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núna
✽  Nýjustu straumarnir

þetta
HELST

KLASSÍSK Fyrirsætan Lara Stone 
varð fræg vegna þess að hún var 
þéttvaxnari en gengur og gerist á 
tískupöllunum. Hún var þó afskap-
lega mjóslegin og föl þegar hún var 
mynduð í London í fyrradag. 

Íslenska tískufyrirtækið Andersen & 
Lauth sem hefur vakið verðskuld-

aða athygli erlendis, meðal ann-
ars á síðustu tískuvikunni í Kaup-
mannahöfn, hefur nú snúið sér að 
gerð heimilislínu.

„Við erum búin að gera línu af 
púðum og sessum sem er komin 
í búðirnar okkar,“ segir Gunnar 
Hilmarsson hönnuður sem einn-
ig er formaður Fatahönnunarfélags 
Íslands. 

„Það er ekkert leyndarmál að 
okkur finnst ekkert skemmtilegra en 
að hanna handgera hluti með mikl-
um bróderingum. Þessi lína er gerð 
út frá sömu rómantísku stemningu 
og kvenfatnaðurinn okkar og okkur 
langar að færa þessa stemningu 

inn á heimili viðskiptavina 
okkar.“  Púðana má nálgast í 
verslun Andersen og Lauth á Lauga-
veginum.  - amb

Ný heimilislína frá Andersen og Lauth

Rómantískur blær

Ný heimilislína Fallegir bróderaðir 
púðar frá Andersen og Lauth.

Eitt af því nýjasta nú í vor eru undirföt sem sjást 
eða fatnaður sem lítur út eins og undirföt. Þessi 
tíska varð fyrst vinsæl þegar Madonna söng í kor-
seletti „Like a Virgin“ og vinsældum þess hefur 

verið haldið uppi reglulega af fatahönnuðum 
eins og John Galliano og Dolce & Gabbana. Um 
þessar mundir er hægt að fá falleg korselett í 
verslunum bæjarins sem selja notaðan fatn-

að og svo býður Top Shop upp á undurfallegt 
úrval.   - amb

Undirföt sem sjást

Dani leiktar að nöktum 
konum
Danski ljósmyndarinn Søren Røn-
holt kemur til Íslands í dag og leitar 
að konum til að mynda. Tíu konur 

frá hverju 
Norðurland-
anna verða 
ljósmynd-
aðar nakt-
ar á heimili 
sínu en með 
verkefninu vill 
Søren end-
urskoða þær 

hugmyndir sem eru við lýði í 
nútímasamfélagi um feg-
urð sem helst birtist okkur 
á fótósjoppuðum myndum 
glanstímarita. Afrakstur verk-
efnisins verður kynntur með 
sýningum í hverju þátttökulandi og 
í ljósmyndabók sem gefin verður 
út. Søren er þekktur tískuljósmynd-
ari og segist orðinn leiður á tísku-
heiminum þar sem hugmyndir um 
hina svokölluðu fullkomnu fegurð 
færast sífellt fjær raunveruleikan-
um. Áhugasamar og hugrakkar 
konur mega hafa samband á sr@
roenholt.dk.

STEINGERÐUR SONJA ÞÓRISDÓTTIR NEMI
„Tilgangur helganna er að gera allt það tilgangslausa sem maður vill 
gera. Svo ætli ég geri ekki eitthvað tilgangslaust og fari svo kannski á 
Bakkus. Ég er nefnilega svo ótrúlega flink að dansa.“

„Þetta er eins konar elektrónísk metal-ópera 
með diskóívafi,“ hlær dansarinn og dans-
höfundurinn Erna Ómarsdóttir þegar hún 
lýsir tónleikum sínum og Valdimars Jó-
hannssonar sem fram fara í kvöld á Bos-
ton. „Þetta er samstarfsverkefni okkar Valdi-

mars og við syngjum bæði og spilum og 
erum með smá uppákomu.“ 

Erna og Valdimar, sem er Ísfirðingur 
og þekktur sem meðlimur hljómsveit-

anna Nine Elevens og Reykjavík!, voru 
með sína fyrstu tónleika undir nafninu 
Lazyblood í Rotterdam í nóvember en 
hafa einnig komið fram í Malmö, 
Svíþjóð og í Norræna hús-
inu í Jóladagatalinu nú 
fyrir síðustu jól. Síðast 
en ekki síst voru þau 
með stóra tónleika í 
sjálfstæðu leikhús-
rými sem nefn-
ist Raffinerie í 

Lazyblood spilar á Boston í kvöld:

ÞETTA VERÐUR 
BARA PARTÍ

FULLT AF NÝJUM VÖRUM

Allir sem versla fyrir 

8.000 kr. eða meira 

fá hálsklút.

Við erum á fyrstu 

hæðinni í Firði.

 Sími 534 0073
Erum með opið á lau. kl. 11–16

Skokkar frá 
7.990 kr.

Brussel nýverið. Lazyblood hefur fengið 
afbragðs dóma erlendis fyrir að blanda 
saman tónleikaforminu við sviðslist 
og enginn ætti að láta tónleikana í 

kvöld framhjá sér fara. „Þetta verð-
ur vonandi bara partí og stuð,“ 

útskýrir Erna sem undirstrik-
ar að það sé ókeypis inn og allir 
velkomnir. Tónleikarnir hefjast á 
Boston, Laugavegi klukkan tíu og 
standa til miðnættis. 
 - amb

Steingerður Sonja 
Þórisdóttir

helgin
MÍN

augnablikið
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Eva Hauksdóttir, sem meðal ann-
ars mætti titla sem norn, rithöf-
und og anarkista, sendi nýverið frá 
sér bókina Ekki lita út fyrir – sjálfs-
hjálparbók handa sjálfri mér og 
öðrum ýlandi dræsum. Titill bókar-
innar vekur spurningar, ekki síður 
en myndirnar, en Eva situr nakin 
fyrir á mörgum þeirra.

Viðtal: Hólmfríður H. Sigurðardóttir

Ljósmyndir: Ingólfur Júlíusson

Þ
etta er nakinn texti sem 
ég skrifa og við hann 
fannst mér passa vel að 
vera með nektarmynd-

ir,“ segir Eva, sem vann bókina í 
samstarfi við ljósmyndarann Ing-
ólf Júlíusson en Skrudda gefur 
hana út. „En fyrst og fremst er 
þetta bók sem fyrirgefur mann-
eskjunni fyrir að vera eins og 
hún er. Við erum öll svo miklir 
hræsnarar. Og að glíma við sömu 
hlutina – blygðunarkenndina, 
traustið og nándina. Ég er ekki 
farin að sjá neina bókmennta-
gagnrýni enn þá en ég er búin 
að fá sæmilega kynningu og þeir 
sem hafa haft samband við mig 
eru jákvæðir. En ég verð hissa ef 
enginn hneykslast á henni, enda 
er ég með ákveðna gagnrýni, sem 
ég veit að margir eru ósammála. 
Ég hugsa að ég sé í minnihluta 
með mörg þau viðmið sem koma 
þarna fram. En það er alveg sama, 
þau verða líka að fá að heyrast.“ 

ENGIN VILJALAUS VERK-
FÆRI

Bókin er skrifuð út frá tilvistar-
feminísku sjónarhorni og Eva segir 
hana byggjast á svokölluðu sýnd-
arraunsæi. Það sé stundum óljóst 
hvað sé skáldskapur og hvað raun-
veruleiki, hver sé að tala, hún sjálf 
eða kannski alteregóið og dræsan 
Birta, meðhöfundur Evu að bók-
inni. Ýmsar þær skoðanir sem 
koma fram í bókinni, svo sem um 
klám- og kynlífsiðnaðinn og fem-
ínisma, stendur Eva sjálf þó við. 
„Tilvistarfemínisminn gengur út 
á að líta á konuna sem sterka og 
hugsandi veru, en ekki sem fórn-
arlamb eða viljalaust verkfæri.“ 
Þangað finnst henni þeir fem-
ínistar sem eru mest áberandi 
snúa umræðunni helst til mikið. 
„Það er erfitt að tala um femín-
isma sem eitt fyrirbæri, því þetta 
er svo vítt hugtak. En mér finnst 
afstaða femínista til kvenrétt-
inda, eins og hún kemur mest 
fram í dag, einkennast af þeirri 
hugmynd að konur séu viljalaus 

verkfæri. Tökum sem dæmi bann-
ið við nektardansi. Konurnar sem 
starfa á þessum stöðum voru ekki 
spurðar álits. Það var því verið að 
setja lög í óþökk þeirra sem lögin 
eiga að vernda. Það er eitthvað 
gruggugt við svoleiðis lög.“

Hún segir að þessar konur og 
aðrar „dræsur“ í samfélaginu 
búi við algjöra þöggun og þeim 

sé ekki boðið til umræðunnar. 
„Þessar konur finna fyrir því að 
þær eru ýmist álitnar algjört rusl 
eða svo veikar og sjúkar að það 
sé ekki mark á þeim takandi. Ef 
þær tala er gert lítið úr þeim. Og 
það eru femínistar sem tala svona 
um þær. Mér finnst það hreinlega 
ekki sæma þeim konum sem hafa 
barist hvað mest gegn þöggun 

kvenna. Sú mynd sem er dregin 
upp af þeim sem starfa í klám- 
og kynlífsbransanum er álíka trú-
verðug og myndin sem er dregin 
upp af femínistum í myndinni um 
Georg Bjarnfreðarson.“

KYNFERÐISLEGT VALD
Evu finnst heldur ekkert að því að 
konur nýti sér kynferðislegt vald 

sitt yfir karlmönnum, ef einhver 
valdbeiting þarf á annað borð að 
eiga sér stað. „Hvers vegna ætti 
kona ekki að nýta sér kynþokka 
sinn til að koma sér áfram, alveg 
eins og pólitísk áhrif, auðæfi eða 
völd? Þetta eru viðurkenndar 
leiðir, á meðan konan sem nýtir 
kynþokka sinn er talin dræsa. Ég 
er bara ósammála því.“

Og fleiri baráttumál femínista 
finnast henni öfugsnúin. „Mér 
finnst ekki vandamál hvað eru 
fáar konur að stjórna fyrirtækj-
unum. Vandamálið er að það 
skuli vera til karlar sem hafa að-
stöðu til að stjórna öllu. Vanda-
málið er yfirvaldið í sjálfu sér, 
ekki að það séu ekki nógu marg-
ar konur sem tilheyra yfirvald-
inu. Svo má líka velta því fyrir sér 
að langflestir karlar hafa heldur 
engin völd.“

Henni finnst rangt að líta á bar-
áttumál sem snúa að konum sem 
sérstök kvennamál. „Það er fullt 
af vandamálum í heiminum í dag 
sem eru kvennavandamál, en það 
er líka fullt af vandamálum sem 
tengjast fyrst og fremst körlum. 
Til dæmis viðbjóður eins og her-
skylda. Og það eru karlmenn sem 
fylla fangelsin og geðdeildirnar. 
Samt er einhvern veginn aldrei 
fjallað um þetta sem vandamál 
karla, heldur vandamál samfé-
lagsins. En þegar konur eiga við 
einhver vandamál að stríða þá 
eru það orðin kvennamál. Eins og 
það sé normið að vera karlmaður 
en ef þú ert kona þá er það sér-
stakt vandamál.“ 

„ÉG ER ÝLANDI DRÆSA“
En af hverju notar Eva þetta orð, 
dræsa? Lítur hún virkilega þannig 
á sjálfa sig? 

„Ja, miðað við þau siðferðilegu 
viðhorf sem ég hef mætti örugg-
lega kalla mig dræsu. Þetta er 
ekki ósvipað því þegar samkyn-
hneigðir fóru að kalla sig homma 
og sögðu: „Já, ég er hommi, og 
hvað ætlar þú að gera í því?“ Á 
sama hátt segi ég, já, ég er ýl-
andi dræsa, og hvað, má ég þá 
ekki hafa mínar skoðanir?“

Henni leiðast stimplarnir sem 
samfélagið gefur þeim sem eru á 
einhvern hátt öðruvísi en hinir. 
„Ef einhleyp manneskja stund-
ar til að mynda skyndikynni, 
eða er í sambandi við tvo eða 
þrjá í einu, fær hún á sig þenn-
an dræsustimpil. Og hún er talin 
hafa skort á sjálfsvirðingu. Ég 
er ósammála þessu. Hugmyndir 
hefðarinnar um kynhegðun eða 
aðra hegðun finnst mér stöðugt 

DRÆSUNNI ER EKKI BO

T eiknimyndafígúran Birta er meðhöfundur Evu Hauksdóttur að 
bókinni Ekki lita út fyrir – Sjálfshjálparbók handa sjálfri mér og 
öðrum ýlandi dræsum. Birta er einmitt táknmynd dræsunnar 

í samfélaginu en hún hefur fylgt Evu í nokkur ár á bloggsíðu hennar, 
þar sem þær takast oft á og eru sjaldan sammála. Birta ögrar viðtekn-

um sjónarmiðum, skiptir stöðugt um hárlit, klæðir sig í nornaskó 
og rauða og svarta hnésokka. Stundum er hún illskeytt og á köfl-
um ansi kynferðisleg. Hún hefur ekki munn og því enga 
rödd í samfélaginu. Stundum fær hún þó nokkurs konar 
vísi að munni, sem minnir helst á píku. Þetta segir Eva 

dæmigert fyrir það hvernig samfélagið upplifi konur. Þegar 
þær láti í sér heyra séu þær fyrst og fremst píkur.

Meðhöfundurinn Birta

Andspyrnukona Samfélag án and-
spyrnu er hættulegt, segir anarkistinn 
og rithöfundurinn Eva Hauksdóttir. 
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þurfa að endurskoða. En þetta 
snýst um þessa tilhneigingu 
okkar til að finna einhvern sem 
er verri en við sjálf. Það er háð 
tíma og menningu hver er dræsa. 
En það er alltaf einhver. Þetta er 
eitthvað sem við verðum alltaf að 
spyrna gegn. Samfélag án and-
spyrnu er afskaplega hættulegt.“ 

Í SMÁÞORPI Í DANMÖRKU
Margir muna eftir Evu í miðri 
hringiðu búsáhaldabyltingar-
innar. Meðal annars framdi hún 
galdra við stjórnarráðið og hélt 
þrumandi byltingarræðu yfir mót-
mælendum við lögreglustöðina í 
Reykjavík, eftir að sonur hennar 
hafði verið handtekinn. Hvernig 

sér hún byltinguna nú, þegar hún 
lítur til baka? 

„Þetta var auðvitað engin bylt-
ing, en þetta var uppreisn. Hún var 
góð, því við sáum að venjulegt fólk 
getur haft veruleg áhrif. Hins vegar 
fór ég í djúpa geðlægð eftir þetta 
allt saman, því mér fannst okkur 
hafa mistekist svo herfilega. Þegar 
ég komst aðeins frá þessu endur-
skoðaði ég það reyndar. En það 
eina sem gerðist var að það var 
skipt um ríkisstjórn. Raunverulega 
vandamálið, kerfið sjálft, breyttist 
ekkert. Á meðan við erum með 
stjórnkerfi þar sem örfáar hræður 
geta stjórnað öllu er vandamálið 

ekki leyst. Það þarf að ganga miklu 
lengra.“ 

Fyrir ári flutti Eva til Danmerk-
ur, þar sem hún býr í smáþorp-
inu Bovrup á Suður-Jótlandi, nærri 
þýsku landamærunum. Ein stærsta 
ástæða þess að hún flutti var að 
hún vildi ekki versla við auðvald-
ið íslenska. „Auðvitað er auðvald 
alls staðar í heiminum. En hér á Ís-
landi brást það okkur svo rosalega. 
Þegar einhver brosir framan í þig á 
meðan hann rænir þig, og hefur þig 
að algjöru fífli, áttu þá að vera að 
versla við hann?“ Hér reyndi hún 
að sniðganga stórfyrirtækin eins og 
hún gat áður en hún flutti en rak 
sig alls staðar á að hún væri samt 
sem áður að versla við þau, með 

einum eða öðrum hætti. „Jafnvel þó 
ég færi ekki inn í Bónus áttaði ég 
mig á því seint og um síðir að vef-
síðan mín var vistuð hjá svíninu. 
Ég var meira að segja hætt að nota 
mjólk út í kaffið og ætlaði bara 
að lifa á gámamat. En það gengur 
illa til lengdar að taka engan þátt 
í markaðshagkerfinu. Það er varla 
hægt nema með því að reka sjálfs-
þurftarbúskap. Og ekki gat ég gert 
það úr garðinum í Mávahlíðinni,“ 
segir Eva að endingu. Sama dag og 
þetta viðtal birtist flýgur Eva heim 
og fer að vinna áfram í sinni ann-
arri bók, sem kemur út fyrir næstu 
jól gangi allar áætlanir eftir. 

ÐIÐ

„Sú mynd sem er dregin upp af þeim 
sem starfa í klám- og kynlífsbransan-
um er álíka trúverðug og myndin sem 
er dregin upp af femínistum í mynd-
inni um Georg Bjarnfreðarson.“
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Þar sem það verður komið sumar 
þennan föstudagsmorgun þá fer 
ég með kærustunni í nýopnað-
an Gráan kött við Austurvöll. Þar 
skellum við okkur á trukk í sólinni 
og spilum svo hakkísakk við Jón-
ínu Ben og Gunnar í Krossinum.

Eftir það förum 
við niður á jafn-
sléttu með 
marglitum loft-
belg og brunum 
í bæinn á eldrauð-
um Ferrari. Í bænum 
skellum við okkur í nýja 
vatnsrennibrautargarð-
inn í Laugardal og prófum 
allar rennibrautirnar. Vinsæl-
asta og stærsta brautin verður 
kölluð IceWave.

Síðan förum við í okkar fínasta 
pússi á útskriftarsýningu LHÍ 
í Hafnarhúsinu en eins og al-
þjóð veit þá er alltaf besta veður 
sumarsins þann dag.

5Seint um kvöldið verður svo hald-
ið í Tunglið sem verður nýopn-
að í kjallara Iðuhússins, þar sem 
TaTaTa og Soulwax spila fyrir 
dansi. Síðasti drykkurinn verð-
ur svo drukkinn á Kaffibarnum á 
meðan snagapláss leyfir.

2Því næst sækir okkur þyrla sem 
flýgur með okkur fjögur á Fimm-
vörðuháls þar sem við förum í 
sólbað. Maður er að heyra að 
í sumar verði hálsinn heitasti 
staðurinn til þess að tana sig.

•

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fylgstu meðAuglýsendur vinsamlegast hafið samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is
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