria@365.is
Penni Alma Guðmundsdóttir alma@frettabladid.is Forsíðumynd Stefán Karlsson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000

1.224 kr.

stk.

2.990 kr.

glaðningur

Hot make-up
Hot make-up Eyeliner í öllum regnbogans
gans litum.
Hot make-up á augu og varir.

5.990 kr.

8.990 kr.

3.189 kr.

frá

Naomi Campell
ll - Cat delux

Babyliss

Pink Sugar

Gjafakassi með Edt. 15
5 ml
ml, sturtugeli 200 ml
ml.

Babyliss Professional keramik sléttujárn.
Babyliss blásari 2000 w Turbo.

Frábærir gjafakassar frá Pink Sugar.

2.390 kr.

?
2.799 kr.

Omron M2 Compact

Oroblu

Van Gils - Between
ween Sheets

Alsjálfvirkur blóðþrýstingsmælir fyrir upphandlegg.
Góður mælir á góðu verði.

Glæsilegt úrval frá Oroblu fæst í verslunum Lyfju um land allt.

Gjafakassi með Edt. 30 ml og svitalyktareyðir 75 ml.

Gjafakort á heilsufarsmælingar - jólatilboð!
Gjafa
Við mæ
mælum blóðfitu, blóðþrýsting, blóðsykur, beinþéttni og öndun. Fæst í Lágmúla og Smáratorgi.

tilboð
4.150
3.890kr.kr.

Lágmúli - Smáratorg - Laugavegur - Smáralind - Spöngin - Garðatorg - Setberg
S
- Keflavík - Grindavík - Selfoss - Laugarás - Borgarnes - Stykkishólmur
Grundarfjörður - Búðardalur
ardalur - Ísafjörður - Bolungarvík - Patreksfjörður - Sauðárkrókur - Blönduós - Hvammstangi - Skagaströnd - Húsavík - Kópasker
Raufarhöfn - Þórshöfn - Egilsstaðir - Seyðisfjörður - Fáskrúðsfjörður - Höfn
Hö - Neskaupstaður - Reyðarfjörður - Eskifjörður

www.lyfja.is

- Lifið heil

ÍSLENSKA / SI
SIA.IS
IA.IS / LYF 44380 12/08

9.730 kr.
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✽ toppurinn á ísjakanum...

FRÍÐA OPNAR SÝNINGU Fríða Kristín Gísladóttir myndlistarkona
opnar sýningu í dag kl. 17 í versluninni Heimili og hugmyndir. Sýningin ber
heitið Ísland er landið og þar mun Fríða sýna olíumálverkin sín. Þetta er
sýning sem enginn má missa af.

Rut Marrow Theodórsdóttir innanhússhönnuður:

Erlendir blaðamenn í heimsókn

TÍSKUSÝNING Í VÍN

Helga Ólafsdóttir, fatahönnuður hjá Latabæ og Isay í Danmörku, töfraði fram ekta íslenskt matarboð á dögunum. Það sem er óvenjulegt við
boðið er að það var haldið fyrir
blaðamenn
frá tímaritunum Monocle
og New Yorker. Blaðamennirnir komu til Íslands til að
taka púlsinn á unga fólkinu í versnandi efnahagsástandi. Aðalhugmynd blaðamannanna
var að skrifa jákvæða grein
um ástandið á Íslandi. Helga
töfraði fram matarboð með íslensku þema. Fiskisúpu og
skyrköku í eftirrétt. Með þessu
var að sjálfsögðu drukkið malt
og appelsín. Helga var þó ekki
ein í matarboðinu því Bergur Ebbi í Sprengihöllinni var á
svæðinu ásamt Rán Ingvarsdóttur, Daníel Frey Atlasyni
hjá Johnson & Lemark´s auglýsingastofunni og Jóni Hauki
Baldvinssyni hjá Marel. - mmj

kkur langar til að gefa
ungum íslenskum hönnuðum tækifæri til að sýna verk
sín í borginni,“ segir Rut Marrow
Theodórsdóttir innanhússhönnuður sem rekur arkitektastofuna
Room-Service í Vínarborg með
eiginmanni sínum, Norbert Grabensteiner. Þau hafa rekið stofuna síðastliðin þrjú ár í glæsilegu
húsnæði í miðborginni, en stofan skiptist niður vinnustofu þar
sem hönnunarvinnan fer fram og
sýningarsal þar sem haldnar eru
vínkynningar, málverkasýningar, matarboð og plötusnúðakvöld.
Verkefnin sem Rut og Norbert hafa
unnið að eru ekki af verri endanum, en það nýjasta er húsnæði
fyrir Traunsteinsport-heildsöluna
í nágrenni við Salzburg sem selur
hátísku sportfatnað og á teikniborðinu er nýtískulegt vínhús fyrir
vínbóndann Hubert Sandhofer.
Rut segist heilluð af íslenskri
hönnun. Sjálf prjónar hún og
þæfir úr íslensku ullinni og langar nú, í samvinnu við Helgu Steinþórsdóttir í Linz, að gefa ungum

O

fatahönnuðum tækifæri til að
sýna verk sín í Vínarborg. „Yngri
kynslóðin er mjög meðvituð um
náttúruperlur og tækifæri Íslands.
Okkur langar að halda tískusýningu fyrir unga íslenska fatahönnuði og þá er hugmyndin að hafa
hana í portinu á bak við arkitektastofuna okkar,“ útskýrir Rut sem
var byrjuð að skipuleggja sýninguna þegar bankakreppan skall
á og tónlistin, sem er samin af
Ívari Marrow, er nú þegar tilbúin. „Ég var komin í samband við
tvo hönnuði og við vorum að
fara að hrinda verkinu í framkvæmd þegar kreppan skall
á. Það reyndist því erfitt fyrir
hönnuðina að fá styrk til að
koma, en við ætlum að kýla
á þetta í byrjun næsta
árs,“ segir Rut. - ag

Öflug Rut vill gefa
ungum íslenskum fatahönnuðum tækifæri til
að sýna verk sín í Vínarborg þar sem hún
rekur arkitektastofuna
Room-Service.

Hvítt Húsnæði Traunsteinsport-heildsölunnar, sem selur
hátísku sportfatnað, er alhvítt og viðskiptavinir fá sérstaka
inniskó þegar þeir koma og kaupa inn.
Glæsilegt
Rut og Norbert
hönnuðu vínhús Schilhans
sem var tilbúið
í júní. Það er í
Suður-Styria,
við landamæri Slóveníu.

Nú er komið af því loksins á Íslandi

Stelpur á móti strákum
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Fæst í verslunum um land allt

Inniheldur:
1200 spennandi spurningar fyrir stelpur og stráka
2 teningar fylgja
Hægt er að spila án spilaborðs

Dreifingaraðili:

2
3
fyrir

öðruvísi

dæmi:
590+590+590
= kr. 1.770
þú borgar
kr. 1.180!

af allri

jólavöru

í Pier

Okkar hugmynd að

jólagjöf
á læg r a
verði
Jólakúlur

Handmálaðar innanfrá!
Merktar með ártali.
Koma í fallegum öskjum.

tilvalin jólagjöf

Mæðrastyrksnefnd fær eitt kerti frá
hverjum viðskiptavini PIER helgina 12-14 des.

30% afsláttur af skarti!

Gefur góðan
raka og
næringu bæði
á hendur og
neglur

Dagkrem og
næturkrem

Kerti

Kommóður

rúmteppi
og púðar

30% 40% 30%
afsláttur

afsláttur

afsláttur

32
fyrir

af

snyrtivörum

OPNUNARTÍMAR TIL JÓLA
13-14. des til kl. 22:00 á Korputorgi en til kl. 18:00 á Smáratorgi
15-17. des kl. 11:00-19:00
18-23. des til kl. 22:00
24. des kl. 9:00-12:00
Smáratorgi 3 / 201 Kó pa vogi / sími: 522 7860 / / Ko rputorgi / 112 Reykja vík / sími: 522 7870
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✽ ítalskur desember...

FRÍÐA FRÆNKA Í JÓLAGJÖF Ef þig
langar að gefa hlut með sál skaltu heimsækja
verslunina Fríðu frænku á Vesturgötu.

MARGRÉT RÓSA EINARSDÓTTIR LÆTUR EKKERT STOPPA SIG

Nýr ítalskur veitingastaður
argrét Rósa Einarsdóttir, veitingakona og staðarhaldari í
Iðnó, lætur efnahagsþrengingar
ekki stoppa sig. Á dögunum opnaði hún splunkunýjan veitingastað í Lækjargötu 6b sem hún kallar Pisa. Hún er ekki óvön því að
reka ítalska staði því hún stofnaði veitingastaðinn Caruso sem
lifir enn góðu lífi í Bankastræti
og á undan honum rak hún Pisa í
Austurstræti. Þegar hún er spurð
út í hvernig þetta hafi komið til
segir hún að maðurinn hennar
hafi keypt húsið að Lækjargötu
6b og afhent henni húsnæðið til
að leika sér í.
„Maðurinn minn vissi að það
væri draumur minn að opna ítalskan veitingastað og lét mig
hafa lyklavöld,“ segir Margrét
Rósa. Í leiðinni rættist einnig
annar draumur því á efri hæðinni
er gistiheimili og því sameinar
Pisa þetta allt saman. „Það er svo
gaman að gera ítalskan mat og
svo skemmir ekki fyrir hvað ég er
með frábæra kokka,“ segir hún og
nefnir Úlf Uggason, Þorkel Garðarsson og Allessandro sem sjá um

M
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Forneskja, fornt
handverk, huldufólk,
heyannir og
ættarfylgjur eru aðeins
nokkrir þeirra þátta
sem fjallað er um í
þessari glæsilegu bók
Þórðar Tómassonar.
Ennfremur
er fjallað um
fornleifauppgröftinn á
Stóru-Borg, kveðskap
og margt ﬂeira.
Enn eitt eljuverk
hins aldna
fræðaþular í
Skógum.

ÆK U R

NÝJAR BT VERÐ!
GAMAL

SKRUDDA
Eyjarslóð 9 - 101 Reykjavík
s. 552 8866 - skrudda@skrudda.is
www.skrudda.is

Ævintýrin gerast enn Margrét Rósa Einarsdóttir opnaði hinn ítalska Pisa á dögunum.
MYND/GVA
Staðurinn sérhæfir sig í ódýrum gourmet-réttum.

að töfra fram ítalska rétti. Margrét
Rósa sá algerlega um að innrétta
staðinn eftir eigin höfði og blandar hún saman antíkmunum við íslenska myndlist.
Er ekki glapræði að opna veitingastað á tímum sem þessum?
„Nei, þetta er ekki slæmur tími
til að opna stað sem býður upp á
ódýran mat. Á tímum sem þessum,
þegar fólk er ekki eins mikið að

BOLTON
Manúela Ósk Harðardóttir
MORGUNMATURINN? Ég elda alltaf hafragraut á morgnana, en ég
er heppin ef ég næ að skófla upp í
mig tveimur skeiðum því ég er alltaf á fullu að koma syninum í skólann
og karlinum í vinnuna. Þá finnst mér
voða notalegt að fara á Starbucks
í rólegheitum og fá mér cappucino
og lesa blöðin.
SKYNDIBITINN? Ég hef sem betur
fer aldrei verið mikið fyrir skyndibita en finnst gott að fá mér Subway
þegar ég er á hlaupum – eða súpubarinn í Trafford Center, þegar
ég er þar.
RÓMÓ ÚT AÐ BORÐA? Lítill ítalskur fjölskyldurekinn
veitingastaður í Bolton. Við
förum þangað ansi oft og
eigum alltaf frátekið borð.
UPPÁHALDSVERSLUN? Ætli það sé
ekki Selfridges í
Manchester. Þar
er allt til alls
og ég er ansi
örugg um
að finna
þar það
sem mig
vantar.

ferðast, finnst því gaman að fara
út að borða í fallegu umhverfi,“
segir hún en á Pisa er hægt að fá
bæði huggulegt snarl og þriggja
rétta máltíðir. Þegar hún er spurð
út í sinn uppáhaldsrétt nefnir hún
kjúklingalifrar-mús.
„Þetta er reyndar forréttur en
með honum er glóðuð bruchetta
með kanil, kryddaðri lauksultu og
klettasalati.“
- mmj

BORGIN

mín

BEST GEYMDA LEYNDARMÁLIÐ?
Spilakassinn í bíóinu í Bolton. Þar
getum við hjónin eytt löngum stundum og skemmt okkur konunglega!
BEST VIÐ BORGINA? Ætli ég verði
ekki að segja vinalegt viðmót íbúanna. Mér finnst reyndar líka gott
hvað Bolton er í raun lítil og róleg,
stutt í sveitina en samt sem áður líka
stutt í stórborgina Manchester.
LÍKAMSRÆKTIN? Ég er með æfingaherbergi heima, sem mætti
reyndar vera í meiri notkun. Ætli
ég fái ekki mína líkamsrækt að
mestu með því að hlaupa á
eftir fjögurra ára gömlum
prakkara og þrífa alltof stórt
hús.
HVERNIG ER BEST AÐ
EYÐA DEGINUM? Ég er
heimakær og finnst
best að eyða deginum
mínum með fjölskyldunni. Laugardagar
eru alltaf skemmtilegir, sérstaklega ef Grétar á heimaleik. Þá
förum við mæðginin á
völlinn, með íslenskt
nammi í poka, og
styðjum okkar lið!
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„FESTIST“ Á ÍSLANDI Í TVÖ ÁR
Rósa Guðmundsdóttir byrjaði að spila

„Þegar ég kom út í byrjun þessa
árs smalaði ég saman stelpum sem
ég hafði verið að spila með áður en
ég „festist“ og hef notað allt þetta ár
í að æfa, semja og útsetja strengjatónlist. Ég sem og útset allt sjálf frá
a til ö svo það er gífurleg vinna,“
segir Rósa, sem hefur umboðsmanninn John Doumanian sér til
halds og trausts, en hann var hátt
settur í Columbia Records á sínum
tíma og hefur framleitt kvikmyndir
Woodys Allen.
„Við stelpurnar köllum okkur The
Ultra Tight og héldum tónleika í The
Cutting Room í New York fyrir ýmis
plötufyrirtæki um miðjan nóvember. Það gekk vonum framar og ég er
núna í viðræðum við NBC Universal
og Jive Records sem Britney og Pink
eru meðal annars hjá. Ég er samt
bara að skoða málin og ætla ekki
að taka neina ákvörðun fyrr en ég
hef haldið tvenna tónleika í viðbót
og vonandi fengið fleiri tilboð,“ segir
Rósa sem fékk frábæra dóma eftir
fyrstu tónleikana hjá blaðamanni
Rolling Stone. Þar segir blaðamaðurinn Tiffany Bakker meðal annars
að Rósa sé eflaust næsta nafn á lista
yfir heimsþekkta íslenska tónlistarmenn, með Sigur Rós og Björk.

á píanó fyrir fjögurra ára
aldur og var í klassísku
píanónámi þar til hún
varð átján ára. Eftir
það lét hún til sín taka
á mörgum sviðum en
hefur nú lagt tónlistina
fyrir sig og er búsett í
New York.
Viðtal: Alma Guðmundsdóttir
Ljósmyndir: Stefán Karlsson
egar ég flutti frá Vestmannaeyjum til Reykjavíkur átján ára gömul
brann ég yfir á tónlistinni og fór að reka næturklúbbinn Spotlight, sem ég gerði
í tvö ár.
Þegar ég varð nítján ára og eignaðist kærustu í fyrsta sinn gerðist
ég sjálfskipaður talsmaður Samtakanna ´78 því mér fannst svo margt
þurfa að breytast hér. Ég varð fyrir
fordómum fyrir að vera öðruvísi í
Vestmannaeyjum og fann fyrir því
sama þegar ég kom út úr skápnum,“
segir Rósa sem var ófeimin við að tjá
skoðanir sínar.
„Ég var umdeild á sínum tíma
því ég var að takast á við mjög heit
málefni, eins og til dæmis mál innflytjenda. Ég var einn af forsprökkum þáttagerðarmanna Skjás eins og
var með þátt sem auglýsendur bökkuðu svo út úr að kosta því þeir voru
hræddir við hvað ég var eldfim,“ útskýrir Rósa og hlær.
„Ég stofnaði svo fyrstu íslensk/
amerísku umboðsskrifstofuna á Íslandi með amerískum fjárfesti. Þar
kynnti ég til dæmis Þórunni Antoníu og Erp Eyvindarson á erlendri
grundu,“ segir Rósa. Eftir 11. september 2001 voru þau með stórt
verkefni í burðarliðnum sem hét
Sýnum lit gegn kynþáttafordómum og var unnið í samstarfi við
Reykjavíkurborg. Þau voru búin að
fá helstu tónlistarmenn landsins
ásamt Jungle Brothers til að spila á
Broadway. Eftir 11. september varð
þetta að engu.
Árið 2002 fór Rósa til Jamaíku og
tók upp í hljóðveri sem Björk, Gorillaz og No Doubt höfðu meðal annars tekið upp í. Ári síðar fór hún til
London í upptökur hjá Martin Heath,
sem tók hljómsveitina The Killers
upp á sína arma, og bauðst samningur sem lagahöfundur. „Þá var ég
með um 30 lög tilbúin en þeir vildu
að ég myndi byrja að semja nýtt efni
með öðrum höfundi og skipta öllu
jafnt með honum.
Ég vildi hins vegar bara einbeita
mér að því sem ég var komin með
svo ég afþakkaði tilboðið,“ segir
Rósa sem hélt ótrauð áfram.

✽

bak við tjöldin

Þ

Í STÓRA EPLINU
Spurð hvort það sé dýrt að búa í New
York og reyna fyrir sér í tónlistinni
segir hún svo vera. „Ef maður hefur
tilgang og fjárhagsöryggi í New York
vinnur borgin með manni, ef maður
er ekki með tilgang og áhyggjur étur
borgin mann upp. Þannig upplifi ég
það. Það er rándýrt að búa sæmilega
í New York en ég er með fjársterkan aðila með mér sem ég stofnaði
fyrirtækið mitt með og er viðskiptafélagi minn til tíu ára. Við gerðum
fjármagnssamning og fjárfestum
í mínum ferli svo ég er á launum
á meðan ég er að vinna í tónlistinni. Þegar ég næ svo mínu markmiði semjum við um arðskiptingu,“
útskýrir Rósa sem býr í íbúð við
Empire State-bygginguna og segist
kunna vel við sig í borginni.

FRAMTÍÐARDRAUMAR

Eftirsótt Rósa Guðmundsdóttir skoðar nú tilboð frá plötufyrirtækjum sem hafa sýnt henni áhuga í New York.

FÖST Á ÍSLANDI
„Árið 2005 hélt ég tónleika á Joe’s
Pub í New York þar sem Motown
Records sýndu mér mikinn áhuga.
Ég planaði því aðra tónleika sem
áttu að vera stuttu síðar og var að
öllum líkindum að fara að skrifa
undir samning við þá. Ég fór heim
til Íslands í stuttan tíma í millitíðinni en þegar ég kom aftur út í byrjun 2006 kom í ljós að ég hafði óvart
gist yfir leyfilegan tíma í Bandaríkjunum fyrir heimförina, svo þegar ég
lenti var ég bara sett í járn og send

Stjörnumerki:
Fiskar.
Besti tími dagsins:
Kvöldin og nóttin.
Geisladiskurinn í spilaranum:
Spilarinn er heilinn á mér.
Uppáhaldsmaturinn:
Hollir grænmetisréttir.
Líkamsræktin:
Spin-tímar, hlaup, sund,
jóga, pilates eftir skapi

aftur til Íslands. Ég fékk algjört áfall
og veröld mín hrundi,“ útskýrir Rósa
sem var þá í sambandi við ameríska
stelpu. „Kærastan mín mátti ekki
einu sinni koma að sjá mig áður
en ég var send aftur heim, svo við
skildum ástfangnar á þessum tímapunkti og höfum ekki sést síðan,“
bætir hún við, en Rósu var meinaður aðgangur inn í Bandaríkin í fimm
ár í kjölfarið.
„Ég réði lögfræðing í Bandaríkjunum og höfðaði mál. Ég fékk mikinn
stuðning frá Andreu Jóns og Óla Palla

bara. Það er nauðsynlegt að þjálfa hjartavöðvann. Oft er þetta meiri geðrækt en
líkamsrækt hjá mér. Ég sigraði þunglyndi með íþróttum og get alltaf haldið því
í skefjum með þeim. Pillur geta EKKI
komið í stað hreyfingar.
Mesta dekrið:
Nudd! Fótanudd
sérstaklega. Gott að
láta gæla við
líkamann.

á Rás 2, Jakobi Frímanni Magnúsyni
og tónlistarmanninum Lionel Richie
sem ég hafði kynnst í New York, en
þau skrifuðu öll undir stuðningsyfirlýsingu til að styrkja mitt mál ásamt
fleirum. Jón Baldvin Hannibalsson
bauðst líka til að fara í sendiráðið fyrir mig hérna heima til að útskýra mína stöðu. Ég er mjög þakklát þessu góða fólki sem lagði sitt
af mörkum til að hjálpa mér, því ég
vann málið og fékk inngöngubannið stytt úr fimm árum niður í tvö,“
segir Rósa.

Ég lít mest upp til:
Sjálfrar mín og almættisins.
Saman erum við ósigrandi!
Áhrifavaldurinn?
Madonna fyrir
sjálfstæðið,
pabbi fyrir agann,
mamma fyrir
skilyrðisleysið, guð fyrir

„Í framtíðinni langar mig að byggja
mér hús á Íslandi og kaupa íbúð á
Manhattan, svo langar mig að stofna
fjölskyldu þegar ég er búin að því.
Þó svo ég muni líklegast enda með
konu ef mér er ætlað samband,
höfum við viðskiptafélagi minn
ákveðið að eignast saman börn
einn daginn, sama hvort ég verði
komin í samband þá eða ekki. Ég hef
aldrei orðið ástfangin af karlmanni,
en hann kemst svona næst því að
vera maðurinn í mínu lífi,“ segir
Rósa og hlær við. „Annars á tónlistin hug minn allan í dag. Ég á efni á
yfir tvær og hálfa plötu, svo næsta
skref er bara að gera góðan samning við það plötufyrirtæki sem ég
enda hjá og koma tónlistinni minni
á framfæri.“

skilninginn, Karen Carpenter fyrir
sorgina, systir min fyrir hvatninguna
og Susan vinkona fyrir óbilandi trú.
Draumafríið?
Eitthvað afskekkt í sólinni er fínt.
Hverju myndirðu sleppa ef þú
yrðir að spara?
Að borða jafnmikið úti, annars
kann ég alveg að vera hagsýn
og er það almennt.

12. desember

jólagjöfin hans

1
Spennusaga eftir
Eyrúnu Ýri
Tryggvadóttur. Hún
er tilvalin
í jólapakkann.

Splunkuný lína frá Sif Jakobs vekur athygli

Glæsileikinn
í allri sinni dýrð
kartgripahönnuðurinn
Sif Jakobs hefur getið
sér gott orð sem hönnuður
í Skandinavíu og fleiri löndum. Hún nam gullsmíði í
Svíþjóð en þaðan útskrifaðist hún árið 2000. Þaðan lá
leiðin til Kaupmannahafnar þar sem hún býr og starfar í dag. Í fyrra kom hennar
fyrsta skartgripalína á markað og síðan hefur vegur Sifjar aðeins legið upp á við.
Á dögunum kom ný lína
á markað en hún er seld í
verslunum Leonard. Línan
nefnist Resin og endurspeglar hún tísku dagsins í
dag, skartgripirnir í línunni
eru skreyttir með Swarovski-steinum. Þegar Sif er
spurð út í nýju línuna segir
hún hana mjög stílhreina
og henta íslenskum konum
afar vel. „Ég notast mikið
við hvíta zirkonia-steina og
einnig svolítið út í dökkfjólubláa og dökkgræna zirconiasteina sem eru mjög heitir litir í vetur. Einnig er svolítið um sett í vetur, hringur,
lokkar og hálsmen í stíl,“
segir hún. Spurð um markhópinn segir hún hann vera
mjög breiðan. „Silfurlínan
er það breið að hún hentar
konum á öllum aldri. Allar
ættu þar að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ég vil að
hver skartgripur hafi glæsilegt en á sama tíma frjálslegt

S

2
3
Diskur Ragnheiðar Gröndal,
Bella & Her Black Coffee, er
alger snilld.

Flestum körlum
þykir gott að væta
kverkarnar og slá
hendinni aldrei á
móti vodkaflösku.

4
Ekki gefa eiginmanninum
einhver draslföt. Vandaðu valið og
veldu það
besta.

föstudagur 9

Hálsmen,
eyrnalokkar og armbönd
Sif segir að það sé
að komast aftur í
tísku að hafa þetta
þrennt í stíl.

Sif Jakobs Hönnun hennar hefur farið vel í íslenskar konur enda
er línan sérsniðin eftir þeirra þörfum.

útlit, svo konan geti notið
sín við hvaða tilefni sem er,“
segir Sif.
Þetta er þó ekki það eina
sem Sif er að stússat í þessa
dagana því hún hannaði
hálsmenið Hjartrfa ásamt

Eggerti Péturssyni
listmálara. Gerðu
þau hálsmenið fyrir
verslunina Leonard
en allur ágóðinn af
sölunni rennur til Neistans.
martamaria@365.is

REYKJAVIK STORE

L AUGAVEGUR 86 - 94, S: 511-20 07

OPER ATED BY V8 EHF

opið föstudag 11-18.30
laugardag 11-18
sunnudag 13-18

Glæsilegt skart
Silfurlínan frá Sif er
skreytt zirkonia- og Swarovskisteinum. Línan er tákn um mikinn
glæsileika og hressir svo sannarlega
upp úr heildarútlitið.

10 föstudagur

12. desember

útlit

SPARISKÓR HERRANS Það gengur ekki að vera í slitnum íþróttaskóm um jólin. Hjá Þráni skóara finnur þú smekklega
og gæjalega herraskó á fínum kjörum.

✽ glys fer aldrei úr tísku
Níu hugmyndir að jólafötum

SMEKKLEG
JÓLAFÖT

Steinunn

Andersen
& Lauth
Sævar Karl
Steinunn

Sævar Karl
Sævar Karl

Andersen
& Lauth
Steinunn

20-30%

Allt fyrir jólin...

Seiðandi
varir Jólaliturinn frá
Lancome.

40%

Ævintýralegt sólarpúður Hver myndi ekki
vilja fá þetta í skóinn?

afsláttur af
allri jólavöru

afsláttur af
fatnaði

Töframaskari
Þetta er nýjasti
maskarinn frá
Lancome.

Juicy Tube
Glossinn sem
allar konur
elska.

Lancôme kemur með jólin til þín

VERTU FRÍSKLEG
að er fátt dásamlegra en að bæta
gersemum í snyrtibudduna. Konur
elska að fá snyrtidót í skóinn, ef ekki
í skóinn þá í jólagjöf nema þær byrgi
sig sjálfar upp. Jólalínan frá Lancôme er
litaglöð og fögur. Augnskuggapallettan er
köld og blá en til að milda heildarútlitið er fallegt að setja gyllt og brúnt sólarpúður í kinnarnar og rauðan seið- mmj
andi lit á varirnar.

Þ

Opið virka daga frá 10-18 og laugardaga frá 11-18

LAURA ASHLEY
Faxafeni 14 108 Reykjavík sími 5516646

Fjórir saman Þessir litir eru bæði fallegir
fyrir dökkhærðar og ljóshærðar.

Burberry I SportMax I Sportmax Code I Filippa K I Patrizia Pepe I GK Reykjavík I Rutzou I Lee I Wrangler

Opnum nýja verslun í Smáralind
á morgun laugardag kl. 14:00.
20% afsláttur til jóla í Smáralind og á Laugavegi af nýjum vörum
frá Filippa K, Patrizia Pepe, SportMax og öllum hinum merkjunum
sem okkur er sérstök ánægja að bjóða upp á.

KONUR OG MENN I LAUGAVEGUR 66 OG SMÁRALIND

12 föstudagur

12. desember

útlit

GLIMMERÚÐI Til þess að komast í rétta hátíðarskapið er rétt að úða á sig svolitlu glimmeri. Glimmerúðinn frá Guerlain er alger himnasending.

✽ glimmer bjargar alltaf stemningunni
MARTA MARÍA JÓNASDÓTTIR martamaria@365.is

MEÐVIRK ÞJÓÐ

Á undanförnum vikum hef ég tekið eftir því hvað
fólk er pirrað og hef ég orðið vitni að sturlaðri
hegðun fólks á almannafæri. Ég velti því fyrir mér
hvort efnahagsástandið framkalli þessa hegðun
eða hvort ég hafi bara verið óheppin að vera vitlaus kona á vitlausum stað? Ég hallast þó frekar
að því að þetta sé því fyrrnefnda að kenna.
Inter-wiew
augnskuggi frá MAC
býður upp á marga
möguleika.

HVAÐ VARÐ UM NÁUNGAKÆRLEIKANN? Um daginn tók ég meðvitaða ákvörðun um að leggja ameríska bensínháknum mínum uppi á gangstétt. Þegar ég steig út úr bílnum gekk kona
fram hjá og hvæsti á mig og tilkynnti mér að það væri bannað að
leggja þarna. Það eina sem mér datt í hug var að brosa til hennar og
segja henni að ég vissi það enda var það bara einlægur brotavilji sem
framkallaði þetta athæfi.
MÖGNUÐ BÓNUSFERÐ Í sömu vikunni var ég stödd í Bónus á háannatíma. Röðunum miðaði afar hægt áfram. Þegar mér verður litið yfir í
næstu röð sé ég hvar eldra fólk er að smygla sér inn í röðina við hliðina á mér. Þar sem þetta var ekki mín biðröð sagði ég ekkert heldur
fylgdist með. Þegar kona ein úr smyglararöðinni gerði athugasemd
við að þau væru að troðast fram fyrir brugðust þau mjög illa við og úr
varð hávaðarifrildi. Ég skildi konuna ótrúlega vel því auðvitað á fólk
ekkert að vera að smygla sér í röðina eins og smákrakkar. Fólk með
grátt hár á líka að kunna mannasiði.
STURLAÐ SAMFÉLAG Er ekki eitthvað að hjá þjóðinni þegar hún fer
að rífast yfir röðinni í Bónus? Eða er þjóðin að vakna til vitundar eftir
áralangan þyrnirósarsvefn? Kannski er það bara jákvætt ef fólk er til í
að ýta meðvirkninni til hliðar og standa á sínum rétti …

Cremesheen
party line varaliturinn frá MAC er það
sem allar konur
verða að eignast
fyrir þessi jólin.
Vino varalitablýantur setur punktinn yfir i-ið.

Guðbjörg Huldís förðunarmeistari töfraði fram jólaútlitið frá MAC

SEXÝ&SEIÐANDI
Ljósmyndari: Ari Magg
Förðun: Guðbjörg Huldís með MAC
Stílisti: Auður Karítas
Hárkolla: Frá Hárkollugerð Kolfinnu
Knútsdóttur
uðbjörg Huldís segir að hún
hafi hugsað um sterka konu
sem þori að taka áhættu þegar
hún gerði jólaförðunina með
snyrtivörum frá MAC.

G

Hún hugsaði um konu sem þorir
að leika sér með liti og er sjálfstæð,
ögrandi og óhrædd við að vera sexý.
Konu sem væri til í að bregða sér í
hlutverk og upplifa smá ævintýri.
Í jólaútlitinu er húðin björt
og hrein en hún bar Hyper Real
Foundation á hana. Svo bar hún
gljáandi Paint Pot-kremaugnskugga yfir allt augnlokið. Málmáferð er allsráðandi í augnskuggum
en Guðbjörg Huldís ákvað að nota

Handáburður í
ferðaumbúðum
Þemað hjá L´Occitane í ár eru jólin í Provence í Frakklandi. Ein af hefðunum sem fyrirtækið sækir í er að
brenna sérstakan viðarkubb í arninum á aðfangadagskvöld og fram yfir nýársdag. Viðurinn sem kemur af
ávaxtatré er borinn þrjá hringi í kringum húsið af öllum
fjölskyldumeðlimum og er blessaður þrisvar sinnum
með kryddaðri vínblöndu. Þetta skapar góða stemningu
en jólalínan frá L‘Occitane ilmar í takt við ávaxtatréð.
Handáburðurinn í jólalínunni er tilvalin jólagjöf handa
þeim sem elska dekur og eiga allt. Fyrsta kremið er með
sítrónu- og hunangsilmi, næsta er með rósailmi og það
þriðja með kirsuberjailmi.

brons og brúna tóna á fyrirsætuna.
Hún bleytti upp í bronslitnum með
vatni og skellti í innri augnkrókinn.
Það gefur falleg og seiðandi áhrif.
Síðan setti hún nóg af maskara á
augnhárin. Til að ramma inn augabrúnirnar notaði hún svartan augnblýant sem heitir Ebony eftir að
hafa greitt þær vel. Hún lagði mikla
áherslu á varirnar og til að gera þær
sterkar notaði hún varalitablýant og
dökkfjólubláan varalit inn í. - mmj
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14 föstudagur

12. desember

tíðin

✽ jólaglögg... hik...

KK OG ELLEN Uppselt er á tvenna aukatónleika KK
og Ellenar í Bæjarbíói svo öðrum aukatónleikum hefur verið
bætt við sunnudaginn 14. desember. Viðtökurnar hafa verið
frábærar svo nú er um að gera að grípa tækifærið og fara á
tónleika í notalegri og hlýlegri stemningu í Hafnarfirði.

1

DÍANA MIST

EMILÍANA TORRINI Það seldist strax upp á tónleika
Emilíönu annað kvöld, en nú hefur aukatónleikum verið
bætt við á sunnudaginn og mun Lay Low hita upp fyrir
hana bæði kvöldin. Tvö og hálft ár er liðið síðan Emilíana
hélt tónleika á Íslandi síðast.
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Föstudagur 5. desember: Jólagjöfin er ég...
Jólastuðið alltaf í algleymingi. Ákvað að gera svolítið jólalegt í höllinni og gróf
eftir músastigunum sem ég föndraði þegar ég var átta ára og setti seríu í
gluggann. Eftir þetta var ég komin í svo mikið jólastuð að ég sendi sms á línuna og heimtaði að vinir mínir færu með mér í glögg. Þegar við vorum komin
á staðinn hvarf löngunin í glöggið þegar vinur minn kom
með vodka í trönuberjasafa. Auðvitað langaði okkur miklu
meira í það. Eftir þó nokkra drykki og annað rugl kíktum
við yfir á b5. Þar var piparsveinninn ógurlegi, Sveinn Andri
Sveinsson, í stuði, Heiðrún Lind Marteinsdóttir lögmaður,
Tinna Ólafsdóttir og Karl Pétur Jónsson, Hanna Stína
stjörnuarkitekt og Svana Friðriksdóttir hjá Baugi. Hitti
gamlan sleik þegar ég var að labba út af staðnum. Stóðst ekki freistinguna
þegar hann bauð mér með sér upp í sumarbústað um miðja nótt...
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1 Hvít skyrta úr Topshop og leðurlíkisleggings frá Only 2 Hálskragi
frá nýju hönnunarbúðinni KRAKK á
Skólavörðustíg. 3 Grár leðurjakki frá
All Saints. 4 Gullhálskeðja frá Givenchy Paris, gjöf frá ömmu minni.
Stjörnuhálsmen frá All Saints, gjöf frá
kærastanum. 5 Bláir háhælaðir satínskór frá Carvela, keyptir í London. 6
Kósý stór hettupeysa frá All Saints.

Laugardagur 6. desember: Vaknað í Grímsnesi
Eins og það var nú eitthvað huggulegt og rómantísk tilhugsun að keyra með
riddara á hvítum hesti út fyrir borgina þá var það ekki alveg eins sjarmerandi
í morgunsárið. Tannburstalaus í djammgalla dröslaðist ég fram í eldhús í leit
að æti en fann ekkert nema kampavínsflösku. Draumaprinsinn svaf á sínu
græna eyra og ég var að velta því fyrir mér hvað ég ætti eiginlega til bragðs
að taka. Ég var varla búin að sleppa hugsuninni þegar ég
sá bíl koma akandi að sumarbústaðnum og neyddist því
til að vekja draumaprinsinn. Hann varð frekar skelfdur,
klæddi sig í snatri og hljóp með mig út í bíl. Þegar hann
ætlaði að bakka keyrði hinn bíllinn í veg fyrir okkur. Út
úr bílnum steig eiginkona hans bandbrjáluð. Ég lét mig
sökkva niður í framsætið svo ég þyrfti ekki að horfast
í augu við þetta og skyndilega urðu ævintýri næturinnar
að engu. Velti því fyrir mér af hverju menn gætu verið svo
miklir lúserar...

Lína Ágústsdóttir háskólanemi
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LANGAR Í LOÐFELDSJAKKA MEÐ HETTU
Hvað dreymir þig um að
eignast í vetur? Mig langar
alveg ofboðslega mikið í hvít/
grásleginn loðfeldsjakka með
hettu, nýjan snjóbrettagalla og
House of Holland-bol.

Roberto Cavalli, Dolce&Gabbana, Anna Sui, Christian Louboutini, Mark Jacobs og Burberry. Ef ég væri rík frú mundi
ég bara ganga í fötum frá þessum tískuhúsum.

Hvað keyptir þú þér síðast?
Ég keypti mér leðurlíkis
gammósíur, en ég tók eftir því í
Vogue-blaði um daginn að þær
verða alveg í tísku í allan vetur
þannig það var best að fjárfesta
í einum svoleiðis.

Eru einhver tískuslys í
fataskápnum þínum?
Það leynast einar gullbuxur einhvers staðar vel faldar inni í
fataskáp. Keypti
þær fyrir eitthvað diskóglimmer-partí í
sumar og ætla
mér aldrei aftur
að nota þær.

Uppáhaldsverslun? Ég var að
vinna í All Saints í Kringlunni í
smátíma og alveg kolféll fyrir
þeirri verslun. Annars fer ég alltaf einu sinni á ári til Köben og
þar versla ég mest og þá helst í
Urban Outfitters, Flying A, H&M,
Topshop, ACNE og Miss Sixty.
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Uppáhaldsfatamerki? Chanel,

Í hvað myndir
þú aldrei
fara? Ég mundi aldrei fara í
gegnsæjan kjól.
Hvaða snið klæðir þig best?

Ég er frekar smágerð öll svo að
mínu mati klæða aðsniðin föt
mig best.
Af hvaða líkamsparti ertu
stoltust og hvernig undirstrikar þú það með
klæðaburði? Ég hef aldrei
pælt í því að klæða mig á
ákveðinn hátt til þess að
undirstrika einhvern
líkamspart sér6
staklega.
Hvert er
skuggalegasta
fatatímabilið
þitt? Þegar ég var í
grunnskóla var ég föst
í Stjörnu-fimleikagallanum
mínum. Þessi íþróttagalli
var það eina sem ég vildi vera
í og ekkert annað nema Nikeíþróttaföt komu til greina. Mjög
fyndið tímabil.
- ag
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• sími 553-7900

Fróðleiksmoli:
Á síðasta ári voru heimsendir greiðsluseðlar Íbúðalánasjóðs u.þ.b. 1.000.000.

Ó! · 12129

Sá fjöldi, seðil við seðil, myndi þekja
303 km vegalengd, t.d. frá höfuðstöðvum
Íbúðalánasjóðs í Reykjavík til þjónustuvers sjóðsins á Sauðárkróki.

Önnur rafræn
Önnur
rafrænþjónusta:
þjónusta:
• Greiðslumat
• Lánsumsókn
• Þjónustubeiðnir
• Greiðsluerfiðleikaúrræði

Rafræn og vistvæn
Rafrænir seðlar

Í þágu umhverfisins

Frá og með 1. janúar verða allir greiðsluseðlar Íbúðalánasjóðs rafrænir. Rafrænir
seðlar birtast í öllum heimabönkum.

Framlag Íbúðalánasjóðs til umhverfisins
er að draga úr pappírsnotkun og auka
rafræn viðskipti.

Vilji viðskiptavinir fá heimsendan greiðsluseðil þarf að óska eftir því í þjónustuveri
eða á vefsíðu Íbúðalánasjóðs.

Kynntu þér málið:

www.ils.is
Borgartúni 21, 105 Reykjavík

Sími: 569 6900 // 800 6969

Íbúðalánasjóður hefur fellt niður sinn hluta seðilgjaldsins.
Eftir stendur 75 kr. greiðslugjald sem bankar og sparisjóðir
innheimta fyrir greiðslumiðlun.

föstudagur
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KLINGENBERG SPÁIR
Nadia Banine sjónvarpskona
Nadia Banine er fædd 13.01. 1967.
Þessi afmælisdagur færir henni lífstöluna 1. Sigríður Klingenberg segir
að lífstalan 1 fæði oftar en ekki af
sér leiðtoga. „Þeir sem eru með lífstöluna 1 standa yfirleitt mjög sterkir og vilja axla mikla
ábyrgð.

sem hún er í dag. Nadia vill alltaf hafa vaðið fyrir neðan
sig og stundum á hún það til að hafa hlutina of skipulagða. Nadia ætti að slaka á og leyfa lífinu að flæða
meira í kringum sig. Létta aðeins á stjórnartaumunum
og þá mun hún sjá að hamingjan er komin. Nadia er á
ári ástarinnar og draumaprinsinn kom inn í líf hennar í
byrjun nóvember.

Ég get ekki betur séð en að Nadia hafi þurft að axla
mikla ábyrgð frá því hún var lítil stelpa sem hefur mótað
hana mikið og gert hana að þessum sterka karakter

Líf Nadiu er þar af leiðandi að taka stórt stökk inn í nýja
tíma. Allt verður miklu mildara og lífið verður skemmtilegra þótt gaman hafi verið, börnin hennar blómstra og

hún mun njóta hamingjunnar sem aldrei
fyrr. Vinnulega séð get ég ekki séð miklar
breytingar á högum Nadiu. Hún er þannig
gerð að þurfa helst að hafa brjálað að
gera til þess að hún sé róleg.
Næsta ár er ár andans þar sem Nadia
mun drekka í sig lífið og verða hamingjusamari og fallegri sem aldrei fyrr. Hún mun
glóa eins og gimsteinn í nýju ástinni.
www.klingenberg.is

Húsgögn fyrir hagsýna
Gott verð í 15 ár !
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Hafrún Alda Karlsdóttir
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Sofa út. Kósý að kúra undir
sæng í skammdeginu.
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Brunch á Gráa kettinum með
stelpunum. Túnfiskbeygla og
sterkur latte klikkar aldrei.
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Útreiðartúr með afa í sveitinni.
Þar sem ég bý í Köben verð
ég að láta nægja að fara í hjólreiðatúr.
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Kíkja á
markaði og
í búðir. Alltaf
gaman að grafa
upp eitthvað fallegt.
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kr. 89.500

Pakka ofan í tösku
og fara í ferðalag.

Smiðsbúð 6 210 Garðabæ Sími 564 5040
kr. 56.900

www.hirzlan.is

