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Ólafur Elíasson hefur undanfarin 
fjögur ár unnið að stóru almenn-
ingslistaverki sem staðsett verð-
ur utandyra en þetta er fyrsta 
verk hans af því tagi sem afhjúp-
að verður í Bandaríkjunum. Verk-
ið verður afhjúpað laugardag-
inn 16. maí næstkomandi í Hess-

el Mus eum of Art fyrir utan New 
York og er kallað The parliament of 
reality eða „þing raunveruleikans“. 
Mikill spenningur er fyrir verkinu 
þar vestra en verkið er manngerð 
eyja af Ólafi Elíassyni sem umluk-
in er þrjátíu feta vatni, tuttugu og 
fjórum trjám og graslendit.  - jma

Stórt listaverk 
afhjúpað í USA

Þing raunveruleikans Opnar í nágrenni New York-borgar.

H ún hefur alltaf verið syngj-
andi, alveg frá því hún var 

um þriggja ára,“ segir Jón Sverrir 
Sverrisson, faðir Jóhönnu Guðrún-
ar Jónsdóttur. Margrét Steindórs-
dóttur móðir hennar tekur í sama 
streng, en eins og flestum er orðið 
kunnugt syngur Jóhanna Guðrún 
lagið Is it true? fyrir Íslands hönd 
í forkeppni Eurovision á þriðju-
daginn. Hún er nú stödd í Moskvu 
ásamt foreldrum sínum og þeim 
sem að atriðinu koma, en æfingar 
fyrir keppnina standa nú yfir þar 
í borg. Aðspurðir segjast foreldrar 
hennar hafa fylgst vel með Eurov-
ision í gegnum tíðina, en bjuggust 
ekki við að Jóhanna ætti eftir að 
taka þátt. „Jóhanna var eiginlega 
búin að segja að hún vildi ekki 

taka þátt í forkeppni Eurov-
ision og trúlega myndi hún 
ekki gera það, en svo fékk 
hún þetta lag upp í hend-

urnar og þá breyttist stað-
an,“ útskýrir Jón. „Við vissum að 

það væri bara tímaspursmál hve-
nær hún yrði beðin um að taka 
þátt og þegar hún ákvað að slá til 
studdum við það,“ bætir Margrét 
við og segir úrslitin hafa komið 
skemmtilega á óvart. „Við rennd-
um svolítið blint í sjóinn með 
þetta því Jóhanna var ekki búin 
að vera mjög áberandi og maður 
vissi ekki hvernig þjóðin myndi 
taka henni. Ég bjóst alveg eins við 
því að Elektra myndi vinna, en 
það var ánægjulegt hvað Jóhanna 
sigraði með miklum yfirburðum,“ 
segir hún.

Spurð hvort þau finni að Jóhanna 

sé stressuð fyrir stóru stundinni 
segja þau svo ekki vera. „Hún er 
kannski ekki beint stressuð, en 
auðvitað er þetta álag. Maður finn-
ur það ekki á henni, en ef maður 
þekkir hana vel sér maður að hún 
fer svolítið inn í sig og vill ekki 
hafa of margt í gangi í einu. Hún 
vill fókusera á keppnina og vildi til 
dæmis ekki fara með í eina skoð-
unarferðina um borgina því henni 
fannst það trufla einbeitinguna,“ 
útskýrir Margrét og spáir Íslandi 
góðu gengi í keppninni. „Ég held 
að við verðum í þriðja eða fjórða 
sæti á eftir Noregi og kannski Tyrk-
landi. Annars eru mörg lönd sem 
koma til greina, en ég yrði mjög 
vonsvikin ef við kæmumst ekki 
upp úr forkeppninni,“ segir hún 
„Það væri rosalega gaman ef við 
kæmumst og okkur þjóðinni veit-
ir ekki af því,“ segir Margrét. „Nú 
er það bara „break a leg“,“ bætir 
Jón við og brosir. Þátttaka Jóhönnu 
í Eurovision hefur meðal annars 
opnað dyr inn á þýskan markað 
nú þegar og foreldrar hennar eru 
sammála um að hún eigi fram-
tíðina fyrir sér í söngnum. „Það 
er langt síðan við vissum að Jó-
hanna vildi leggja sönginn fyrir sig 
og þetta hefur gengið fyrir. Þetta 
er gjöf sem hún hefur fengið og 
hún á bara að nota hana,“ segir 
Margrét. „Við höfum ekki nokkr-
ar áhyggjur af Jóhönnu hvort sem 
hún fer alla leið í keppninni eða 
ekki. Hún er svo sterkur karakter 
og sjálfstæð að það er sama hvað 
hún tekur sér fyrir hendur, hún 
gerir það vel,“ segir Jón. 

Foreldrar Jóhönnu Guðrúnar Jónsdóttur verða viðstaddir Eurovisionkeppnina:

SPÁ ÍSLANDI GÓÐU GENGI

Með fjölskyldunni í Moskvu Jóhanna Guðrún Jónsdóttir nýtur stuðnings foreldra 
sinna, þeirra Margrétar Steindórsdóttur og Jóns Sverris Sverrissonar, á Eurovision-
keppninni í Moskvu. Kærasti hennar verður líka viðstaddur keppnina. FÖSTUDAGUR/ALMA

VALDÍS THOR LJÓSMYNDARI
Eftir skrautlegar helgar upp á síðkastið ætla ég að taka því rólega til tilbreytingar. 
Á laugardaginn ætla ég að mála heima með kærastanum. Síðan elda góðan mat, 
hitta yndislegt fólk og leyfa kvöldinu að ráðast. Vakna fersk á sunnudaginn, bjóða 
mömmu í amerískar pönnukökur og smella á hana kossi í tilefni af mæðradeginum.

Flytur úr miðbænum
Eva María Jónsdóttir sjónvarps-
kona hefur löngum alið manninn í 
póstnúmerinu 101. Hún hefur nú 
rifið upp miðbæjarræturnar og fest 
kaup á íbúð í póstnúmeri 107 en 
nýja heimilið mun vera nálægt Æg-
isíðunni. Hún segist á Facebook 
vera í fyrsta sinn orðin íbúðareig-
andi: „All by myself!“

Eiríkur gestadómari í Idol
Dómnefnd Idolsins berst aldeil-
is liðsauki í kvöld. Þá mætir Eiríkur 
Hauksson til leiks sem gesta-
dómari. Eiríkur er eins og 
kunnugt vel í stakk búinn 
til þess, hann hefur fylgst 
vel með Eurovision-keppn-
inni og að auki sungið í allmörgum 
söngvakeppnum. Þema kvöldsins 
er einmitt Eurovison-keppnin. 

Eignaðist stúlku á 
kosningadag
Elín Arnar, ritstjóri Vikunnar, eign-
aðist stúlkubarn á sjálfan kosn-
ingadaginn, 25. apríl 
síðastliðinn. Stúlk-
an var 14 merkur, 
með eindæmum 
hárprúð og gekk 
fæðingin víst 
eins og í sögu. Er 
þetta hennar fyrsta 
barn.

GERI HALLIWELL VILL BETRI 
FÆÐINGARHJÁLP Kryddpían fyrr-
verandi, Geri Halliwell, hyggst berjast 
fyrir því að breskar konur sem eru að 
fara að eignast börn fái meiri aðstoð 
en raun ber vitni. Fæðingarhjálp þykir 
mjög ábótavant í landinu. Halliwell 
slæst þarna í för með forsætisráð-
herrafrú Bretlands, Söruh Brown. 

helgin
MÍN
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núna
✽  tíska og hönnun

V efsíðan Reykjavik Looks fetar 
í fótspor The Sartorialist og 

The Face Hunter með því að birta 
skemmtilegar myndir af fólki úti á 
götu eða í veislum sem allt hefur 

það sameiginlegt að búa yfir ein-
stökum stíl og smartheitum. Það 
eru hinar smekklegu Elísabet Alma 
Svendsen, Togga Tolladóttir og Saga 
Sigurðardóttir sem leita uppi sval-

asta fólkið í bænum og mynda. Hér 
gefur að líta nýjar myndir af vefn-
um sem sýna að vortískan er litrík, 
fjölbreytt og frumleg. http://reykja-
viklooks.blogspot.com/  - amb

Tíðarandinn á Reykjavík Looks

Vorið á götum Reykjavíkur

Vorboðinn heitir nýjasta vara Tinnu Gunnars-
dóttur iðnhönnuðar. Vörur hennar, svo sem 
skordýramotturnar vinsælu sem meðal ann-
ars hafa verið seldar í Kokku og má nota á gólf 
eða borð, hafa notið mikilla vinsælda og seljast 
eins og heitar lummur. Tinna hannaði líka Blað-
bera Fréttablaðsins sem nýtist undir dagblöð á 
leið í endurvinnslu. Vorboðinn er skemmtilegt 
handhnýtt fyrirbæri sem hægt er að nota til að 
fá líf í íslensk tré og runna. Það er oft löng bið 
eftir blómstrandi trjám hér á landi og Vorboð-
inn er leið til að hafa blómstrandi tré og runna 
allt árið um kring ef vill. Í Vorboðann er notuð 
lituð strútsfjöður og hann er hnýttur af flugu-
hnýtingamanni. Þar sem efnið er svo fislétt 
bærist fjöðrin í trjánum við minnsta andvara og hverfur svo næstum 
í rigningu. En nær svo fyrra lagi og lífi þegar styttir upp. Gaman að 
geta lífgað upp á garðinn eða heimreiðina og glætt lit í tilveruna með 
þessari fallegu hönnun Tinnu.  - amb

Ný vara frá Tinnu 
Gunnarsdóttur

Þolir veður og vind 
Í regni leggst vorboð-
inn saman en lifnar svo 
aftur við þegar þornar 
og vindur fer að blása.

Gert úr strútsfjöðrum
Kraum á Skólavörðustíg 

hóf í vikunni sölu á nýjustu 
vöru Tinnu, Vorboðanum. 

LAURA ASHLEY
Faxafeni 14  108 Reykjavík  sími 5516646

Opið virka daga frá 10-18 og laugardaga 11-14

 EF HÁRIÐ ER ÞURRT og skortir gljáa er nýja hárlínan frá L‘Occitane tilvalin. 
Í henni eru seyði úr ólífutrénu, en eiginleikar trésins hafa verið þekktir í margar kyn-
slóðir. L‘Occitane notar lífrænt seyði úr ólífulaufum, lífrænt ólífuvatn og AOC Baux de 
Provence-ólífuolíu í nýrri hárlínu sinni. 



Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  sími:  522 7860 /  /  Korputorgi  /  112 Reykjaví k  /  sími:  522 7870

gleðilegt sumar! 

Full búð af sumarlegum vörum

BREIÐ HIRSLA

6.990,-

HÁ HIRSLA

5.990,- margnota hirslur 
úr hnotu 

á lágu verði!

Goa húsgögn

TAUKARFA

4.990,-

SUNDTASKA

690,-
GARÐSETT

3.990,-

SÓLHLÍF
án fótar

7.990 GARÐFÍLL

1.490,-
HENGIRÚM

5.990,-

Fiji hönnun í hæsta gæðaflokki
FSC tekk frá Costa Rica
Sett 4 hlutir úr tekki verð: 99.900,-
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Ólöf Jara Skagfjörð 
Valgeirsdóttir hefur 
sjaldan gengið í gegnum 
aðrar eins annir. Í miðj-
um stúdentsprófum í 
Versló æfir hún hlutverk 
Sandyar fyrir söngleikinn 
Grease, leikur í fjórum 
til sex sýningum á viku í 
Kardimommubænum og 
er auk þess að flytja að 
heiman.

Viðtal: Júlía Margrét 
 Alexandersdóttir

Ljósmyndir: Vilhelm Gunnarsson

P
abbi tjáir sig nú ekki 
mikið um yfirvofandi 
flutninga. Mamma er 
voða spennt en hefur 
þó blendnar tilfinn-

ingar og segir öðru hvoru að hún 
vilji ekki að ég fari. Ég hef þær til-
finningar líka svo sem sjálf. Kann 
vel við mig heima hjá mömmu og 
pabba,“ segir Ólöf Jara. Foreldr-
ar Ólafar eru Guðrún Gunnars-
dóttir söngkona og Valgeir Skag-
fjörð leikari og fetar Ólöf Jara nú 
í fótspor þeirra beggja með því að 
sameina leik og dans í söngleikja-
forminu. „Ég hef samt aldrei leik-
ið neitt tengt þeim og ég hef allt-
af viljað gera hlutina á eigin for-
sendum. Þannig að þegar kemur 
að því að fá tilsögn frá þeim og 
slíkt er ég mjög þrjósk og vil það 
helst ekki. Þau hafa líka lagt á það 
áherslu í uppeldinu; að ýta undir 
sjálfstæði mitt. Þannig var aldrei 
neinum áhugamálum eða tóm-
stundum haldið að mér.“

ÍSLANDSMEISTARI Í FÓT-
BOLTA
Ólöf Jara er úr Kópavogi, fædd árið 
1989 og segir að tvennt hafi eink-
um átt tíma hennar sem krakka; 
píanónám og fótboltaæfingar. Hún 
æfði með Breiðabliki allt þangað 
til hún byrjaði í Versló. „Jú, við 
vorum mjög góðar, við urðum Ís-
landsmeistarar og bikarmeistar-
ar og höfðum mikinn metnað. Ég 
hafði hins vegar alltaf brennandi 
áhuga á söngleikjum og þar sem 
að mamma vann á Stöð 2 vorum 
við með stöðina sem sýnir gömlu 
klassísku myndirnar. Singing in 
The Rain var í miklu uppáhaldi. 
Ætli ég hafi ekki svolítið gamal-
dags smekk. En þegar kom að því 
að velja menntaskóla þá valdi ég 
að fara í Verslunarskólann og þá 
fyrst og fremst af því að mig lang-
aði til að taka þátt í söngleikjun-
um þar.“

Ólöf Jara hefur tekið þátt í 

öllum söngleikjum Verslunar-
skólans nema þeim sem er nú í 
ár enda var nóg að gera í öðru og 
hún segist ekki hafa verið spennt 
fyrir þemanu núna með David 
Bowie. Söngleikirnir reyndust 
henni örlagaríkir því bæði kynnt-
ist hún kærastanum sínum í pruf-
unni fyrir söngleikinn á fyrsta ári 
hennar í Versló: Á tjá og tundri, og 
Selma Björnsdóttir varð á henn-
ar vegi þar þegar hún leikstýrði 
fyrir tveimur árum söngleik árs-
ins. „Kærastinn minn, sem ég er 

einmitt að byrja að búa með núna 
í fyrsta skipti, var þarna sjálf-
ur í prufum fyrir söngleikinn og 
við lékum þarna saman. Hann er 
núna á fyrsta ári í leiklistarskól-
anum.“ 

16 ÁRA Á FÖSTU, 20 ÁRA Í 
SAMBÚÐ
Kærasti Ólafar Jöru heitir Sig-
urður Þór Óskarsson og fékk líka 
hlutverk í Grease. Hann leikur þó 
ekki ástmann hennar heldur einn 
besta vin Danny. „Nei, hann kipp-

ir sér ekkert upp við það að horfa 
upp á mig leika þarna í ástarsen-
um á móti öðrum. Hann veit alveg 
hvernig þetta virkar enda sjálfur í 
leiklistarnámi. Við erum afar náin 
og góðir vinir enda búin að vera 
saman síðan ég var 16 ára og hann 
17 ára. Það er mikil tilhlökkun í 
okkur að flytja á Laugaveginn og 
leigja þar saman,“ segir Ólöf Jara. 
Hún segist líka sjá það í hilling-
um að fá að hafa dótið sitt í friði 
fyrir yngri systrum sínum tveim-
ur sem eru afar hrifnar af því að 

máta fötin hennar og prófa máln-
ingardótið.

Ólöf Jara fór ekki í almennar 
prufur fyrir Grease heldur hringdi 
leikstjórinn Selma Björnsdótt-
ir beint í hana og bað hana að 
koma í sjónprufur. „Selma þekkti 
mig bæði úr Versló og svo hef ég 
verið hjá henni í Gosa og Kardi-
mommubænum.“ Er hún hörð 
í horn að taka? „Nei,nei. Hún er 
mjög ákveðin manneskja sem veit 
hvað hún vill en hún setur hlut-
ina aldrei leiðinlega fram, er mjög 
geðgóð og er ótrúlega skipulögð. 
Öguð vinnubrögð hennar henta 
leikhúsinu mjög vel.“ Ólöf Jara sá 
báðar uppfærslurnar á Grease hér 
á landi, árið 1998 og 2003, og seg-
ist hafa verið mjög hrifin. Lögin 
séu þannig að maður verði ekki 
leiður á þeim og skemmtileg-
ar persónur séu í verkinu. Verkið 
verður frumsýnt 11. júní. Er erf-
itt að leika Sandy? „Já, þótt það 
hljómi kannski ótrúlega, en þá 
þarf maður talsvert að hafa fyrir 
því að leika svo einlæga og blá-
eyga manneskju sem Sandy er. Jú, 
ég finn að vísu töluvert af Sandy 
í sjálfri mér en ég hugsa að ég sé 
aðeins meiri töffari, svona eins og 
hún verður þegar á líður.“

FÓLK HISSA AÐ ÉG HAFI 
ALDREI SMAKKAÐ VÍN
Ólöf Jara er staðráðin í því að 
þreyta inntökupróf í leiklistar-
deild Listaháskólans næsta vor 
og vonast til að geta haft nóg að 
gera í Grease og leikhúsinu þang-
að til. „Auðvitað er það óskastað-
an, en ef ekkert er í boði nema 
afgreiðslustörf þá auðvitað reyn-
ir maður bara að vinna sér inn 
pening eins og maður getur. Ef 
ég kemst ekki inn hér heima fer 
ég pottþétt út og þá þarf maður 
að vera búinn að safna sér ein-
hverjum peningum.“ En er ein-
hver tími fyrir félagslífið og vin-
ina þessa dagana? „Jú. En þar 
kemur það að það hjálpar mér 
að drekka ekki, sem ég hef aldrei 
gert. Ég get því alltaf farið í partí 
og verið stálslegin daginn eftir. 
Kærastinn minn drekkur held-
ur ekki þannig að það er eins hjá 
honum,“ segir Ólöf Jara og bætir 
því við að löngunin til að smakka 
áfengi hafi einfaldlega aldrei 
gert vart við sig. Er aldrei neinn 
þrýstingur á að smakka? „Fólk 
hefur bara gefist upp á að reyna, 
það veit að það þýðir ekkert að 
bjóða manni. Þetta er samt svo-
lítið fyndið að fólk er alltaf mjög 
hissa á því að ég drekki ekki þegar 
það er í raun fyrst löglegt nú í ár 
að ég bragði áfengi. En ég held að 
vinum mínum finnist alveg jafn 
gaman að hafa mig í partíum þótt 
ég sé edrú.“ 

ER MJÖG SJÁLFSTÆÐ

Vonast til að halda áfram í leiklistinni Ólöf Jara ætlar að þreyta inntökupróf í vor.

✽
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n Stjörnumerki:
Steingeit.

Besti tími dagsins:
Kvöldin.

Geisladiskurinn í 
spilaranum:
Grease eins og er.

Uppáhaldsverslunin:
Hagkaup. Því þar er 
opið allan sólarhring-
inn. Við kærastinn 
nýtum okkur það.

Uppáhaldsmaturinn:
Kalkúnninn hans 

pabba á gamlárs-
kvöld.

Líkamsræktin:
Baðhúsið og Grease-
æfingar.

Mesta dekrið:
Að gera ekkert.

Mesta freistingin:
Súkkulaðikökur. Get 
ekki staðist þær.

Ég lít mest upp til:
Mömmu og pabba.

Áhrifavaldurinn:
Tónlist.

Draumafríið:
Þar sem sólin skín og 
ódýrt er að versla.

Hverju myndirðu 
sleppa ef þú yrðir að 
spara:
Förðunarvörum.www.eirberg.is • 569 3100 • Stórhöfða 25

Stuðningshlífar
fjölbreytt úrval
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RÚSSNESKAR BABÚSKUR

STYTTA  sem ég keypti fyrir mörgum árum í Prag.
KAFFIKANNAN  Fyrsti hluturinn 
sem við keyptum saman í búið. 

TAFL  Ég tefli af og til og festi því kaup á 
þessu handunna tafli á ferðalagi í Hong Kong. 

TOPP

10

KAMÍNA  sem Dói sambýlismaður 
minn gaf mér ein jólin. 

ÖND  sem afi minn, 
Gunnlaugur heitinn 
Þórðarson, gaf mér. 
Öndina fyllti hann af 
sandi úr Sahara-eyði-
mörkinni sem hann 
heimsótti eitt sinn.

SPILADÓS  sem ég held mikið upp á, með 
myndskreytingum eftir Sól systur mína.

TINNA HRAFNSDÓTTIR 
leikkona

STYTTA  af Öskubusku á 
ballinu sem móðuramma 
mín, Margrét Einþórsdóttir, 
átti. Mér þykir sérstaklega 
vænt um hluti sem eru 

erfðagripir.

FYRSTA PEYSAN  
sem mér tókst að 
prjóna. VEGGDÚKKA  

frá Grikklandi.

Sumarkort (gildir til 10. september 2009)
og 5 tímar í ljós á aðeins 19.900 kr.

KETILBJÖLLUR

KARFA

SPINNING

LYFTINGAR
SKVASS

Stórhöfða 17 | Sími 577 5555 | www.veggsport.is

Sumartilboð!
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Ferðafélag Íslands
Skráðu þig inn – drífðu þig út 

www.fi .is  

Barnavagnavika FÍ Barnavagnavika FÍ 
11. – 15. maí

Gönguferðir fyrir barnafólk með barnavagna og kerrur, alla daga vikun-
nar 11. – 15. maÍ.  Léttar, skemmtilegar gönguferðir, góð hreyfi ng og 
góður félagsskapur.  Allar gönguferðir hefjast klukkan 16.00 
Fyrsta gönguferðin er frá Perlunni og er gengið um Öskjuhlíð. Dagskrá 
barnavagnavikunnar má sjá á heimasíðu FÍ www.fi .is 

Fararstjórar: Auður Kjartansdóttir og Páll Guðmundsson

Þátttaka er ókeypis, allir velkomnir. 

MORGUNMATURINN:  Hinn týpíski morgunmatur hérna í Brussel fyrir mér 
er „croissant“ og kaffi og það er hægt að fá það á flestum stöðum. Volgt 
„croissant“ bregst aldrei en það er sjaldgæft að fá gott kaffi. Þar sem ég bý 
fyrir ofan kaffihús fer ég yfirleitt bara niður og fæ mér morgunmat þar þegar 
þannig stendur á. 

SKYNDIBITI:  Þar sem þetta er Belgía myndi ég segja franskar, það virðist 
vera hálfgerður þjóðarskyndibiti Belganna, svona svipað og pylsur eru fyrir 
okkur, auðvelt að grípa þetta og kasta þessu í sig.

KAFFI:  Það er kaffihús á Rue Jourdan í St. Gilles, í einni af hliðargötunum af 
Avenue-Louise. Þar er hægt að fá allar tegundir af kaffi. Þar vinna þeir einu 
kaffiþjónar hér í Brussel sem kunna að búa til almennilegt kaffi og cappuci-
no. Annars er helst hægt að veðja á ítalska veitingastaði til að fá gott kaffi. 

ÚT AÐ BORÐA:  Það er mikið af litlum skemmtilegum veitingastöðum hér úti 
um allt. Sem fínt út að borða mæli ég með Belgaqueen, sem er mjög flott-
ur veitingastaður en sem rómantískan 
stað mæli ég með að finna bara einn 
lítinn kósí stað, það er nóg af þeim.

BEST GEYMDA LEYNDARMÁL-
IÐ:  Fjölbreytileikinn í borginni og fal-
legur arkitektúr falinn inni á milli ljótra 
húsa. Hér er mikið af innflytjendum og 
þeir setja sterkan svip á sum hverf-
in. Eina stundina labbar maður í gegn-
um fínt hverfi en tekur svo eina beygju 
og er kominn inn í allt annan menn-
ingarheim. Sem dæmi má nefna afr-
íska hverfið í Ixellas, á sólríkum sum-
ardegi væri vel hægt að ímynda sér 
að maður væri staddur í afrískri borg. 
Sömu sögu er að segja um arkitektúrinn. Ef fólk hefur áhuga á fallegum arki-
tektúr þá þarf virkilega að nota augun hér í Brussel, oft eru langar raðir af 
ljótum húsum en svo kemur eitt og eitt stórkostlegt inn á milli.

UPPÁHALDSVERSLUNIN:  Lítil búlla sem er á Rue Ernest Solvay. Eigandi 
búðarinnar saumar flest fötin þar sjálfur og það er hægt að kaupa, skó, tösk-
ur og aðra fylgihluti fyrir mjög sanngjarnt verð. Vöruúrvalið er kannski ekki 
mikið en það er alltaf gaman að kíkja þarna við og skoða. 

BESTA VIÐ BORGINA:  Í mínum huga er það besta við borgina hið öfluga 
tónlistarlíf hérna. Það koma margir tónlistarmenn hingað, bæði þekktir og 
óþekkti og alltaf einhverjir skemmtilegir tónleikar.

BEST AÐ EYÐA DEGINUM:  Það eru margir skemmtilegir staðir til þar sem 
hægt er að eyða deginum. Á sunnudögum myndi ég mæla með því að kíkja 
á fiskmarkaðinn á St. Catherine. Þar er hægt að snæða fiskisnakk og fá sér 
léttvín með. Platz Sablon er skemmtilegt á sunnudögum, margar búðir opnar 
og um morguninn er flóamarkaður ekki svo langt frá. Þá er líka hægt að fara 
í Afríkusafnið, það er í útjaðri Brussel og stendur í mjög fallegum garði með 
vatni. Eða bara hanga á bar og prófa allar bjórtegundir sem framleiddar eru 
í Belgíu.

BEST AÐ EYÐA KVÖLDINU:  St. Gery er staður hér í borg þar sem er mikið 
af kaffi- og veitingahúsum. Á fallegum vorkvöldum er mjög skemmtilegt að 
sitja þar fyrir utan, hitta fólk og fylgjast með mannlífinu. Þegar kaldara er í 
veðri þá mæli ég með því að fara út að borða á einhverjum kósí stað og kíkja 
svo aðeins á Archiduke sem er skemmtilegur bar á Rue Danseart. Um helg-
ar er Brussel 24 tíma borg þannig að þegar barir loka geta þeir allra hörðustu 
farið á einhverja klúbba sem eru opnir langt fram undir morgun. 

BRUSSEL
Erna Jónsdóttir, lögfræðingur hjá Eftirlitsstofnun EFTA

Memento Mori er titill sýningar 
Ragnhildar Ágústsdóttur sem 

stendur yfir í Gallerí Fold þessa 
dagana. Þessi latneska setning 
þýðir „Munum að við erum öll 
dauðleg“. Dauðinn kemur vissu-
lega við sögu í verkum Ragnhild-
ar en þar er að finna dauð dýr 
sem hún málar á striga. „Fólkið 
og dýrin koma úr hinum ýmsu 
áttum. Dýrin eru öll eða flest 
dáin og hafa 
þau dáið ýmist 
með því að vera 
veidd, keyrt á 
þau eða fundin 
dáin í náttúr-
unni.  Svo byggi 
ég mínar skiss-
ur á þessum 
dýrum sem öðl-
ast svo „nýtt líf“ 
í formi málverks,“ útskýrir Ragn-
hildur. Þetta er önnur einkasýn-
ing Ragnhildar en áður hélt hún 
sýninguna „Leit sankti Húberts“ 
í Stykkishólmi í Norska húsinu í 
júlí á síðasta ári við góðan orð-

stír. Þar á undan tók hún þátt í 
samsýningu, Í bláum skugga, sem 
haldin var á sama stað. Myndefnið 
sækir Ragnhildur víða að en flest-
ar eiga myndirnar það sameigin-
legt að í þeim birtast myndir frá 

æskuslóðum Ragnhildar í Stykkis-
hólmi og Breiðafirðinum. „Ég ber 
sterkar rætur til þesssara slóða 
og hef alltaf séð þetta umhverfi í 
málverkunum sem ákveðna leik-
mynd.“   - amb

Myndlist: 

Æskuslóðirnar í Breiðafirði 
notaðar sem leikmynd

Ragnhildur 
Ágústsdóttir 
myndlistarkona

Memento Mori Líkaminn á verki Ragnhildar minnir á Venus Titians en hér er hún með 
höfuð hreindýrs og liggur með Breiðafjörðinn í bakgrunninum. 

MATARTORG Í LAUGARDALSHÖLL  Sýningin Ferðalög og frístundir stendur yfir um 
þessar mundir og þar er glæsilegt matartorg. Í dag, föstudag, fer svo fram vínþjónakeppni þar 
sem keppt er í vínsmökkun. Tilvalið að skella sér og rifja upp vínkunnáttuna. 

BORGIN

mín



Domino’s Pizza
Prófatilboð!

58·12345 | www.dominos.is

Tilboð 2: Þú sækir Osta-
gott, sósu og ½ lítra gos 
á aðeins 

590 kr.*
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Tilboð 1: Þú sækir litla pizzu
með þremur áleggstegundum
og ½ lítra gos á aðeins

790 kr.*
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BJARGVÆTTUR ÞREYTTRA AUGNA  Chanel hefur sett á markað nýjan 
baugahyljara, Lift lumiere concealer,  í kremformi sem er í senn rakagefandi, uppljómandi, 
dregur úr baugum og hylur með léttri og mjúkri áferð.   

Getur þú lýst þínum stíl?  Ætli 
hann sé ekki svolítið blandað-
ur. Ég er vel inni í hlutunum og 
horfi alltaf á hvað er nýjast með 
öðru auganu. Ég er gallabuxna 
maður og líkar „vintage look“ 
á dýrum og vönduðum flíkum. 
Ég klæði mig oftast eins og mér 
finnst þægilegt, í leðurjakka og 
flottar gallabuxur. 

Hvað dreymir þig um að 
eignast í sumar?  Ég veit 
ekki hvort mig dreymir um 
eitthvað, ég á allavega 
nóg af fötum. Væri senni-
lega mest til í flott sólgler-
augu bara.

Hvað keyptir þú þér síð-
ast?  Það var Bruuns Bazaar 
„sailor coat“ og peysa frá Reli-
gion. Hvort tveggja í Gallerí 17.

Uppáhaldsverslun?  Ekki það 
að ég sé að fara mikið í Urban-
outfitters núna  en hún er ótrú-
lega flott. Hér heima er það  
mikið af NTC-verslununum, 

Kultur men, Galleri 17 og  
Deres, svo er GK flott 
líka. 

Uppáhaldsfatamerki? 
 Tiger of Sweden, Nudie 

jeans, J. Lindeberg, Filippa 
K, G-star,. Þau eru nokk-
uð mörg.  Svíar er sold-

ið með þetta í fötum en 
maður þarf að passa sig 
að vera ekki of „sænskur“ 

í þessu öllu saman.

Finnst þér merki á fötun-
um skipta máli?  Merki gefa oft 
vísbendingu um gæði og það 
eru nokkur merki sem ég fylgist 

með því ég veit að þau eru allt-
af með eitthvað flott en ég eltist 
ekki við það. Flott flík er flott flík 
sama hvað stendur á miðanum.

Eru einhver tískuslys í fata-
skápnum þínum?  Nei, en ann-
ars á maður að vera dugleg-
ur við að fara með  gömul föt í 
Rauðakrossinn. 

Í hvað myndir þú aldrei fara? 
 Ég mundi sennilega aldrei fara 
í kvartbuxur það er „off“ og 
auðvitað klunnalegir spariskór, 
það er svo hræðilega  ljótt, svo 
myndi ég aldrei fara í Liverpool-
treyju. 

Hvaða snið klæðir þig best? 
 Ég hef oftast verið hrifinn af að-
sniðnum og stuttum jökkum, 
það virkar best fyrir mig.

Hvert er skuggalegasta fata-
tímabilið þitt?  Nokkur slæm 
tímabil á unglingsárum en allt 
er gott í minningunni. Sumt er 
samt betur geymt þar.

Halldór Óskarsson rafvirki og fyrirsæta:

Engar liverpool treyjur

1 Nudie-skyrta köflótt. 2 Paul Smith-vesti og 
hvítur bolur 3 J. Lindeberg-leðurjakki. 4 Tiger 
of Sweden „vintage“ gallabuxur. 5 Hudson-
stígvél. 6 Peysa sem ég prjónaði. 7 Klútur 
frá Paul Smith.

21

3

4

6

7
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Einn af mínum áhrifavöldum er án 
efa kvikmyndin Myndin af Dorian 
Gray, sem byggð er á sam-
nefndri bók eftir Oscar 
Wilde. Ég sá þessa mynd 
þegar ég var barn að aldri. 
Ég skildi auðvitað mynd-
ina takmarkað en atriðið 
þegar hinn síungi og fal-
legi Dorian Gray finnur 
málverkið af sér uppi 
á háalofti er greypt í 
minni mitt. Enginn 
vill hafa slíkan innri 
mann að geyma 
eins og myndin bar 
með sér. Þá hafa 

hugmyndir Ghandis haft mótandi 
áhrif á mig. Hann sýndi að hægt er 
að knýja fram breytingar án ofbeld-

is með andlegu þreki og þraut-
seigju einni saman. Marilyn 
Monroe hefur einnig höfðað 
sterkt til mín. Hún er vanmet-

in leikkona og þurfti að þola 
mikla fordóma vegna þess 
hvað hún gerði út á sína kven-
legu ímynd og kynþokka, en 

mér finnst það mikilvægur 
þáttur í jafnréttisbaráttunni 
að við konur getum náð 
langt án þess að þurfa 
að afneita okkar kven-
leika.

MYNDIN AF DORIAN GRAY, 
GHANDI OG MONROE
Bergljót Arnalds rithöfundur

ÁHRIFA-
valdurinn

Sími :  568 5305 • Grandagarði  5

Opið v i rka daga 900 -  1800

Laugardaga 900 -  1300



LANCÔME GJAFADAGAR FÖSTUDAG 
OG LAUGARDAG Í LYFJU LÁGMÚLA 

OG LYFJU LAUGAVEGI
Kaupaukinn* þinn þegar þú kaupir 2 Lancôme vörur:
Snyrtibudda
Hydra Zen næturkrem 15 ml
Hydra Zen augnkrem 5 ml
Bi-Facil augnfarðahreinsir 30 ml
Hypnose maskari
Juicy Tubes gloss 7 ml
Body lotion 50 ml 
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TROPIQUES
MINÉRALE

Fyrstu náttúrulegu sólarpúðrin 
með „Ochres” frá Lancôme.

Lágmúla 5 – sími 533-2309
Laugavegi 16 – sími 552-4045

Verðmæti kaupauka 10.500
Einnig aðrar gerðir kaupauka

NÝTT Í
LYFJU LÁGMÚLA
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Óskar Páll Sveinsson er fæddur 13.01. 
1967 sem er jafnt og 28 sem er jafnt 
og 1. Óskar Páll er kraftmikill og hug-
aður einstaklingur sem hefur lífstöluna 
1. Ég get ekki betur séð en að þegar 
Óskar Páll var lítill hafi hann verið fljót-

ur að læra að tala, fljótur að grípa ótrúlegustu hluti í um-
hverfi sínu og verið pínulítill snillingur allt frá fæðingu. Þar 
sem Óskar Páll er talan einn þarf hann að hafa allt í röð og 
reglu í kringum sig til þess að hlutirnir gangi upp hjá honum. 
Hann er núna að fara inn í lífstöluna 7 sem er andleg tala 

sem hjálpar honum við að skipuleggja sitt innra sjálf. (13.1 
+2009=16=7).  Næstu fjögur ár verða mikil sigurár í lífi hans 
og á hann eftir að vera miklu sýnilegri heldur en hann hefur 
nokkurn tímann verið. Það mun koma í ljós að hann er af-
skaplega afkastamikill og mun heyrast á fleiri vígstöðv-
um heldur en í að semja lög. Óskar Páll er vinsæll hjá sam-
starfsfélögum sínum vegna þess að hann hefur þægilega 
orku, er snöggur að vinna og er skapsterkur. Mér sýnist síð-
astliðið ár hafa verið nokkur erfitt hjá Óskari og miklar hrær-
ingar verið í kringum hann. Ég get ekki betur séð en þetta 
falleg lag sem hann fékk Jóhönnu til að syngja í Moskvu 

eigi eftir að ganga blússandi vel. Það verði ánægðir Ís-
lendingar sem eigi eftir að horfa á þennan afrakstur 
þann 12. maí næstkomandi. Í nánustu framtíð sé ég 
að Óskar Páll á eftir að dansa við hamingjuna þótt það 
sé kannski ekki alveg það sem hann hefði búist við. 
Ótrúlegustu hlutir virðast detta upp í hendurn-
ar á honum til að gera líf hans léttara 
og hann á eftir að fara sáttur að sofa 
í næstkomandi framtíð að minnsta 
kosti. 

www.klingnberg.is

KLINGENBERG SPÁIR
Óskar Páll Sveinsson, lagahöfundur í Eurovision

Svo væri fullkomið að halda 
eitt stykki gjörning með há-
vaða og tilheyrandi geðveiki 
milli klukkan 17 og 18.30 og 
bjóða upp á „suicide“-snitt-
ur sem eru gerðar úr hvítlauk, 
kap ers og ansjósum. 

Sama ynd-
islega stroll-
an af fólkinu 
mínu myndi 
svo henda 

í „road trip“ upp í Birkihlíð, sumar-
bústað á Þingvöllum, þar sem við 
myndum grilla kjöt eða borða það 
hrátt eftir smekk. 

Það sem eftir 
væri kvölds 
myndum við 
spila og 
dansa rokka-
billí á Þing-
völlum. 

Á föstudögum er mjög mikilvægt 
að drekka kúluvín 

(freyðivín) og fara í 
frisbí í sólinni og 
logninu, kannski í 
Hljómskálagarð-
inum með besta 

fólkinu mínu. 

4

Að eyða að minnsta kosti fjórum 
tímum í morgunkaffi með dóttur 
minni Björt þar sem við kubbum og 
spjöllum um lífið.


