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Tilraunarokk
Það er ýmislegt áhugavert á döfinni 
á Menningarnótt. Töffarinn Krummi 
kenndur við Mínus mun verða 
með tónlistargjörning á Kaffi Kúlt-
úra. Kappinn verður í félagsskap 
Orrustubjarka og saman munu 
þeir verða með eins konar tilrauna-
kennt hljóðverk klukkan fjögur um 
daginn. 

Flutt til Hafnar
Fatahönnuðurinn 
Hera Harðardóttir er 
flutt aftur til Dan-
merkur þar sem 
henni leist ekki 
nógu vel á Ísland 
í kreppuástandinu. 
Unnusti hennar, 
Hugleikur Dags-
son, varð eftir á 
klakanum en hann 
var einmitt að gefa 
út nýja bók um ein-
eygða köttinn Kisa 
og ástandið. 

Hætt hjá Gyllta
Stílistinn Ása Ottesen 
hefur sagt skilið við 
verslunina Gyllta kött-
inn í Aðalstræti. Ása 

hefur stýrt versl-
uninni með 
glæsibrag 
undanfarin ár en 
ætlar nú að setj-
ast á skólabekk. 

þetta
HELST

„Ég hef elskað hunda frá því að 
ég eignaðist minn fyrsta hund, 
Schäfer-tík, þegar ég var tólf ára,“ 
útskýrir Daníel Hinriksson, hár-
greiðslumaður á Senter. Daníel og 
Svavar Örn sambýlismaður hans 
eiga þrjá hunda af ólíkum kynjum 
en Daníel mun sýna tvo þeirra um 
helgina á sýningu Hundaræktar-
félags Íslands í Reiðhöllinni. „Ég 
er að sýna chihuahua- og poodle-
hundana mína ásamt áströlskum 
fjárhundi sem ég sýni fyrir vin-
konu mína. Ég fékk mér fyrsta chi-
huahua-hundinn minn fyrir um 
tíu árum og hef alltaf verið ein-
staklega hrifinn af því kyni.“ Að-
spurður segir Daníel nýlegt æði 
fyrir chihuahua-hundum frek-
ar hafa skemmt fyrir hundun-
um á síðustu árum. „Það er aldrei 
gott þegar eitt kyn verður svona 
vinsælt, þá fara allt of margir að 
reyna að rækta þá og það skemm-
ir fyrir. En þessir hundar eru af-

skaplega sjálfstæðir, vökulir og 
leikglaðir. Þeir eru stórir hundar í 
litlum líkama.“ Í ár heldur Hunda-
ræktarfélag Íslands upp á 40 ára 
afmæli sitt og því verður sýning-
in tvíþætt og stendur yfir bæði 
laugardag og sunnudag. „ Ég hvet 
alla til að kíkja upp í Reiðhöll og 
skoða hundana því að bæði ungir 
og aldnir munu hafa gaman af.“  

                                               - amb

STEFÁN SVAN VERSLUNARSTJÓRI
Á föstudaginn ætla ég að snæða á Segurmo eftir vinnu áður en heim er haldið í 
rólegheita-skrall. Á laugardaginn ætla ég að vinna í GK þar sem að Signý Kolbeins 
er að opna sýningu í tilefni Menningarnætur og svo eru nokkur afmæli á dagskránni 
plús nautakjöts bernaissósu dinner í góðra vina hópi.

SÆTAR MÆÐGUR Fyrirsætan Kate 
Moss spókaði sig í hitanum í Saint-
Tropez í Suður-Frakklandi í síðustu 
viku ásamt dóttur sinni Lilu Grace.

Þ etta eru alls kyns verk sem 
ég ætla að sýna, teikning-

ar, málverk og ljósmyndir. Svo 
blanda ég þessu öllu saman í 
sumum verkum mínum,“ segir 
myndlistarkonan Regína María 
Árnadóttir, sem ætlar að leggja 
tískuverslunina Einveru á Lauga-
vegi 35 undir sig og verkin sín á 
Menningarnótt.

Margar mynda Regínu tengjast 
á einn eða annan hátt leikaranum 
Mickey Rourke, sem Regína segir 
sína helstu uppsprettu ástríðu og 
innblásturs. „Ef einhver veit sím-

ann hjá honum má sá hinn 
sami láta mig vita. Ég er allt-
af að leita að honum.“ 

Verkin hefur Regína unnið 
á undanförnum árum, sam-

hliða námi sínu í grafískri 
hönnun við listaháskólann Par-

sons í New York. Meðfram nám-
inu hefur hún gegnt lærlingastöð-
um, annars vegar hjá vefritinu The 
Contributing Editor og hjá hinu 
þekkta tískutímariti V Maga-zine. 
„Ég var að vinna við vefsíðuna hjá 
þeim, meðal annars að vinna með 
tískuþættina þeirra. Þetta er heill-
andi heimur en þarna er ekkert 
gefið eftir, unnið endalaust og allir 
með hugann við framann. Ég þarf 
að gera það upp við mig hvort ég 
ætla að fórna mér í þennan heim, 
hvort ég ætli að verða framakona 
eða listamaður.“  -hhs

Regína María Árnadóttir, myndlistarkona og nemi í grafískri hönnun:

SÆKIR INNBLÁSTUR Í 
MICKEY ROURKE

Lærir í Parsons Myndlistarkonan Regína María Árnadóttir við eitt af verkunum sem verða til sýnis í tískuversluninni Einveru á 
Menningarnótt.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Danni á Sentrum með hundadellu: 

Sýnir þrjá ólíka 
hunda um helgina

Glæsileg hundaræktarsýning um 
helgina Daníel ásamt hundunum sínum.

helgin
MÍN
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Stjörnumerki: 
 Steingeit.

Uppáhaldsmatur: 
Hrátt hangikjöt.

Uppáhaldsversl-
un: 
Hornbúðin 
GMS hjá Jafari 
vini mínum.

Diskurinn í 
spilaranum: 
Melchior.

Mesta dekrið: 
Að koma heim.

Draumafríið: 
Akkúrat núna langar mig 
eiginlega bara í útilegu.

 Líkamsræktin: 
Afró.

Hverju myndirðu 
sleppa til að spara? 

Hverju sleppi ég ekki 
til að spara?

Áhrifavaldurinn: 
Foreldrar mínir, al-

gjörlega.✽
 ba
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ið 
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Hera Hilmarsdóttir 
var tilnefnd til Eddu-
verðlauna sem leikkona 
ársins í aðalhlutverki 
árið 2007 fyrir hlutverk 
sitt í myndinni Veðra-
mót. Í kjölfarið komst 
hún inn í leiklistardeild 
Listaháskóla Íslands 
en ákvað að freista 
gæfunnar í London 
þar sem hún stundar 
nú nám við LAMDA-
leiklistarskólann. 

Viðtal:  Alma Guðmundsdóttir

Ljósmyndir: Arnþór Birkisson

É
g man eftir að hafa 
viljað verða búðar-
kona þegar ég yrði 
stór, eins og svo 
margir, og ég tók svo 

tímabil sem mig langaði að vera 
tannlæknir,“ segir Hera og bros-
ir. „Ég byrjaði ung að spila á selló 
og þegar ég varð eldri hugsaði ég 
um að leggja tónlistina fyrir mig. 
Ég fór í Tónlistarskóla Reykjavík-
ur og lærði hjá frábærum kenn-
ara, Gunnari Kvaran, en ég fann ég 
var ekki með nógu mikinn metn-
að í tónlistarnámið eingöngu svo 
ég hætti þegar ég átti að fara að 
taka sjötta stigið. Ég spilaði ekki 
á sellóið fyrst eftir að ég hætti, en 
nú gríp ég reglulega í það,“ segir 
hún. 

Aðspurð segir Hera leiklistar-
áhugann hafa kviknað snemma. 
Hún var aðeins fimm ára þegar 
hún lék sitt fyrsta hlutverk, en 
hún á ekki langt að sækja hæfi-
leikana því að móðir hennar er 
Þórey Sigþórsdóttir leikkona og 
faðir hennar er Hilmar Oddsson 
kvikmyndaleikstjóri. 

„Ég held að fyrsta hlutverkið 
mitt hafi verið í Hvíta dauða þar 
sem ég lék dóttur mömmu. Mig 
langaði alltaf lúmskt að verða 
leikkona, en var feimin að láta 
það í ljós við foreldra mína,“ út-
skýrir Hera. „Þegar ég var um 
fimm ára gerði pabbi Tár úr steini 
sem var eiginlega fyrsta myndin 
sem ég fylgdist með honum gera. 
Ég fékk að leika eitthvert rosa-
lega lítið hlutverk í myndinni. 
Stelpan sem lék eitt aðalhlutverk-
ið var bara aðeins eldri en ég og 
ég skildi ekki alveg þá af hverju 
hann var að láta einhverja aðra 
stelpu en mig leika hlutverkið. Ég 
sagði það samt ekki við hann, en 
mig grunar að mamma hafi fatt-
að það því við pabbi áttum svo 
samtal uppi í Sagafilm þar sem 
hann útskýrði fyrir mér að stelp-

an væri eldri og með meiri reynslu 
en ég. Hann gerði mér líka ljóst að 
það væri ekki sjálfsagt að ég fengi 
hlutverk þótt ég væri dóttir hans,“ 
segir Hera brosandi. „Ég held að 
mamma og pabbi hafi bæði hugs-
að að ef ég myndi vilja leggja leik-
listina fyrir mig yrði það á mínum 
eigin forsendum.“ 

Á BAK VIÐ TJÖLDIN 
Eftir grunnskóla fór Hera á mála-
braut í Menntaskólanum við 
Hamrahlíð. Þar tók hún þátt í 
leiksýningu sem varð til þess að 
hún fékk sitt stærsta hlutverk til 
þessa. „Ég var að leika í sýningu 
í MH sem hét Íslenski fjölskyldu-
sirkusinn og Sigrún Sól Ólafsdóttir 
leikstýrði, þegar Guðný Halldórs-
dóttir, leikstjóri Veðramóta, kom 
að horfa á. Hún var þá á höttun-
um eftir krökkum í myndina og 
bauð mér hlutverkið,“ segir Hera 
sem var tilnefnd til Edduverð-
launa sem besta leikkonan fyrir 
túlkun sína á Dísu sem lendir á 
upptökuheimilinu Veðramótum. 

Eftir að Hera útskrifaðist úr MH 
um jólin 2007 fór hún að vinna 
hjá Zik-Zak kvikmyndum ehf. „Ég 
vann á bakvið tjöldin við upptök-
ur á Brimi, mynd sem Árni Óli Ás-
geirsson var að leikstýra, og The 
Good Heart í leikstjórn Dags Kára, 
og vann þá aðallega í framleiðslu- 
og leikmyndadeild. Það er allt 

önnur stemning að vera í „krúinu“ 
en að vera leikari á setti. Það er 
mun meiri hópstemning og maður 
lærir mikið af því,“ segir hún. 

Í ÓTAL PRUFUR 
Á meðan Hera vann hjá Zik-Zak 
lék hún í Svörtum englum og 
Hamrinum auk þess sem hún sótti 
um í leiklistarskólum í Bretlandi 
og í leiklistardeild Lista-háskóla 
Íslands. „Ég var alltaf að hoppa út 
og eyddi öllum peningum mínum 
í að fara út í prufur því ég var ekki 
nógu skynsöm að skipuleggja og 
nýta ferðirnar. Ég fékk svo að vita 
að ég væri komin inn í Leiklistar-
skólann hérna heima, en var þá 
ekki búin að fá svar úti og átti 
enn eftir að fara í nokkrar pruf-
ur þar. Ég var orðin mjög spennt 
fyrir skólanum hér og var búin að 
borga staðfestingargjald þegar ég 
fékk að vita að ég væri komin inn 
í LAMDA – The London Academy 
of Music and Dramatic Arts. Þá 
fann ég að ég myndi hafa gott af 
því að fara út,“ útskýrir Hera sem 
fór í gegnum strangt inntökupróf, 
en um 4000 manns sóttu um og 
aðeins 29 komust inn. „Ég er á 
þriggja ára „acting course“ sem er 
venjulega leikaranámið í skólan-
um. Aðaláherslan er lögð á sviðs-
leik og tæknilega vinnu, en við 
förum líka í kvikmynda- og sjón-
varpsleik,“ segir hún. 

Hera hefur nú lokið einu ári í 
skólanum og líkar vel, en við-
urkennir að það sé dýrt að vera 
námsmaður erlendis um þess-
ar mundir. „Ég er með námslán, 
en þetta er mjög dýrt nám og það 
er svolítið töff núna þegar pundið 
er búið að vera fast í kringum 215 
krónur. Ég þekki nokkra sem eru 
að hætta í námi úti og koma heim, 
en ég næ að minnsta kosti enn þá 
að hanga þarna úti.“ 

SPUNAKVÖLD 
OG AFRÓDANS 
Hera er nú stödd hér á landi í sum-
arfríi og segist njóta þess að vera í 
faðmi fjölskyldu og vina. „Það eru 
mjög stífar annir í skólanum, en 
við fáum svo gott frí inn á milli 
sem ég fíla mjög vel. Það er mjög 
erfitt að fá vinnu hérna heima í 
svona stuttan tíma svo ég er bara 
að taka að mér lítil verkefni hér 
og þar. Svo er ég líka bara aðeins 
að hvíla mig eftir tólf tíma skóla-
daga alla daga vikunnar og njóta 
þess að vera heima og hitta fólk-
ið mitt,“ segir Hera. Hún situr þó 
ekki auðum höndum því að með 
fram vinnu stundar hún afródans 
og skipuleggur spunakvöld. 

„Vinkona mín sagði mér að 
það væri sumarnámskeið í afró 
í Kramhúsinu sem ég er á núna 
og það er alveg geðveikt. Á artFart 
erum við svo nokkrir vinir saman 

með Spunakvöld. Við vorum með 
tvö kvöld um síðustu helgi sem 
heppnuðust mjög vel og verðum 
einnig í kvöld og annað kvöld á 
Batteríinu klukkan 21. Þetta er 
svolítið byggt á Who‘s Line Is It 
Anyway og það fer svo eftir því 
hvaða fólk er í salnum hvað áhorf-
endur taka mikinn þátt, en fólk 
er alls ekki pínt til að fara upp á 
svið,“ segir hún og brosir. 

HAMARINN 
Þótt Hera sé í fullu námi erlend-
is líður ekki á löngu þar til hún 
mun sjást í Sjónvarpinu í saka-
málaþáttaröðinni Hamrinum. „Við 
tókum þættina upp síðasta sumar, 
en þeir gerast úti á landi þar sem 
verið er að rannsaka dularfullt 
dauðsfall og ýmsir yfirnáttúruleg-
ir hlutir spila inn í. Ég leik dótt-
ur hóteleiganda á svæðinu sem er 
mikill náttúruverndarsinni og veit 
hvað hún vill,“ segir Hera. 

Spurð hvort sviðið eða kvik-
myndaleikur heilli meira segir 
hún erfitt að gera upp á milli. „Ég 
get ekki valið það núna. Draumur-
inn er að geta gert bæði því það er 
svo ólíkt. Sumt sem maður upplif-
ir í leikhúsi er ekki hægt að upp-
lifa í bíói og öfugt. Ég ætla bara að 
sjá hvað gerist þegar ég útskrifast. 
Þó það væri spennandi að komast 
betur inn í senuna úti, mun ég allt-
af vilja leika hérna heima líka.“ 

Á MÍNUM EIGIN FORSENDUM

Efnileg „Ég held að mamma og pabbi hafi bæði hugsað að ef ég myndi vilja leggja leiklistina fyrir mig yrði það á mínum eigin forsendum,“ segir Hera.
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✽ algjört möst

1 „Fyrir nokkrum árum kynntist ég fötlunarfræði 
og í kjölfarið hugmyndafræði um sjálfstætt líf. 
Hugmyndafræðin er mótuð af fötluðu fólki og 
felur í sér að það hafi tækifæri til sjálfstæðis, 
jafnréttis, virðingar, sjálfsákvörðunar, valfrels-
is og valds á eigin lífi jafnt og ófatlað fólk. 
Sjálfstætt líf er ekki yfirlýsing um að við viljum 
gera allt upp á eigin spýtur og lifa í einangrun. 
Það er krafa okkar um stjórn og val á eigin lífi.

Hugmyndafræðin ögrar í raun þeirri sýn 
að vandi sem fatlað fólk tekst á við stafi af 
skerðingunni sem býr í líkama þess. Hug-
myndafræðin er uppspretta félagslega líkans-
ins um fötlun sem bendir á að vandinn stafar 
af galla í hönnun bygginga, skorti á aðgengi-

legum upplýsingum og fáfræði stjórnvalda og 
almennings. Slíkt stuðlar ekki síður að mis-
munun og útilokun fatlaðs fólks.

Áður samþykkti ég þau skilaboð samfélags-
ins að ég væri gölluð og líkaminn ekki eðli-
legur og ég gæti því ekki gert kröfu um sömu 
réttindi og lífsgæði og aðrir. Með kynnum 
mínum af þessum fræðum geri ég mér grein 
fyrir að mitt líf er jafn mikilvægt og allra ann-
arra og enginn galli í skerðingunni fólgin. Gall-
ana getum við fjarlægt en þeir búa í umhverfi 
og hugarfari okkar allra. Það ætlast ég til að 
við gerum því þannig getur fatlað fólk lifað 
lífi sem það velur sér sjálft og verið jafngilt 
öðrum í samfélaginu.“ 

FÖTLUNARFRÆÐI OG SJÁLFSTÆTT LÍF
Freyja Haraldsdóttir þroskaþjálfanemi

ÁHRIFA-
valdurinn

Gerðu varirnar 
ómótstæðilegar 
með Gloss Pur-
varaglossinum frá 
Yves Saint Laur-
ent. Glossinn 
gefur mátulegan 
gljáa með mildum 
ilmi af mangó.

Litadagkremið 
frá Lancome 
klikkar ekki. 
Hydra Zen 
Teinte Neuro-
calm-kremið 
gefur fallegan 
lit, hefur róandi 
áhrif og inni-

heldur sólvörn 
númer 15.

Fáðu þér frískandi 
sítrus-úða frá 
L‘Occitane. Hann 
viðheldur raka húð-
arinnar og má nota 
hvenær dags sem 
er bæði á andlit og 
líkama.

4

5Rifnar galla-
buxur eru alveg 
málið þessa 
dagana, hvort 
sem þær eru 
bláar, hvítar, 
svartar eða 
gráar. Þú getur 
sjálf gert bux-
urnar snjáðar 
og búið til göt, 
en best er að 
fara varlega svo 
götin verði ekki 
allt of stór.

3Rokkaðu upp lúkkið með áber-
andi hálsmeni úr mörgum mis-
munandi keðjum. Þú getur 
einnig blandað saman nokkr-
um af þínum uppáhaldsháls-
menum.

2
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núna
✽  tíska og fegurð

Getur þú lýst þínum stíl?  Er 
maður sjálfur ekki sinn harðasti 
gagnrýnandi? Ég er rosalega 
hrifin af látlausum, smekklegum 
stíl sem endist.

Hvað dreymir þig um að 
eignast þessa stundina?  Far-
miða til útlanda. Myndi taka það 
fram yfir hvaða flík sem er akk-
úrat núna.

Hvað keyptir þú þér síðast? 
 Það er komið svo langt síðan að 
ég er ekki alveg viss, minnir að 
það hafi verið Cheap Monday-
buxur í Kolaportinu, góð kaup. 

Uppáhaldsverslun?  Ætli það 
sé ekki Kolaportið og alls kyns 
fata og flóamarkaðir hér og er-
lendis. Það er frábært að skoða 
föt og hluti sem hafa haft til-
finningalegt gildi fyrir fólk, og 
sjá síðan hvað það er tilbúið að 
verðleggja minningar sínar á.

Uppáhaldsfatamerki?  Mér 
finnst mörg merki skemmtileg, 
ég er svolítið skotin í Fifth Av-
enue Shoe Repair og síðan er 
það öll þessi íslenska hönnun 
sem er alveg yndisleg eins og 
ELM, Steinunn, Farmers Mark-
et og ungir upprennandi hönnuð-
ir sem ég hlakka til að sjá meira 
frá.

Finnst þér merki á fötun-
um skipta máli?  Nei, en ég 
reyni hins vegar að kaupa mér 
föt sem eru vönduð. Ætli það 

skipti ekki mestu máli að fötin 
klæði mann og að manni líði vel 
í þeim. Það væri synd að eyða 
fúlgu fjár í flík sem er merkja-
vara ef maður lítur ekki vel út í 
henni.

Eru einhver tískuslys í fata-
skápnum þínum?  Alveg pott-
þétt! En ég reyni að draga ekki 
athygli að því. Þannig kemst ég 
upp með það.

Í hvað myndir þú aldrei fara? 
 Aldrei segja aldrei, en ég er 
ánægð með að hafa aldrei farið 
í Buffalo-skó, mér fannst ég 
nógu stór fyrir til að þurfa ekki 
að draga frekari athygli að mér 
með þeim. 

Hver er tískufyrirmyndin 
þín?  Mér finnst svo margar ís-
lenskar konur klæða sig fallega. 
Mismunandi stílar hjá fólki sem 
ég sé úti á götu gefa mér oft 
hugmyndir. Síðan eru svo marg-
ar smekkstelpur í vinkonuhópn-
um mínum. Ætli ég taki mér þær 
ekki helst til fyrirmyndar í þeim 
efnum. 

Hvert er skuggalegasta fata-
tímabilið þitt?  Ég kýs að líta 
á allt sem á undan er gengið 
sem prófraun, það að finna sinn 
stíl er ekki endilega auðvelt. En 
ég átti litskrúðugt hippatímabil 
þegar ég var í gaggó. Ætli það 
sé ekki með því verra. Þrosk-
andi, því núna veit ég hvað ég 
geri ekki aftur.  - amb

1. Cheap Monday-gallabuxur keyptar í Kolaportinu, háls-
menið er úr Hjálpræðishernum í Bandaríkjunum, 

og bolinn fékk ég í jólagjöf þegar ég var 13 
ára. 2. Þetta hálsmen keypti ég í versluninni 
Noa Noa úti í Danmörku. 3. Carmen-rúllur. 

Mamma mín fékk þær í jólagjöf þegar hún 
var 15 ára. Ég nota þær reglulega í hárið 

þegar mig langar að breyta til. 4. Húfan 
mín er úr Farmers Market. 5. Skórnir 

mínir. Ég keypti þá í Kolaport-
inu fyrir nokkrum árum og ég 
hef farið með þá til skósmiðs 
fimm sinnum. 6. Gráa kápan. 

Þessa keypti ég í Kolaportinu. 

1
Valdís Thor, ljósmyndari og kynningarstjóri Kimi Records

ÉG DÝRKA 
hluti með sál

3

6

4

2

GOTNESKUR GLAMÚR  Stundum er einn fylgihlutur nóg til að 
breyta heilu dressi. Þessir æðislegu blúnduhanskar frá Patriziu Pepe 
fást í þremur litum í GK, Laugavegi. 
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EIGUM GÓÐA STUND SAMAN
Samvera fjölskyldunnar er dýrmæt og styrkir tengslin á milli okkar. 
Njótum þess að vera saman – sköpum jákvæðar og góðar minningar á Menningarnótt.

fjölskyldan í fókus á Menningarnótt
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FRÁBÆR 
FÖSTUDAGUR
Björg Alfreðsdóttir 
förðunarmeistari hjá MAC

1
2Fara í bíltúr með myndavélina í góða 

veðrinu og taka myndir af öllu mögu-
legu sem á vegi mínum verður.

Hitta systur mínar 
á Saffran og 
borða ljúffengt 
humarsalat.

3Hitti draumaprinsinn þar sem ég er 
að rúnta um.

4Fer að sjálfsögðu með 
honum út að borða um 
kvöldið.

5Fara á tjúttið með vinkonun-
um og dansa eins og enginn 
væri morgundagurinn.

Kominn í verslanir

LG Arena er nýjasta flaggskipið frá LG
sem hefur slegið í gegn í Evrópu.

LG Arena er með 3 tommu Multi-touch
snertiskjá og er einn fullkomnasti marg-
miðlunarsíminn á markaðnum í dag.

Upplifðu LG Arena í verslunum í dag!
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– Mest lesið


