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Ég er ekkert að skrökva þegar ég segi að hér er allt milli him-
ins og jarðar,“ segir bóksalinn Arndís B. Sigurgeirsdóttir, sem 
er er orðin bílskúrssölukona í hjáverkum. „Þetta er svolítið 
eins og „mini“ Kolaport, bara bjartara yfir,“ segir Arndís, sem 
var að ganga frá stóru dánarbúi þegar henni bauðst þetta 
150 fermetra húsnæði úti á Granda. „Þá kom þessi hugmynd 
upp að vera með risabílskúrssölu. Ég byrjaði um síðustu 

helgi. Síðan hafa fleiri bæst í hópinn og nú erum við með 
heilmikið af dóti,“ segir Arndís og nefnir gömul föt frá 5. og 
6. áratugnum, ný föt, dúka, sængurföt, húsbúnað, húsgögn, 
jólavörur, kristal, silfurbúnað og allt mögulegt fleira. 
Markaðurinn verður opinn á milli klukkan tólf og fjögur á 
laugar dag og sunnudag að Fiskislóð 79a, í sama húsi og 
Skór Outlet.  - hhs

Í undirbúningi Ný föt 
og gömul, húsbúnað-
ur, húsgögn, jólavörur 

og kristall er meðal þess 
sem hægt er að nálgast 
á bílskúrssölu Arndísar.

FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

HILDUR MARAL HAMÍÐSDÓTTIR Ég er að fara út 
að borða á föstudaginn og langar líka að kíkja á Sinfó það kvöld þar sem 
Eldfuglinn eftir Stravinskí verður fluttur. Á laugardaginn er ég svo að fara 
í tvítugsafmæli og strax á eftir er fyrsta kvöld í frábærri tónleikaröð sem 
nefnist „Duplex“ á Sódómu og Batteríinu.

OFURFYRIRSÆTAN OG 
TVEGGJA BARNA MÓÐIRIN 
Claudia Schiffer kynnti nýjan ilm frá 
Alberta Ferretti í fyrradag í Harrods-
stórversluninni í London. 

H jónin Birgir Hafstein og Krist-
björg María Guðmundsdóttir 

hanna saman ullarbindi undir 
nafninu Herra Mókollur. Bindin, 
sem kallast sauðabindi, fást ýmist 
einlit eða með íslensku lopapeysu-
mynstri sem hannað var af Rögnu 
Ágústsdóttur, ömmu Kristbjargar, á 
sjöunda áratug síðustu aldar.

„Ég starfaði í banka allt þar til 
þeir hrundu fyrir rúmu ári. Stuttu 
eftir hrunið fórum við hjónin 
saman í fæðingarorlof. Konan mín 
hefur alltaf verið mjög dugleg að 

prjóna og í orlofinu ákvað ég 
að prufa að prjóna og gerði 
eitt bindi. Bindið var ekkert 
í líkingu við bindin sem við 

erum að selja núna, en í kjöl-
farið ákváðum við að kannski 

væri hægt að gera þetta almenni-
lega og koma þessu í framleiðslu,“ 
útskýrir Birgir. Hjónin eru nú bú-
sett í Lundi í Svíþjóð þar sem Birgir 

leggur stund á meistaranám í hag-
fræði, en Kristbjörg María, sem er 
menntaður jarðfræðingur, vinnur 
að fyrirtækinu. 

Sauðabindin þykja einkar þjóð-
leg á að líta, bæði hvað varðar lita-
val auk munstursins. „Amma konu 
minnar var einn af frumkvöðlum 

lopapeysugerðar hér á árum áður 
og hún hannaði munstrið sem við 
notum á sauðabindin. Við fengum 
að glugga í gömlu munsturbókina 
hennar og fundum þetta munstur 
sem við svo minnkuðum og létum 
á bindin.“

Birgir segist hafa orðið var við já-
kvæð viðbrögð frá viðskiptavinum 
og segist vart anna eftirspurn. 
Spurður segir hann það enn ekki 
komið á hreint hvort Herra Mókollur 
fari í útrás. „Þetta er allt í skoðun, 
en við viljum gjarnan koma vörun-
um í verslanir hér í Svíþjóð. En eins 
og er ætlum við bara að byrja smátt 
og sjá svo hvernig gengur og von-
andi stækkar fyrirtækið með tíman-
um,“ segir Birgir að lokum.

Hægt er að skoða bindin á vefsíð-
unni www.herramokollur.is.

 - sm

Herra Mókollur Hjónin Birgir Hafstein og Kristbjörg María Guðmundsdóttir hanna 
saman rammíslensk sauðabindi. 

Brjáluð hrekkjavaka
Aldrei hefur jafnmikið verið haldið 
upp á hrekkjavöku hérlendis og í 
ár en um síðustu helgi myndað-
ist öngþveiti í miðbænum af fólki 
í búningum. Á Bakkusi var ekki 
þverfótað fyrir hryllilegum verum 
en þar mátti sjá margar af lista-
spírum borgarinnar. Meðal gesta 
voru Hafsteinn Mikael Guðmunds-
son listmálari í drakúlagervi, Berg-
lind Hlynsdóttir myndlistarkona 
og Hákon Aðalsteinsson tónlistar-
maður. 

Dansað í hljóði
Í Bandaríkjunum eru atburðir 
nefndir „Silent raves“ mjög vinsæl-

ir en þar kemur 
hópur fólks 
saman og 
dansar við 
sömu tón-
listina sem er í 
heyrnartólunum á 
i-podinum þeirra. 
Annað kvöld verð-

ur svipuð stemning í gangi á Austur-
velli en þar verður haldið Þögult 
diskó í hálftíma, milli klukkan tíu og 
hálf ellefu en þar er fólk hvatt til að 
mæta með bros og góða skapið. 

Nolo og Sykur á laugardag
Það verður spennandi dagskrá á 
Sódómu og Batteríinu á laugar-
dagskvöldið en þar verður boðið 
upp á sannkallaða tónlistarhátíð 
sem nefnist Duplex. Á meðal flytj-
enda eru nýstirnin Nolo, sykursætu 
unglingarnir í Sykur og uppáhalds 
plötusnúður allra, Pétur Eyvinds-
son aka DJ Musician. 

Bílskúrssala á Granda

FUNDU SNILLDARHUGMYND EFTIR HRUNIÐ : 

ÍSLENSK 
HÁLSBINDI

helgin
MÍN
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✽  fataskápurinn

Hvernig myndir þú lýsa fata-
stílnum þínum?  Hann er sí-
breytilegur. Hann er samt að 
verða óhugnanlega afslappað-
ur. Ég hef til dæmis ekki nennt 
í hæla síðan á stúdentsútskrift 
í maí þegar ég keypti mér 
voða fína skó í Topshop og var 
farlama daginn eftir. Kannski þarf 
hælapásan að fara í frí bráðum.

Hver veitir þér innblástur? 
 Alls konar fólk í kringum mig. 
Það er alltaf gaman að mismun-
andi týpum.

Hvað er efst á óskalistanum 
hjá þér fyrir veturinn?  Ekki 
neitt! Þetta er viðhorf sem allir 
ættu að tileinka sér, bæði ódýrt 
og einfalt! Mig vantar reyndar 
sjampó.

Hverjar eru uppáhaldsversl-
anirnar þínar?  Mér finnst Am-
erican Apparel alltaf góð en svo-
lítið dýr miðað við vörurnar. Mér 
finnst flóamarkaðir yndislegir 

og Kolaportið stendur alltaf fyrir 
sínu. Annars held ég ekki tryggð 
við neina sérstaka búð. Nema 
Kjólabúðina Fix.

Hverjir eru uppáhaldsfata-
hönnuðirnir þínir?  Kannski 
bara enginn.

Hvað, að þínu mati, er al-
gjörlega bannað ef maður 
ætlar að halda í stílinn?  
Magabolir.

Eru einhver tískuslys í fata-
skápnum þínum?  Já, einu 
sinni ég var rosalega kát með 
einhverjar ljósbláar, þröngar 
glansandi buxur sem ég keypti í 
Kaupmannahöfn. Kannski gef ég 
einhverjum þær í gríngjöf.

Hvert er uppáhaldstímabilið 
þitt í tískunni?  Misjafnt eftir 
dögum. Í dag er það morgun-
dagurinn og ég er í öllum föt-
unum sem ég verð í á morgun.

 - amb

Sunna Kristín Hannesdóttir, listnemi

EKKERT Á ÓSKALISTANUM!
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1. Gallajakkinn er úr H&M og var keyptur með blóðugum dönskum krónum.
2. Kragi, saumatilraunaár. Ég er sjúk í hringi og kúlur af einhverjum ástæðum.
3. Útskriftarkjóllinn minn hefur tilfinningalegt gildi. Við mamma, sem er í klæðskeranámi, gerðum 

hann í sameiningu.
4. Röndótti jakkinn er úr Kolaportinu og var keyptur með 100 íslenskum krónum.
5. Appelsínugulur kjóll úr Kjólabúðinni Fix.
6. Lopapeysa sem var stödd hér heima og ég tók hana að mér.
7. Leðurbuxur úr Einveru, vestið hans pabba, hattur keyptur í Berlín og hálsmen frá H&M. 
8. Kjóll úr Kjólabúðinni Fix sem amma mín, Kristín Eyfells, rak við Laugaveg 21 á árunum 1940-70. 
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STJÖRNUAUGU  Þessi blauti augnskuggi 
frá Bobbi Brown er skínandi fallegur og fæst í 
sex glimmerlitum. Fullkominn fyrir jólaboðin. 

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24

alla virka daga frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Jólamyndin Desember 
verður frumsýnd í kvöld 
með söngkonunni 
Lovísu Elísabetu 
Sigrúnardóttur í 
einu aðalhlutverka. Lov-
ísa ræðir leikarareynsl-
una í viðtali við Föstu-
dag, tónleikaferðir með 
Emilíönu, baráttuna við 
lamandi sviðsskrekk og 
sambúð hundar, kattar 
og tveggja söngkvenna í 
miðborg Reykjavíkur. 

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Stefán Karlsson

L
ovísa er að dunda við 
að koma sér fyrir á 
nýju heimili í hjarta 
miðbæjarins þegar 
blaðamaður bank-

ar upp á. Hún er nýkomin aftur 
heim úr Evróputúr þar sem hún 
hitaði upp fyrir Emilíönu Torr-
ini. „Ég fékk að fljóta með í rút-
unni hennar Emilíönu og var fljótt 
komin í þá rútínu að keyra á dag-
inn, sofa á nóttunni í rútunni og 
vakna í nýrri borg. Við vorum úti 
um alla Evrópu en mest í Þýska-
landi. Ég túraði líka með henni 
í vor og það var magnað að sjá 
muninn á því hvernig þetta var 
þá og núna, því hún hefur slegið 
í gegn þarna. Þetta var mjög 
skemmtileg ferð. Bandið hennar 
Emilíönu var líka allt mjög hjálp-
legt við mig. Þegar líða tók á túr-
inn höfðu allir í bandinu boðist til 
að hjálpa mér og á einum tíma-
punkti var ég komin með fullt 
band í upphituninni og Emilíönu 
að syngja bakraddir, klædda upp 
sem flottur karlmaður. Svo spilaði 
ég líka á bassa með þeim í nokkr-
um lögum í settinu þeirra.“ 

UPPHAF LEIKFERILS?

Það er ekki laust við eftirvænt-
ingu hjá Lovísu, enda stutt í 
frumsýningu bíómyndarinnar 
Desember, þar sem hún þreytir 
frumraun sína sem leikkona. Það 
var í desember í fyrra að Lovísa 
fékk símtal frá Hilmari Oddssyni 
kvikmyndaleikstjóra. Hann vildi 
vita hvort hún kynni kannski líka 
að leika. „Ég svaraði strax nei! 
Alls ekki, enda hef ég aldrei sóst 
eftir því,“ segir Lovísa. En þegar 

Hilmar útskýrði fyrir henni að 
karakterinn sem hann vildi fá 
Lovísu til að leika væri söng-
kona í myndinni ákvað hún að 
hugsa málið. Hún fékk handritið 
sent og fylltist áhuga. „Stuttu 
seinna var ég mætt í prufu með 

Tómasi Lemarquis. Þetta endaði 
svo með því að Hilmar ákvað að 
taka sénsinn og velja mig og ég 
tók áhættu með því að treysta 
mér í þetta. Þetta var mjög mikil 
áskorun fyrir mig. En mér finnst 
gaman að ögra sjálfri mér. Og það 

er ekki beint oft sem manni býðst 
að leika í kvikmynd svona upp úr 
þurru.“

LÍK AÐALPERSÓNUNNI

Ástu, sem Lovísa leikur, langar 
mikið að verða söngkona en lítið 

hefur orðið úr því hjá henni. Hún 
á auðugan unnusta sem er útfarar-
stjóri og vinnur hjá honum sem 
líksnyrtir. Flækjan hefst svo fyrir 
alvöru þegar fyrrverandi kærast-
inn, leikinn af Tómasi Lemarquis, 
snýr aftur frá útlöndum og hrist-
ir upp í gömlum tímum. Lovísa 
er nýbúin að sjá myndina sjálf. 
Hún segir það hafa verið skrýt-
ið að horfa á sjálfa sig á bíótjald-
inu. „Mér finnst myndin góð og 
allir hinir leikararnir frábærir. 
En ég sá auðvitað lítið annað en 
mig sjálfa. Og ég fór til dæmis að 
taka því persónulega hverju mín 
persóna svaraði hinu eða þessu. 
Mér fannst þetta bara vera ég 
sjálf þarna á tjaldinu,“ segir Lov-
ísa, sem náði ágætri tengingu við 
persónuna, sem hún segir líka 
sér að mörgu leyti. „Hún er samt 
miklu meiri pæja heldur en ég, 
er alltaf voðalega vel til höfð og 
svona. Hún býr líka í voða fínu 
húsi, enda er kærastinn hennar 
svolítið ríkur.“

FLÓKIN FJÖLSKYLDUBÖND

Lovísa segist sjálf vera rík, þótt 
hún syndi ekki í seðlum eins og 
kvikmyndapersónan. Hún á margt 
gott fólk að – stóra og flókna nú-
tímafjölskyldu. Pabbi hennar er 
ættaður frá Srí Lanka en alinn 
upp í Bretlandi, þannig að hún 
á skyldfólk bæði í Bretlandi og á 
Srí Lanka. Amma hennar í móður-
ætt býr í fögrum dal í Portúgal, 
þar sem hún ræktar grænmeti og 
ávexti. Og mamma hennar býr á 
Íslandi með eiginmanni sínum 
og systkinum Lovísu. „Ég er mjög 
rík. Ég á tvo pabba og fjögur syst-
kini. Mamma á tvö börn, pabbi á 
eitt og ég eina stjúpsystur.“

TVÆR SÖNGKONUR

Sjálf hefur Lovísa komið sér upp 
vísi að fjölskyldu. Hún saman-
stendur af kærustunni, Agnesi, 
hundinum Sheva, sem býr til 
skiptis hjá Lovísu og fyrrverandi 
eiginmanni hennar, og hinum 
ógnarstóra, loðna og silfur gráa 
Gosa, ketti Agnesar. Þær Agnes 
og Lovísa eru að stíga fyrstu sam-
búðarskrefin og íbúðin er full af 
hljóðfærum. Það má ímynda sér 
að mikið verði sungið á nýja 
heimilinu enda er Agnes söng-
kona eins og Lovísa. „Hún er með 
massífa rödd,“ segir Lovísa með 
aðdáun. „Það er gaman að syngja 
með henni og ég er viss um að 
við eigum eftir að gera meira 
af því einhvern tímann. Hún 

DREYMDI ALDREI UM AÐ LEIK
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Uppáhaldsborgin þín: 
Reykjavík.

Tónlistin sem kemur þér í gott 
skap: 
Það fer bara eftir því hvernig gott 
skap ég vil komast í, ég á nokkur.

Fyrirmyndir lífs þíns: 
Fjölskyldan mín og vinir.

Land sem þig langar að heim-
sækja: 
Srí Lanka.

Skemmtilegast að gera: 
Mér finnst gaman að reyna og 
læra nýja hluti.

En leiðinlegast: 
Ef mér finnst eitthvað leiðinlegt 
þá nenni ég ekki að velta mér 
upp úr því, auðvitað er ýmislegt 

sem mér finnst leiðinlegt.

Stutt uppskrift að 
góðri helgi: 

Vakna ekki of 
seint, borða 
góðan mat, hitta 
kæra vini og 
helst plana ekki 
of mikið og bara 
sjá hvað gerist.

Fjölhæf Þrátt fyrir að vera haldin sviðsskrekk hefur Lovísa spreytt sig á ótrúlegustu sviðum frá því fyrsta plata hennar kom út. 
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hefur hjálpað mér heilan helling, 
enda kann ég í rauninni ekki að 
syngja.“

FEIMIN VIÐ SÖNGINN

Það er nefnilega ekki langt síðan 
Lovísu fannst hún raunverulega 
ekki kunna að syngja. „Ég hélt 
alltaf að ég væri ekki með söng-
rödd og þorði ekki að syngja upp-
hátt fyrir framan fólk. Mamma og 
amma eru líka svona en eftir að 
ég fór að syngja er ég orðin viss 
um að þær kunni það líka. Ég hef 
líka heyrt ömmu mína í föðurætt 
raula yfir pottunum á meðan hún 
er að búa til karrí. Hún hefur mjög 
fallega rödd.“ 

Lovísa hefur alla tíð verið í tón-
list. Hún lærði á píanó sem barn og 
færði sig svo yfir í gítar og bassa 
á unglingsárunum. Hún skemmti 
sér vel í því en var lítið að prófa 
sig áfram við hljóðnemann. Hún 
hefur reyndar aldrei kunnað neitt 
sérstaklega vel við sig í sviðsljós-
inu. „Mér er fyrst núna farið að 
líða ágætlega á sviði og finnst það 
meira að segja stundum skemmti-
legt. Ég kveið því alltaf mikið að 
spila og ég reyndi oft að koma 
mér undan því. Ég er búin að vera 
heilmikið að glíma við þá hugs-
un að finnast ég vera að gera fólki 
óleik með því að vera þarna á svið-
inu. En nú er ég búin að ákveða að 
standa með sjálfri mér og hætta 
að brjóta mig niður. Því til hvers 
að vera að þessu ef maður ætlar 
stöðugt að vera að brjóta sig niður 
með því að hugsa hvað maður líti 
asnalega út og hljómi illa?“

GERÐIST AF SJÁLFU SÉR

Það var kannski ekki skrýtið að 
það tæki Lovísu tíma að venjast 
sviðsljósinu, enda var hún ekk-
ert á þessari leið þegar hún dróst 
inn í bransann með ógnarhraða 
fyrir fjórum árum. „Á þeim tíma 
var ég í Benny Crespo’s Gang, sem 
ég er reyndar enn þá í. Einn dag-
inn vorum við vinkonurnar að 
leika okkur og stofnuðum kántrí-
band. Það slitnaði svo upp úr því 
þegar þær fóru út í nám, en upp 
frá þessu fór ég að syngja og semja 
lög í fyrsta skipti. Ég samdi lag 
sem vinkonur mínar hvöttu mig 
til að setja á netið. Ég setti það á 
MySpace en tók það fljótt út aftur, 
því mér fannst þetta eitthvað 
vandræðalegt. En í millitíðinni 
rákust þeir hjá Cod Music á lagið 
og höfðu samband við mig.“ Þetta 
var snemma árs 2006. Lovísa gerði 
samning og fyrsta platan hennar 

kom út þá um haustið. Lagið sem 
fór á netið, Please Don’t Hate Me, 
var titillag plötunnar, sem seldist 
gríðarvel og var með þeim mest 
seldu í jólaflóði þessa árs. Á þess-
um tíma var Lovísa að vinna í Skíf-
unni og svaraði daglega spurning-
um um hver þessi Lay Low væri 
nú eiginlega.

JAY LO, LÚLA OG LAYLA

Nafnið Lay Low hefur fest rækilega 
við Lovísu. Það var þó ekki útpæld 
markaðssetning heldur hálfgerð 
tilviljun, eins og svo margt annað á 

ferli Lovísu. „Ég man vel þegar þau 
hjá Cod Music hringdu í mig, áður 
en ég átti að spila á fyrstu tónleik-
unum, og spurðu hvað ég vildi að 
þau settu á plakatið. Ég vissi ekk-
ert hverju ég ætti að svara. Svo 
stakk vinkona mín upp á Lay Low 
og mér leist ágætlega á það.“

Lovísa hefur heyrt  ýmsar 
skemmtilegar útgáfur af nafninu. 
„Sumir halda að ég heiti Jay Lo, 
Layla, eða kannski Lúla. Eða bara 
eitthvað sem rímar við Lay Low. 
Fyrst var ég alltaf í því að leiðrétta 
fólk ef það ætlaði að fara að kalla 

mig sjálfa Lay Low. En nú er mér 
orðið sama, enda er mér farið að 
þykja vænt um þetta nafn. Svo 
finnst mér þægilegt að vera Lay 
Low þegar ég er að koma fram. Svo 
er ég sjálf og prívat bara Lovísa. 
En ég er sko ekki Lay Low þegar 
ég kem fram með Benny Crespo’s 
Gang. Þá er ég Lovísa.“  

SEMUR KVIKMYNDATÓNLIST

Fram undan eru ekki minna spenn-
andi tímar en þeir undangengnu. 
Og Lovísa ætlar að halda áfram að 
troða áður óþekktar slóðir. Næsta 

stóra verkefni er að semja tónlist-
ina við Kóngaveg 7, nýja kvikmynd 
Valdísar Óskarsdóttur. Í millitíðinni 
er svo ein tónleikaferðin enn og sú 
ekki af leiðinlega taginu, ef það er 
þá til. Hún ætlar að fylgja Emilíönu 
alla leið til Ástralíu á milli jóla og 
nýárs. „Emilíana er að fara að spila 
á tónlistarhátíðum svo ég veit ekki 
hversu mikið ég fæ að hita upp 
fyrir hana. En ég er að fara að spila 
á bassa og hjálpa til við að halda 
stuðinu góðu. Ég hef aldrei komið 
til Ástralíu þannig að ég var ekki 
lengi að segja já við þessu boði.“
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tíðin
✽  tónlist og myndlist

„Við ætlum að sýna þrjú dans-
verk sem við höfum samið á 
síðastliðnum þremur árum og 
höfum ferðast með og sýnt um 
alla Evrópu,“ segir Steinunn 
Ketilsdóttir, um þríleik hennar 
og bandaríska dansarans Brian 
Gerke, Crazy Love Butter, sem 
þau sýna í Hafnarfjarðarleik-
húsinu um helgina. 

Á milli verka verður gleði og 
glaumur sem nær hámarki með 
partíi eftir sýninguna. „Við feng-
um í lið með okkur DJ og gógó-
dansara til að skemmta fólkinu á 
milli atriða. Barinn verður opinn 
og matur í boð. Okkur langaði að 
gera skemmtilegan viðburð og 
svolítið stuð úr þessu.“

Ástin er gegnumgangandi 
þema verkanna þriggja. Í takti 

við það verður ljósmyndari sem 
tekur mynd af öllum pörum og 
plötusnúðurinn spilar bara ástar-
lög, allt frá Edith Piaf til Bey-
oncé.

Brian og Steinunn eru ekki par, 
þótt ástin sé þeim báðum hug-
leikin og þau hafi eytt undan-
förnum árum saman. „Við erum 
danspar og bestu vinir. Við kynnt-
umst í skóla í New York árið 2004. 
Brian flutti hingað í kjölfar okkar 
samstarfs, því það hefur verið 
nóg að gera hjá okkur við að sýna 
um alla Evrópu. Nú er hann fag-
stjóri í Listaháskólanum og kom-
inn með sitt líf hér.“ 

Sýningarnar verða í Hafnar-
fjarðarleikhúsinu á laugardags-
kvöldið klukkan 20 og kostar 
1.500 krónur inn.  - hhs

Steinunn og Brian sýna þríleik í Hafnarfjarðarleikhúsinu:

DJ og gógódans 
á milli verka

Brian og Steinunn
Í verkinu Love Always, 
Debbie and Susan.

B ók um listamanninn Davíð Örn Hall-
dórsson kemur út á vegum bókaútgáf-

unnar Ókeibæ í dag. Sú heitir Ofhlæði og í 
henni er að finna helstu verk Davíðs, hug-
leiðingar hans sjálfs og ljóð eftir Sjón. 

„Ég á sjálfur ágætis safn af listaverkabók-
um og það skemmtilegasta sem ég geri er 
að fletta þeim. Þannig að maður er þokka-
lega ánægður með sjálfan sig,“ segir Davíð, 
þar sem hann var staddur á vinnustof-
unni sinni. Þar hefur hann alið manninn 
flesta undanfarna daga, við undirbúning á 
sýningu sem verður opnuð í Hafnarborg á 
laugar daginn. 

Davíð er þekktur fyrir litrík og glaðleg verk 
sín en með sýningunni í Hafnarborg sýnir 
hann á sér nýjar hliðar. „Ég lét meðal ann-
ars búa til veggfóður fyrir tíu metra langan 
vegg upp úr mynstri sem ég hannaði fyrir 
borðstofuborð með og fyrir vinafólk mitt. 
Svo er ég með málverk og myndir sem ég 
mála á ljósmyndir eftir frændur mína ofan 
af Akranesi, feðgana Árna Böðvarsson og 
Ólaf Árnason. Á þessari sýningu er ég að 
vinna hugmyndirnar lengra en venjulega 
og í meira samstarfi við aðra, sem er mjög 
spennandi.“ 

 holmfridur@frettabladid.is

MYNDLISTARMAÐURINN DAVÍÐ ÖRN HALLDÓRSSON UNDIRBÝR SÝNINGU OG BÓKAÚTGÁFU:

BÓK UM DAVÍÐ ÖRN KEMUR 

Á vinnustofunni Davíð Örn Halldórsson myndlistarmaður leggur lokahönd á verk fyrir sýningu sem verður opnuð í Hafnarborg á morgun.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

HÚÐ SEM GLÓIR  Creme scintillante frá Occitane er dásamlegt 
mýkjandi rakakrem með litlum gullögnum. Fagurt á nakta handleggi. 

Úrval af vítamínum og bætiefnum.

BYGGÐU ÞIG UPP!

Hólmfríður Magnúsdóttir 
atvinnumaður og landsliðskona

í knattspyrnu mælir með NOW
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Föstudagur kynnir flottustu kápurnar fyrir veturinn

KLÆDDU AF 
ÞÉR KULDANN

GRÁ ULLARKÁPA FRÁ SPORTMAX
Stærðir 38-42. Verð 89.900 kr. 

SPORTMAX-ULLARKÁPA 
Fæst í svörtu og dökkbláu. 
Stærðir 38-44  Verð 84.900 kr. 

KLASSÍSK OG FALLEG 
Svört Filippa K tvíhneppt ullar-
kápa. Stærðir XS-XL 
Verð 79.900 kr.

AÐSNIÐIN OG FLOTT KAREN 
MILLEN ULLARKÁPA 2 litir – Rautt og 
svart. Str. 8-16, Verð 79.990 kr. 

 KLASSÍSK OG SMART KAREN 
MILLEN ULLARKÁPA 2 litir – svart 
og grátt. Str. 8-16 Verð 69.990 kr.

Vörurnar fást í Karen Millen, 
Kringlunni og Smáralind.
www.karenmillen.co.uk

GULLFALLEG KÁPA 
MEÐ HANDSAUMUÐUM 
PERLUM Í KRAGA
Str. 36-40. Verð 98.990 kr.

ÞESSI FLOTTA WAREHOUSE-KÁPA 
FÆST Í ÞREMUR LITUM, SVÖRTU, 
RAUÐU OG FJÓLUBLÁU.
stærðir 6-16. Verð 24.900 kr. 

Varan fæst í Warehouse, 
Kringlunni og Smáralind. 
www.warehouse.co.uk

Varan fæst í Day Birger 
og Mikkelsen, Kringlunni,
www.day.dk

Vörnar fást í Gk Reykjavík 
Laugavegi 66 
www.gk.is
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Einstakur lúxusvaralitur í SENSAI-línunni frá Kanebo, THE LIPSTICK, 
vinnur gegn öldrunhúðarinnar á vörunum. Varaliturinn inniheldur meðal 

annars Golden Phyto-þykkni enþað bætir blóðstreymið í vörunum og 
veitir djúpstæðan raka. Örsmáar gullagnir,sveipaðar fínasta silkipúðri, 
tryggja síðan magnaðan gljáa sem endist vel og lengi.Í hvert skipti sem 

þú notar THE LIPSTICK bæði upplifir þú og sérð varanlegan lúxus.

Varanlegur lúxus fyrir varirnar

www.sensai.is

BABY ALPACA-STAKKUR 
FRÁ PERÚ  Einstaklega 

mjúkur og hlýr og sést 
hér ásamt vinsælu leður-
tuðrunni. 

HLÝ OG FALLEG DÚNÚLPA FRÁ 
SAND Fæst í tveimur litum, svörtu og 
bláu, úr 80 prósent dún og 20 prósent 
fiðri í stærðum 36-46. Verð 54.990. 

FALLEG JAKKAPEYSA FRÁ 
BOSS ÚR MÓHAIR OG ULL-

ARBLÖNDU. Fæst í tveim-
ur litum, fjólubláu og 

gráu, í stærðum 
S-XL. Verð 
54.990 kr.

GLÆSILEGUR BOSS-PELS ÚR 
LAMBASKINNI í stærðum 36-42. 
Verð 299.990 kr.

Vörurnar fást í ELM DESIGN 
Laugavegur 1, 101 Reykjavík 
Sími: 511 0991
www.elm.is 

Vörurnar fást í Boss og Sand 
Kringlunni 

EINSTAKLEGA VÖND-
UÐ LEÐURKÁPA úr 
mjúku leðri sem er nýj-
ung frá ELM Design og 
er framleidd í London. 
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Hjól 30-50% afsláttur

Hjálmar 20-50% afsláttur

Hjólafatnaður 20-80% afsláttur

Skíði 20-50% afsláttur

Skíðafatnaður 30-80% afsláttur

Húfur og vettlingar 20-80% afsláttur

Línuskautar 50-80% afsláttur

Ísskautar 30-5030-50% afsláttur

Og miklu meira úrval í  versluninni     •      Taktu mark á sérfræðingum    •      Varahlutir og viðgerðir

P
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R
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W
A

  •  S
ÍA

  •  91880

Ný garnsending
ný prjónablöð

Allir dagar eru betri 
þegar þeir hefjast 
með faðmlagi. Ég 
knúsa alla strák-
ana mína, Darra, 
Lúkas Emil og Daní-
el Elí, hvern á fætur 
öðrum.

Á jóladag 
og afmæl-
inu mínu fæ 
ég stundum 
litlar gjafir á 
morgnana. 
Það er 
draumur í 
dós.

Ein vinkona 
mín sagði einu 
sinni að konur 
ættu alltaf að 
fara í kjól og 
háa hæla á 
föstudögum.

Í tilefni dagsins 
langar mig að fá 
mína allra nánustu 
vini og vandamenn 
í humarveislu og 
hvítvín, sjálf kýs ég 

þó frekar 
app-
elsín í 
gleri. 

4Ég veit fátt betra en morgun-
stundir með morgunverðar klúbbn-
um mínum en í dag myndi ég vilja 
hitta hann í High Tea á Vox.


