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14. maí

núna
✽ nýtt og spennandi

HÖRÐUR SVEINSSON LJÓSMYNDARI
Ég er með krakkaskarann þessa vikuna og á föstudagskvöldið ætla ég að eiga rólegt
kvöld með þeim og kærustunni minni að elda góðan mat. Á laugardaginn ætla ég að
bregða mér á Vorkomutónleikana og enda svo í innflutningspartíi og grillveislu
um kvöldið í góðu stuði. Á sunnudag stefni ég á hjólatúr með krökkunum.

helgin
MÍN

Sigrún Lilja og Berglind hittu DiCaprio í Los Angeles:

Ofurskutlan Tobba Marinós, sem
bræddi áhorfendur í Djúpu lauginni í vetur, hefur verið iðin við að
skrifa undanfarna mánuði og innan
skamms kemur út fyrsta skáldsaga
hennar „Makalaus“ hjá Forlaginu.
Bókin er í raun ekki algjört skáldverk heldur byggist á skrautlegu lífi
Tobbu sjálfrar. Slegið verður upp
glæsilegu útgáfuteiti hinn 27. maí
á veitingastaðnum Austur þar sem
eflaust verður nóg af fallegu fólki
og bleikum kokkteilum.

igrún Lilja Guðjónsdóttir, framkvæmdastjóri og hönnuður Gyðju Collection, fór
nýverið til Los Angeles til að kynna skólínu
sína. Með henni í för var förðunarfræðingurinn og hárgreiðslukonan Berglind Magnúsdóttir sem sér um útlit sjónvarpsstjarnanna á RÚV.
„Það var frábært að njóta hennar dyggu aðstoðar og líta alltaf „tip-top“ út þarna ytra,“
segir Sigrún. Stöllurnar segja þetta hafa verið
mikla ævintýraferð. „Við fórum meðal annars í teiti hjá tímaritinu Vanity Fair þar sem
Glæsileg portrettsýning
við spjölluðum lengi við Leonardo DiCaprio en
hann var einstaklega alúðlegur og áhugasamur
Einn fremsti ljósmyndari Íslands,
um Ísland.“ Samstarf Sigrúnar og Berglindar
Ragnar Axelsson, opnar sýninghefur nú leitt af sér námskeið fyrir konur
una Svipir/Apparitons í kvöld
sem mun eiga sér stað í lok maí. „Ég hef
í Crymogeu við Barónsstíg.
Þessi merkilega ljósmyndaHELST fengið mikið af tölvupósti undanfarið frá konum sem langar að vita hvernsýning er með ljósmyndum
ig þær eiga að láta drauma sína rætast og
af jökum á Breiðamerkursandi
þetta hefur aukist hægt og þétt. Ég setti saman
og er hluti af Listahátíð í Reykjastutt námskeið sem er sérstaklega hugsað
vík. Portrettmyndirnar eru teknar af
fyrir konur. Ég miðla af minni reynslu og setti
þessum jökum áður en þeir hverfa
saman markvisst kerfi til þess að setja saman
en í ísnum leynast margvíslegar
hnitmiðaðar leiðir að markmiðum hverrar
myndir. Opnunin verður í kvöld kl.
konu sem kemur á námskeiðið. Þetta eru erf19-21.
iðir tímar og það er mikilvægt að fólk vinni í
því að byggja sjálft sig upp,“ útskýrir Sigrún.
Sigrún bætir við að útlit komi sjálfstrausti
ekki síður við og því sameini þær Berglind
krafta sína. „Berglind er einstaklega flink og
með frábæra reynslu og við förum yfir allt sem
lýtur að klæðaburði, stíl og förðun.“
Berglind segist fara yfir förðun hverrar og
einnar konu og kenna þeim leiðir til að greiða
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Bomba gefur út bók

FEGURÐ INNAN SEM
UTAN FYRIR KONUR
Miðla af eigin reynslu
Sigrún Lilja og Berglind
Magnúsdóttir en saman
halda þær námskeiðið Fegurð, innan sem utan.

þetta

VORUM AÐ TAKA UPP NÝJA
SENDINGU AF GALLAJÖKKUM
OG SKOKKUM.
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sér smekklega. „Ég fer yfir umhirðu húðar og
hárs og hvaða litir á snyrtivörum henta þeim
og jafnvel hvernig á að setja á sig gerviaugnahár.“ Innifalið í námskeiðinu er kvöldverður
í boði Saffran og hver kona er leyst út með
veglegum gjöfum. „Í lok námskeiðsins bjóðum við upp á myndatöku með ljósmyndaran-

um Önnu Douglas og hver kona fær tvær fullunnar myndir af sjálfri sér sem getur til dæmis
nýst í starfsumsóknir.“
Áhugasamir eru beðnir að hafa samband
með því að senda tölvupóst á gydja@gydja.is
eða á Facebook-síðu námskeiðsins.

Fullt af framsækinni hönnun í GK:

- amb

augnablikið

Margir spýttu í
lófana vegna RFF
„Það er alltaf gaman að breyta til og það er
svo mikil gróska í íslenskri hönnun um þessar mundir,“ segir Stefán Svan, verslunarstjóri GK Reykjavík, en vakið hefur athygli
hve mikið af íslenskri hönnun verslunin er
með um þessar mundir. „Ég hugsa að þetta
sé metár fyrir íslenska fatahönnun og það
sem aðallega hefur breyst er að svo margir íslenskir hönnuðir eru að framleiða undir
eigin merki. Sem dæmi má nefna Laufeyju
Selja flíkur frá Munda
Jónsdóttur sem framleiðir einstaklega fallegGk er að byggja upp
ar prjónavörur undir merkinu Blik.“ Í GK er
góðan orðstír íslenskrar hönnunar undir hand- einnig að finna fylgihluti frá Go With Jan, sem
leiðslu Stefáns Svans.
er hönnun Guðjóns Tryggvasonar, og kraga
frá Áróru Traustadóttur. „Það er alltaf minna að gera í hönnun fyrir
karlmenn og því er einstaklega skemmtilegt að fá þessa línu inn frá
Guðjóni. Kragarnir frá Áróru eru svo gott dæmi um hvernig hægt
er að gerbreyta einföldum bol eða kjól með einum fylgihlut,“ segir
Stefán. „Svo voru að koma inn flíkur frá Munda og það er auðvitað
verulega spennandi.“ Allir fyrrgreindir hönnuðir sýndu á Reykjavík
Fashion Festival í mars sem Stefán segir vera góða leið til að kynna
íslenska hönnun. „Margir spýttu í lófana vegna RFF og eru óhræddari við að fara út í framleiðslu.“
- amb

GAMALDAGS Leikkonan Scarlett
Johansson var í sætum „fiftís“ kjól
í franska sendiráðinu í New York á
þriðjudagskvöld í teiti glanstímaritsins Vanity Fair.

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd frá línu Ostwald Helgason Ritstjórn Anna M.Björnsson
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000
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Sýna á LONDON FASHION WEEK
Hönnunartvíeykið Ostwald Helgason er skipað hönnuðunum
Ingvari Helgasyni og hinni
þýsku Susanne Ostwald.
Undanfarið hefur hönnun þeirra
verið fáanleg í London, París, New
York, Hong Kong, Tókýó og KronKron í Reykjavík.
Viðtal: Sara McMahon
Ljósmyndir: Úr safni
ý sumarlína tvíeykisins hefur vakið
athygli fyrir litríkar og fallegar
flíkur og segir Ingvar þau hafa sótt
innblástur í sitt nánasta umhverfi
þegar línan var hönnuð.
Auk þess hafa þau gert samning við bresku
vefverslunina ASOS.com um að hanna ódýrari fatalínu sem seld yrði á Netinu. „Línan fyrir
ASOS verður ódýrari en okkar eigin lína og
mun innihalda leggings og kjóla svo eitthvað
sé nefnt. Þetta samstarf kemur okkur mjög vel
því hönnun okkar verður aðgengilegri en einnig
hefur ASOS lagt
mikið á sig við
að kynna línuna
sem er auðvitað ómetanlegt,“
segir Ingvar, en
línan ber heitið
Ostwald Helgason at ASOS.
Hann segir mikinn mun á því
að hanna eigin
línu og að hanna
fyrir ASOS. „Það
er mikill munur
á þessu tvennu.
Í línunni fyrir
ASOS eru fleiri
Ostwald Helgason Hinn íslenski
reglur til að
Ingvar Helgason og hin þýska Susanne Ostwald skipa hönnunartvívinna eftir og
eykið Ostwald Helgason.
maður þarf að
huga að kostnaði og framleiðslu. Þegar við hönnum okkar eigin línu þá getum við leyft okkur að
gera það sem við viljum.“
Ingvar, sem er bróðir fjölmiðlamannsins Egils
Helgasonar, hefur starfað innan tískubransans í
níu ár en hefur hannað undir nafninu Ostwald
Helgason í tvö ár. Hann segir samstarf þeirra
og Susanne hafa gengið mjög vel og hafa þau
haft í nógu að snúast undanfarin ár. „Við verðum með fyrstu tískusýninguna okkar á tískuvikunni í London í september, en hingað til höfum
við aðallega verið að taka þátt í sölusýningum
í París. Við erum einnig að hanna og framleiða
vetrarlínuna okkar fyrir næsta ár, þannig það er
nóg að gera,“ segir Ingvar að lokum.

N

Falleg hönnun
Hönnun Ostwald
Helgason hefur
vakið mikla athygli, enda flíkurnar litríkar og sérstaklega fallegar.

Grábrúnn tónn frá Chanel:

Heitasta lakkið í sumar
Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Tískuhúsið Chanel er duglegt að finna
nýstárlega liti á naglalökkin og gerði
til dæmis allt vitlaust fyrir um fimmtán árum þegar lakkið Rouge Noir,
næstum svart lakk, kom á markaðinn. Í sumar er litur númer 505 að slá
rækilega gegn og er hreinlega að seljast upp. Tónninn sem nefnist „Particulière“ (ísl. „sérstakur“) er eiginlega á
litinn eins og sveppur og var á fingrum allra fyrirsætnanna sem sýndu vor
og sumarlínu Chanel þetta árið. Liturinn virðist fara við allt en auðvitað sérstaklega við litapallettu Chanel: dempaða gráa, bláa og græna tóna
auk pastellita og hvíts. Stjörnur eins
og Lily Allen og Sandra Bullock láta
ekki sjá sig þessa dagana án þess að
vera með nokkrar umferðir af Particulière á nöglunum og því má segja að
sumarið fram undan sé grátt.
- amb

Gráar neglur
Undarlegur litatónn frá Chanel
sem hefur slegið í
gegn.

14. maí
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PopUp-verslun tekur þátt í listahátíðinni Jónsvöku:

Hönnun í Hafnarhúsi
PopUp-verslun, sem er milliliðalaus verslun frá hönnuði til neytenda, verður á meðal þeirra sem taka þátt í
listahátíðinni Jónsvöku sem fram fer í Reykjavík dagana 24. júní til 27. júní. Opnað hefur verið fyrir umsóknir frá fatahönnuðum sem vilja taka þátt í PopUpverslun þessa daga.
Harpa Fönn Sigurjónsdóttir, verkefnastjóri listasviðs
Jónsvöku, segir markaðinn fara fram í Hafnarhúsinu og munu fimmtán hönnuðir taka þátt, en að listahluta Jónsvöku standa Framkvæmdafélag listamanna
og Patrón. „Við erum komnar með Hafnarhúsið og

markaðurinn mun þá fara fram laugardag og sunnudag á opnunartíma safnsins. Stúlkurnar sem standa á
bak við PopUp sjá um þetta og þær vilja halda sínum
markmiðum, sem er að skapa nýjan vettvang fyrir
unga hönnuði.“
Harpa Fönn segir að í Hafnarhúsinu verði eingöngu
sýnd hönnun í tengslum við Jónsvöku. Nýlistasafnið verður helgað sviðslist og myndlist og Gallerí Crymo
verður lagt undir utandyraviðburði eins og gjörninga.
Umsóknarfrestur rennur út 21. maí og er tekið við
umsóknum á veffangið popup@jonsvaka.is.
- sm

PopUP PopUp-verslun verður hluti af listahátíðinni Jónsvöku. Þórey
Björk, Guðbjörg og Björg komu markaðnum á fót fyrir tæpu ári.

✽ algjört möst

Tónleikar Mali-búanna
Amadou og Mariam
voru hreint stórkostlegir og fengu Íslendinga til að iða af afrískum takti. Plata þeirra
Welcome to Mali er
pródúseruð af Damon
Albarn og er algjörlega
ómissandi til að komast í sumarskapið.

1
2
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Hresstu upp á fataskápinn
með þessu sæta og vorlega
púffpilsi frá Top Shop. Rokkaðu það upp með leðurjakka,
svörtum gammósíum og svörtum sólgleraugum.
Hvernig væri að færa
elskunni morgunverð í rúmið á sunnudegi og skella í einn
Mimosa kokkteil til
að setja með á bakkann? Það eina sem
þú þarft er freyðivín og ferskur appelsínusafi.

3
Prada boðaði tíkó og
appelsínugular varir
fyrir sumarið. Hresst og
skemmtilegt
lúkk sem
vert er að
gefa gaum!

4
5
Við erum
svakalega
skotnar
í þessum
litríku sumarsandölum frá Marc
Jacobs sem ættu
að lífga upp á öll svörtu fötin
frá því í vetur.

6

Vefsíðan ynja.net er skemmtileg vefsíða á íslensku fyrir
konur sem hafa áhuga á
menningu, tísku, hönnun og
áhugaverðum viðtölum og
nenna ekki að lesa um rassana á fólki í Hollywood.
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núna
✽ tíska og fegurð

1

SEXÍ OG SEIÐANDI Nýjasta ilmvatnið frá Gaultier heitir Ma Dame og skartar
einstaklega svalri auglýsingaherferð með fyrirsætunni Agyness deyn. Ilmurinn er mjög
sérstakur með mjúkum keim af kryddum, ávöxtum og sælgæti og er einn sá kynþokkafyllsti sem við höfum lengi fundið lykt af!

Hildur Ragnarsdóttir

2

4
3

Courtney
Love hittir
Hello Kitty
Hvernig myndir þú lýsa fatastílnum þínum? Ung Courtney Love hittir Audrey Hepburn
í bland við Hello Kitty. Ég er algjör sökker fyrir „grunge“ rokki
en líka stelpulegum og krúttlegum stíl.
Hverjir eru helstu áhrifavaldar þínir? Áhrifavaldar mínir eru
engir ákveðnir, meira bara hverju
maður er innblásinn af hverju
sinni, hvort sem það er fólk,
bíómynd, ljósmynd, tónlist
eða tilfinning.
Hvaða áratugur heillar þig mest í tískunni? Sá sjötti og sá
tíundi.
Hverjar eru uppáhaldsverslanir
þínar í Reykjavik?
KronKron, Einvera,
Aftur og Gyllti kötturinn.
Hefur tónlist
áhrif á klæði
þín? Já, stundum
tekur maður eitt6
hvað ákveðið tímabil þar sem maður
klæðist eins og tónlistin
sem maður hlustar. Þegar
ég var 15 ára var ég alltaf
að hlusta á the Doors og
Led Zeppelin og var alltaf
eins og hippi til fara.
Hver finnst þér vera
verstu tískumistök sem fólk gerir? Að
klæðast einhverju sem er
í tísku bara af því það er í
tísku. Langbest að klæða

5
sig í það sem manni
finnst fallegt og
þægilegt og skapa
þannig sinn eigin
stíl.
Eru einhver
tískuslys í þínum
fataskáp? Það
eru líklega gervi
„ugg-boots“ sem
ég keypti mér í
Zöru fyrir löngu.
Hvað er á
óskalistanum
fyrir sumarið?
Á óskalistanum fyrir
sumarið eru maxikjólar, Clubmaster-sólgleraugu, hjólastuttbuxur og fuuullt af nýjum
skóm!
Hvað er það dýrasta
sem þú hefur keypt
þér? „Damisi“ stígvél úr
All Saints og myndavélin
mín, Canon g10. Hitt hef
ég verið svo heppin að fá
í gjöf.

1 Delia kjóll frá All Saints, keyptur í Berlín. Svartar pvc-leggins
sem ég saumaði. Skór úr Einveru sem voru hverrar krónu virði.
2 Zöru-peysa. 3 Skórnir frá Kron by KronKron. Vegna þess að
þeir eru „ultimate“ uppáhaldsskórnir mínir, skemmir ekki fyrir að
þeir eru íslensk hönnun. 4 Pallíettuvestin eru frá Silence+Noise
og Kimichi&Blue, og eru bæði keypt í Urban Outfitters í London.
5 Hálsmenin, þau eru svona héðan og þaðan. Valdi þau vegna
þess að þau eru öll svo mismunandi og fín. Maður getur aldrei
átt of mikið af hálsmenum. 6 Kalda-kjóll keyptur í Einveru. Nýjasti kjóllinn í skápnum og því í extra miklu uppáhaldi. Leggins
úr Zöru. Stígvél frá All Saints. Valdi þau því mér finnst
þau svo flott. Þau eru mjög
„rough“ en samt passa þau
við kjóla líka. 7 Fjaðrakragi
frá Kalda. Nota hann rosalega mikið annað hvort við
kjóla eða „basic“ hlýraboli
7 og gallabuxur. Finnst hann
algjört „must“ í fataskápinn.
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Full búð
1 af hjólum

FRÁBÆR
FÖSTUDAGUR
Margrét Gauja Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi í Hafnarfirði

Á fullkomnum degi er
ég í sumarfríi og vakin
með kossi
og blómum
af manninum mínum
og börnum. Svo fæ ég geðveikan heimatilbúinn morgunmat „a la eiginmaðurinn“.

2
3
4
5
Næst förum við í langan göngutúr í upplandi Hafnarfjarðar og
endum í Suðurbæjarlauginni og
þá er ég mjó og tönuð og ógeðslega flott (ekki ólétt).

Giant Boulder
Sterkt fjallahjól, 21 gír,
dempari á framgaffli, álstell
og sterkar tvöfaldar gjarðir.
Verð

65.900 kr.

Svo fer ég ein og hitti vinkonur mínar í lautarferð í Hellisgerði
og þar rúllum við niður brekkurnar af hlátri á milli þess sem við
kryfjum málin.

Á heimleiðinni geng ég strandstíginn í Hafnarfirði, stoppa til að
setjast á bekk og byrja að prjóna
enda er ég orðin ein frægasta
prjónakona Íslands. Svo fer ég á
Kaplakrika og horfi á meistaraflokk kvenna FH landa enn einum
sigrinum.

Þegar ég
kem heim
í Bjarnabæ er eiginmaðurinn búinn
að skipuleggja fyrir
mig óvænt
partí , grillveislu með
fjölskyldu
og vinum
og þar er
grenjað
af hlátri fram á nótt enda er ég
umvafin fyndnasta fólki Íslands.

Létt og þægilegt borgarhjól,
21 gír dempari í sæti og á
framgaffli, álstell og sterkar
tvöfaldar gjarðir.
Verð

Verkstæði og varahlutir í miklu úrvali.

Tíska, fegurð, hönnun,
líﬁð, fólkið, menning
og allt um helgina framundan
Auglýsendur vinsamlegast haﬁð samband:
Sigríður Dagný í síma 512 5462 eða sigridurdagny@365.is

69.900 kr.
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