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UNDIRDJÚP BUTONI   Hinn ótrú-
lega skemmtilegi fatahönnuður Ika 
Butoni var með undirdjúpaþema í 
tískuvikunni í Hong Kong í vikunni. 
Kórallar, skrautfiskar og annað fagurt 
af sjávarbotni voru í aðalhlutverkum.

GUÐRÚN EVA MÍNERVUDÓTTIR RITHÖFUNDUR
Ég geri ráð fyrir því að fara í sund á föstudaginn og í sjötugsafmæli á laugardag-
inn. Kannski smá bíltúr á sunnudaginn. Annars er ég bara að skrifa. Þetta 
er því inni- og vinnusumarið mikla og ég er hæstánægð með það.

M
yndir eftir l jós-
myndarann Börk 
Sigþórsson birtust 
nýverið í tísku- og 

menningartímaritinu Contribu-
tor. Myndirnar vann hann í sam-
starfi við stílistann Ellen Lofts-
dóttur og sminkuna Steinunni 
Þórðardóttur og sátu fyrirsæt-
urnar María Birta og Tinna Bergs 
fyrir á myndunum.

„Contributor er tísku- og menn-
ingarblað sem er tiltölulega ný-
byrjað að gefa út. Ég var með ljós-
myndasýningu í Los Angeles í 
janúar og aðstandendur blaðsins 
voru þar á sama tíma og fjölluðu 
meðal annars um sýninguna. Þeir 
höfðu síðan samband og vildu fá 
að birta efni eftir mig í blaðinu og 
er þetta í þriðja sinn sem mynda-
sería eftir mig birtist hjá þeim,“ 
segir Börkur en hann hefur starf-
að bæði sem ljósmyndari og leik-
stjóri um árabil. 

„Það er engin djúp heimspeki-
leg pæling á bak við myndirnar, 
þetta var bara hugmynd sem 
við Ellen vorum búin að kasta 
á milli okkar í einhvern tíma,“ 
segir Börkur, en myndasyrpan 
nefnist Neon Noir og eru fyrir-
sæturnar meðal annars lýstar 
með neonljósi til að skapa rétta 
andrúmsloftið. 

Aðspurður segist Börkur lítið 
hafa starfað við blaðaljósmyndun 
fram að þessu, en að hann hafi 
gaman af því að taka að sér slík 
verkefni inn á milli. „Ásamt leik-
stjórninni, starfa ég aðallega við 
tísku- og listræna ljósmyndun, en 
blaðaljósmyndun er eitthvað sem 
ég geri inn á milli og finnst alltaf 
jafn skemmtilegt,“ segir hann. 

Hægt er að skoða myndirn-
ar á vefsíðu tímaritsins www.
contributormagazine.com og 
heimasíða Barkar er www.bork-
urs.com.  - sm

TÍSKUMYNDASYRPA EFTIR BÖRK SIGÞÓRSSON BIRT Í TÍMARITINU CONTRIBUTOR:

ENGIN HEIMSPEKI

NEON NOIR Myndasyrpan Neon Noir 
er sú þriðja sem tímaritið Contributor 
birtir eftir Börk. 

KONAN SEM FÉLL Þessi mynd er úr 
myndasyrpunni The Woman Who Fell to 
Earth sem tímaritið birti einnig á síðum 
sínum. MYND/BÖRKUR SIGÞÓRSSON

helgin
MÍN

Hafið þið heyrt um Jónsa?
Zach Galifianakis, ein aðalstjarn-
an úr hinni ofurvinsælu gaman-
mynd The Hangover, er þekktur 
fyrir fremur óheflaða framkomu á 
sviði og hvíta tjaldinu. Og því hefði 
kannski mátt ætla að tónlistar-
smekkur hans lægi í þungarokki. 
En það er öðru nær. Galifianakis 
lýsir því nefnilega yfir á vefsíðu 
MTV-sjónvarpsstöðvar-
innar að hann sé mik-
ill aðdáandi Jónsa. 
„Hafið þið heyrt um 
Jónsa, J-O-N-S-I? 
Hann er frá Ís-
landi og semur 
alveg rosa-
lega fallega 
tónlist,“ segir 
leikarinn í 
samtali við 
vefinn.

Prinsessan efst
Leoncie, indverska prinsessan, 
sem nú býr í Essex og starfar við 
fasteignasölu og að sjálfsögðu tón-
smíðar, er með Carli Lewis á lista. 
Ekki er listinn þó jákvæður held-
ur fremur neikvæður því vefsíðan 
toptenz.net tók saman tíu verstu 
myndbönd allra tíma. Carl Lewis 
á eitt lag á listanum en kemst þó 

ekki með tærnar þar 
sem Leoncie 
hefur hælana, 
því hún vermir 
nefnilega 
efsta sætið 

með mynd-
bandið við 

lagið Ást 
á pöbb-
num eða 

Love in a 
Pub.

Nýr skemmti- og tónleikastaður 
verður opnaður þar sem Grand 

Rokk var áður til húsa og hefur 
staðurinn hlotið nafnið Faktorý. 

Arnar Fells, einn þriggja eig-
enda staðarins, segist líta á stað-
inn sem eins konar menningar-
miðstöð. „Þessi staður mun þjóna 
ýmsum hlutverkum. Á efri hæð-
inni er tónleikastaður og á þeirri 
neðri er þægilegur bar. Til stend-
ur að stækka húsið enn frekar í 
framtíðinni og þá mun meðal 
annars bætast við leikherbergi þar 
sem gestir geta spilað pool, fuss-
ball, kastað pílum og teflt. Einnig 
ætlum að halda regluleg bíókvöld 
og Pub Quiz.“

Barinn niðri er að sögn Arnars 
mjög litríkur og skemmtilegur 
og hefur tekið miklum breyting-
um frá því sem áður var. „Gömlu 
fastakúnnarnir hafa litið við nán-

ast á hverjum degi og fylgst með 
og þeim líst flestum mjög vel á 
þær breytingar sem við höfum 
gert,“ segir hann og hlær. 

Opið verður á Faktorý alla 
helgina en hin eiginlega opnun 
skemmtistaðarins á sér stað helg-
ina 16. og 17. júlí og verður hald-
ið upp á það með tónleikahaldi 
þar sem hljómsveitirnar Hjálmar, 
Mammút og Feldberg munu meðal 
annars koma fram.   - sm 

Nýr skemmtistaður opnar í miðbænum:

Litríkur og líflegur 

Kampakátir Arnar Fells, Villy Þór og 
Birkir Björn reka saman skemmtistað-
inn Faktorý. 

LAUGAVEGI 42 
SÍMI 552 1818

MOMO.IS

Opið til kl. 16 á laugardag

MOMO MENN – ný búð á 
Laugavegi 45, beint á móti 
Momo konur.

NÝJAR VÖRUR

Í FULLUM GANGI 
ÚTSALAN

LJÓSMYNDARINN Börk-
ur Sigþórsson hefur starf-
að sem ljósmyndari í rúm 
þrettán ár. Hann starfar 
helst við tísku- og listræna 
ljósmyndun.
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FALLEG HÚSGÖGN Á GÓÐU VERÐI

Opið virka daga: 10.00-18.00
Lau: 10.00-16.00 - Lokað á sunnudögum

Romeo leðurtungusófi
Stærð: 285x165

Verð: 289.900,- 

GRANDO tungusófi
Færanleg tunga
Stærð: 230x157

Tilboðsverð: 147.900,-

FATCAT tungusófi
Stærð: 320x165

Tilboðsverð: 211.500,-

Ego Dekor - Bæjarlind 12
S: 544 4420 - www.egodekor.is

ORIANA stóll 

Verð: 18.900,-

SIBELLA  stóll 

Verð: 13.515,-
RONNE stóll

Verð: 29.900,-

DAVOS stóll

Verð: 24.500,-

LUCINDA stóll

Verð: 23.900,-

SICILY tungusófi
Færanleg tunga
Stærð: 268x165

Tilboðsverð: 188.100,-

HETTHI 
stækkanleg eikarborð
160(248)x100

Verð: 159.900,-
200(288)x110

Verð: 179.900,-

COMO
Hnota/svart háglans
ERIC skenkur br: 170cm
Verð: 

139.900,-
Borð 220x100
Verð: 

119.000,-

COMO
Wengi/hvítt matt
ERIC TV skenkur br: 
210cm
Verð: 

129.900,-
ERIC skenkur br: 170cm
Verð: 

139.900,-

HETTHI
Vegghilla m/ljósi

Verð: 39.500,-
TV skenkur 240cm

Verð: 109.900,-
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L
jósmyndarinn Anna María Sigurjóns-
dóttir ræðst ekki á garðinn þar sem 
hann er lægstur. Hún mun mynda 
minnst þrjátíu og fimm konur sem 

allar vinna störf með karlkynsheitum. Sýning 
með myndunum verður opnuð á kvennafrídag-
inn, 24. október.

Anna er meira en hálfnuð með verkið, hefur 
þegar myndað 17 konur, en hún reiknar fast-
lega með því að verkefnið eigi eftir að tútna út, 
konurnar verði hugsanlega fleiri en upphaflega 
stóð til. Anna segist hafa með þessu viljað vekja 
athygli á hinu augljósa, að konur séu í þessum 
stöðum og að enn þann dag í dag, árið 2010, sé 
launamunur kynjanna sá sem hann er. „Þessi 
hugmynd kviknaði fyrir fjórum árum en mér 
fannst tilvalið að opna sýninguna á 35 ára af-
mæli kvennafrídagsins,“ segir Anna en verkið 
er tileinkað Vigdísi Finnbogadóttur, fyrrverandi 
forseta íslenska lýðveldisins, og situr Vigdís fyrir 
á einni mynd. Af öðrum starfsheitum má meðal 
annars tína til ræðismann, sendiherra, renni-
smið, sjómann, fjallkóng, lögreglustjóra, djákna, 
hæstaréttardómara og pípara, allt karlkyns heiti 
á störfum sem konur sinna. 

Eins og gefur að skilja liggur að baki mikill 
undirbúningur og Icelandair, Hlaðvarpinn, Ís-
landsbanki og fleiri aðilar hafa lagt Önnu lið 
við að koma verkefninu á koppinn en mynda-
tökur hófust á síðasta ári. „Það tekur sinn tíma 
að koma sér saman um stað og stund, ákveða 
hvernig myndatakan eigi að vera og hvar á 
vinnustaðnum,“ segir Anna en til stendur að 
gefa út bók með myndunum þótt sú útgáfa hafi 
ekki verið negld niður. Anna hefur haft í nógu að 
snúast. Nýlega kom út bók með myndum eftir 

hana, Sigurgeir Sigurjónsson og fleiri ljósmynd-
ara sem kallast „Volcanic Island“ og sýning með 
myndum Önnu og Sigurgeirs var nýlega opnuð 
í Ósló. Þá hefur Anna einnig verið að vinna að 
afmælissýningu fyrir hönnunarverslunina Epal 
sem verður opnuð í september næstkomandi.

- jma 

PÍPARAR, SJÓMENN OG 
SENDIHERRAR

Anna María Sigurjónsdóttir er með mörg járn í eldinum og hefur nú lokið við 
að mynda 17 konur í mismunandi störfum með karlkynsheitum. 

Vigdís Finnbogadóttir er meðal 
þeirra kvenna sem Anna 
hefur myndað en 
einnig má þar finna 
hæstaréttardómara, 
fjallkóng og djákna.
 FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Útilegur. Söngur, gleði og gott 
ferskt loft gerir öllum gott. 

„Ég er bara að selja diskinn minn, Spegil sál-
arinnar, til að eiga fyrir lögfræðikostnaði. Þetta 
yndislega húsfélag að Prestbakka er búið að 
stefna mér í fjórða sinn,“ segir Herbert Guð-
mundsson, sem gengur nú hús úr húsi á höf-
uðborgarsvæðinu og víðar og selur diskinn sinn. 
Eins og kom fram í fjölmiðlum fyrir skemmstu 
vísaði Hæstiréttur máli umrædds húsfélags 
gegn Herberti frá en í stuttu máli sagt snýst 
málareksturinn um þakklæðningu sem raðhús-
lengja í Prestbakka ákvað að ráðast í. Herbert 
hafði hins vegar sjálfur gert við þakið sitt fyrir 
einum sextán árum og vildi því ekki taka þátt í 
framkvæmdunum en húsfélagið krefst þess að 
Herbert taki þátt í kostnaði við framkvæmdirnar 
þar sem þær teljist til sameignarinnar.  

Herbert er bara einn að berjast í þessu máli 
en hann lýsti því á opinskáan hátt í viðtali við 
Vísi.is eftir dóm Hæstaréttar að málaferlin 
hefðu rústað hjónaband hans. Hann er þó ekki 
af baki dottinn, hyggst berjast í fjórða sinn og 
fjármagna þá baráttu með því að selja tónlist-
ina sína. „Maður verður bara að bjarga málun-
um sjálfur,“ segir Herbert en fyrirtaka verður 
í haust. „Það er búið að vísa þessu þrisvar frá, 
tvisvar frá undirrétti og einu sinni frá Hæsta-
rétti. Það hlýtur því eitthvað annað og meira að 
búa hér að baki,“ segir Herbert sem er þó bratt-
ur að venju. „Vandamálin eru eldiviður fram-
faranna.“

- jma

Herbert Guðmundsson selur diskinn sinn til að eiga fyrir lögfræðikostnaði:

Stefnt í fjórða skiptið

SALON REYKJAVÍK

Vertu velkomin(n)!

Enduvinnsla! Verum örlítið „er-
lendis“ og hefjumst handa við að 
flokka sorp og huga að umhverf-
inu.

Göngutúrar. Fyrir 
þá sem eru orðn-
ir þreyttir á að 
spjalla yfir kaffi-
bolla eða ölglasi 
er tilvalið að skella 
sér í léttan göngu-
túr og kynnast 
borginni betur.

Nálastungur eiga að geta lagað 
hvaða kvilla sem er, allt frá 
vöðvabólgu til útbrota.

PRODIGY-LÍNA  Helenu Rubinstein, sú þriðja í röðinni, hefur slegið í gegn, meðal 
annars hjá stjörnunum vestanhafs. Framleiðendur segja að kremin úr línunni eigi að hafa 
virkni á við aðgerð á stofu lýtalæknis, að því gefnu að vörurnar séu notaðar jafnt og þétt. 
Línan heitir Prodigy Re-Plasty og inniheldur meðal annars þennan slípunarmaska sem á 
að gefa húðinni slétta áferð og hafa mýkjandi áhrif.





6 föstudagur  9. júlí

Snærós Sindradóttir 
vakti fyrst opinbera 
athygli þegar hún var sjö 
ára. Reyndar hefur hún 
reglulega vakið athygli 
síðan hún fæddist og 
kippir þannig í kynið. 
Sjálf fetar hún slóð-
ann að pólitíkinni, sem 
formaður Ungra vinstri 
grænna á höfuðborgar-
svæðinu. 

Viðtal: 
Júlía Margrét Alexandersdóttir

Ljósmyndir:
Arnþór Birkisson

S
é flett í gegnum gagna-
grunn dagblaða er nafn 
Snærósar Sindradótt-
ur fljótt að koma upp. 

Þegar hún er 11 ára gömul birtist 
eftir hana ljóð í Lesbók Morgun-
blaðsins og þrisvar sigrar Snær-
ós ljóðasamkeppnir. Ljóðabókin 
Lumbrað á ljóðum kom út þegar 
Snærós var sjö ára og var ætluð 
nánustu fjölskyldu. „Pabbi minn, 
Sindri Freysson, sem sjálfur er 
rithöfundur, dreif mig áfram í að 
koma ljóðabókinni út og hann 
hefur alltaf verið stoltur af skrif-
um mínum. Það stoltur að einu 
sinni þegar ég var 14 ára vaknaði 
ég upp um miðja nótt við að pabbi 
var að lesa ljóðin mín upp fyrir 
gesti inni í stofu,“ segir Snærós og 
hlær. Snærós sendi stundum inn 
lesendabréf sem barn, eitt þegar-
hún var 12 ára og í því kvartar hún  
yfir niðurskurði í heilbrigðiskerf-
inu og kvikmyndinni Opinberun 
Hannesar. „Ef það þurfti einhver 
að tala, alveg frá því að ég man 
eftir mér, hvort sem var í leikskól-
anum, skólanum eða heima, hafði 
ég mig í frammi. Og varð jafnvel 
fúl ef einhver annar var valinn til 
að tala! Ég varð líka fljótt óvenju 
ábyrg, kannski verandi skilnaðar-
barn, og pínulítil var ég farin að 
segja fólki til syndanna. Eitt sinn 
var ég boðuð á Bessastaði, 11 ára, 
vegna verðlaunaafhendingar og 
þá meira að segja fann ég mig 
knúna til að segja Ólafi Ragnari 
að hann ætti ekki að skrifa undir 
Kárahnjúkalögin.“

TVÖ HEIMILI
Snærós tilheyrir nýrri kynslóð. 
Hún er eitt þeirra barna sem próf-
aði, sem skilnaðarbarn, að alast 
upp jöfnum höndum hjá móður 
og föður. Var tvær vikur í senn 
á heimili sínu hjá móður og svo 
tvær vikur í senn hjá föður. Snæ-
rós lætur vel af þessu fyrirkomu-
lagi, enda hafi hún aldrei þekkt 
neitt annað. Móðir hennar er 
Helga Vala Helgadóttir, leikkona, 
meistaranemi í lögum og mikil 
Samfylkingarkona. Þegar móðir 
og stjúpfaðir Snærósar fluttu til 
Bolungarvíkur þar sem stjúp-
faðirinn, Grímur Atlason, gegndi 
stöðu bæjarstjóra Bolungarvík-
ur, bjó Snærós hjá föður sínum, 
Sindra Freyssyni, rithöfundi og 
fyrrum blaðamanni, og stjúpmóð-
ur, Gerðu Fiðriksdóttur hjúkrunar-
fræðingi. „Ég fór auðvitað oft vest-
ur og var eitt sumar á Ísafirði að 

vinna við hellulagnir. Í dag bý ég 
aðallega hjá mömmu, enda verður 
þetta fiftí-fiftí kerfi flóknara fyrir 
mann þegar maður eldist.“

ÓSAMMÁLA MÖMMU
Snærós er barnabarn einna ást-
sælustu leikara landsins, Helga 
Skúlasonar heitins og Helgu Bach-
mann. Snærós sjálf segist lengi vel 
hafa ætlað í Leiklistarskólann en 
í dag sé það ekki í kortunum. Hún 
gæti þó kannski hugsað sér að 
sameina skriftir og leik með leik-
ritaskrifum. „Mitt helsta vandamál 
hefur verið að mig langar alltaf að 
gera svo margt. Nú er ég heilluð 
af pólitíkinni sem hefur átt hug 
minn síðustu tvö árin og ég hef 
endalausa orku og þolinmæði í 
að vinna í henni.“ Snærós tók 
við sem formaður Ungra vinstri 
grænna á höfuðborgarsvæðinu 
fyrir ári. „Þá var ég búin að vera 
í höfuðborgarstjórn Ungra vinstri 
grænna árið á undan en ég hef 
reyndar verið viðloðandi flokkinn 
síðan árið 2003. Jú, mamma er í 
Samfylkingunni en ég fylgi henni 
ekki enda erum við ósammála um 
margt, til að mynda Evrópumálin, 
þótt ég telji mig ekki tilheyra þeim 
hópi innan Vinstri grænna sem 
eru harðastir í Evrópuandstöðu 
sinni. En það er ekki alltaf auðvelt 
að vera heima þegar við mamma 
og Grímur byrjum að tala um póli-
tík,“ segir Snærós og kímir.

UPPNEFND BÚRTÍK!
Snærós vakti mikla athygli þegar 
hún hélt ræðu á flokksráðsfundi 
VG. Í ræðunni sagði hún meðal 
annars að það væri „skammar-
legt að horfa upp á fullorðið fólk 
rífast eins og hunda og ketti án 
þess nokkurn tímann að útkljá 
sín ágreiningsefni hvert við annað 
persónulega.“ Fannst henni fólk í 
flokknum ganga of harkalega fram 
í deilum gagnvart öðrum flokksfé-
lögum. Ræðan var að hennar sögn 
frá eigin brjósti. „Ég er búin að fá 
mikil viðbrögð við þessari ræðu og 
þá meira af góðum viðbrögðum en 
vondum. Ég varð ekki hissa yfir 
þeim slæmu viðbrögðum sem ég 
fékk enda málið viðkvæmt. Ég hef 
fengið að heyra að ég sé „búrtík“ 
og „dekurdýr Svavars-armsins“. Ég 
gagnrýndi ekki skoðanir eins né 
neins heldur fyrst og fremst að-
ferðafræði og hvernig við tölum 
saman í flokknum. Mér finnst 
ekki í lagi að kalla fólk sem maður 
starfar með svikara. Gagnsæi, jú 
takk, en mannorðsmorð, nei. Til 
að þróun eigi sér stað þurfa and-
stæðar skoðanir að koma saman 
og átök út frá þeim sem skila nið-
urstöðu. En skoðanaágreiningur 
á ekki að þurfa að snúast upp í 
persónulegt níð. Starf stjórnmála-
manna snýst um að vera gagn-
rýndur og geta tekið gagnrýni. Og 
þeir sem pakka í vörn eiga ekki 
heima í þessu starfi.“

MÓTLÆTI HERÐIR
Snærós er  að eigin sögn ágæt-
lega í stakk búin fyrir uppnefn-
ingar. „Ég lenti í því í 10 og 11 ára 
bekk að vera lögð í einelti og ég 
hugsa að það hafi hert mig frekar 
en hitt. Nei, þetta situr ekki mikið 
í mér í dag, en var auðvitað erfitt á 
sínum tíma. Ég held samt að þetta 
hafi  styrkt mig og er því líklega 
ágætis undirbúningur fyrir þátt-
töku í stjórnmálum. Stjórnmála-
menn fá oft yfir sig alls konar skít-
kast og oftar en ekki þvælist útlit 
þeirra inn í. Samfélagið virðist 
til dæmis eiga erfitt með að taka 
mark á fallegum konum. Sjálfri 
finnst mér mikilvægt að jafnrétti 
náist á forsendum kvenna, ekki 
karla. Þannig vil ég að tekið sé 
mark á konum sem eru kvenleg-
ar og kynþokkafullar því þær eru 
líka klárar. Kvenfrelsi snýst um 
að konur séu jafnar körlum, ekki 
að þær séu eins og þeir. Sjálf set 
ég ekki spurningarmerki við kyn 
heldur persónu, og var fljót að 
eignast mína fyrstu kærustu, svo 
ég er kannski svolítið upptekin af 
því að maður fái að vera eins og 
maður er og vill vera.“

Í JÁRNUM Í SJÖ TÍMA
Snærós stundar nám í Mennta-
skólanum við Hamrahlíð og seg-
ist gjarnan vera fimm skrefum á 
undan sér. „Þegar ég var í Haga-
skóla gat ég ekki beðið eftir því að 
komast í menntaskóla og núna er 

mér farið að leiðast þófið þar og 
langar í háskóla.“ Snærós hefur 
munninn kirfilega staðsettan fyrir 
neðan nefið. Því komst lögreglan 
í Reykjavík að þegar Snærós var 
handtekin í mótmælunum 20. jan-
úar 2009. Snærós var í haldi í tíu 
klukkutíma, þar af eina sjö tíma 
í járnum. „Það er ekki bara rétt-
ur fólks, heldur skylda, að mót-
mæla. Það var undarleg tilfinn-
ing að vera í lýðræðisríki, nýt-
andi þann rétt, og enda í járnum. 
Mér finnst mikið til lögreglunnar 
koma, en það er misjafn sauður í 
hverri hjörð og mér fannst einn 
lögregluþjónninn ganga fram af 
of mikilli hörku. Þegar ég bað um 
áheyrn annars lögregluþjóns út 
af þeirri meðferð, var mér svar-
að að ég hefði verri munnsöfnuð 
en verstu handrukkarar bæjarins. 
Ég varð orðlaus, eitt augnablik, en 
svaraði því svo að ég hefði líklega 
betri orðaforða en handrukkar-
arnir svo fjölbreytni fúkyrðanna 
væri meiri. Hins vegar tek ég fram 
að ég kynntist þarna konum sem 
voru mjög ákveðnar en sanngjarn-
ar. Það er synd að maður fær ekki 
að vita hvað löggan heitir, því ég 
hefði viljað þakka einni sem fylgdi 
mér inn í yfirheyrslur.“

Mun hún ekki halda áfram 
að láta í sér heyra? „Ég er í það 
minnsta ekki hrædd við að tjá mig. 
Mikilvægast er að fólk hafi kjark-
inn, maður þarf ekki að vera full-
kominn og það er ekkert að því.“

FIMM SKREFUM Á UNDAN 

Snærós Sindradóttir, formaður Ungra vinstri grænna segist vel geta tekið á móti hvaða uppnefni sem er, enda hafi hún upplifað ýmislegt.
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Stjörnumerki: 
Vog.

Hjúskaparstaða: Sóló. 

Gæludýr: 
Á heimilinu eru tveir kett-
ir sem þvælast fyrir mér og 
fara í taugarnar á mér. Og 
nú verður allt brjálað á heim-
ilinu …

Hvernig hljómar síðasta 
sms sem þú fékkst? 
„Allt í góðu.“

Hvað ertu með í töskunni? 
Minnisbók sem ég keypti 
á Hróarskeldu og stafræna 
myndavél.

Versta skammarstrikið: 
Eitt af fjölmörgum er að 
klippa á vír bjöllunnar í 
Hagaskóla sem hringdi inn 
í tíma.

✽  bak við tjöldin

Opið
virka daga 11-18, 
laugardaga 11-17

Útsalan hafi n 
30-50% afsláttur

www.signaturesofnature.is

Náttúrulegar og lifrænar snyrtivörur

• NATURESCENT 
hentar fyrir alla

Verlsanir okkar eru í Smáralind
2. hæð við D-inngang sími 511-10-09

Á veturna er ég með mjög 
þurra húð og er alltaf í leit að 
hinni fullkomnu vöru! Svo um 
leið og hlýnar í veðri að þá 
breytist húðin á mér, þannig 
að það er rokkandi hvað ég 
þarf og hvernig ég hugsa um 
húðina á mér. Ég hef lesið 
mér mikið til um umhirðu 
húðarinnar og prófað mjög 
margar vörur. Auðvitað hef 
ég fundið eina og eina vöru 
í gegnum árin sem hefur 

hentað mér. En þegar ég frétti af nýrri verslun sem væri 
með náttúrulegar húð og snyrtivörur í miklu úrvali var 
ég öll eyru! Nú er ég búin að nota Signatures of Nature 
vörurnar í dágóðan tíma og fi nnst þessar vörur algjörlega 
vera að standa fyrir sínu. Ilmurinn af öllum vörunum er 
ómótstæðilegur án þess að þröngva sér uppá mann. 
Virknin í vörunum er ótrúleg góð.Húðin á mér er jú þurr 
en hún er líka mjög viðkvæm og þar af leiðandi þarf ég 
að vanda valið. Signatures-vörurnar eru yndislegar í alla 
staði og ég mæli eindregið með þeim. :-)

Katrín Fjeldsted
fjölmiðlakona

Ég var búin að vera í rugli 
með húðina á mér vegna 
mikilla hitabreytinga 
og var búin að vera hjá 
húðsjúkdómalækni og á 
sterkum lyfjum þar sem 
ég var gjörn á að fá útbrot 
og þurrkubletti. Eftir 
tvær vikur með Mineral 
Flowers línunni hætti ég 
á lyfjunum. Húðin á mér 

er hefur aldrei verið heilbrigðari og fallegri. Ég mæli sér-
staklega með gelinu til að hreinsa húðina fyrir svefninn. 
Mineral Flowers línan er náttúruleg og einstaklega góð 
við íslenskar aðstæður þar sem aska, skyndilega hita- og 
rakabreytingar eru daglegt brauð. Ég er mjög viðkvæm 
fyrir þessum breytingum og hef verið hjá húðlæknum 
vegna þrálátra útbrota síðastliðna mánuði. Þessi dásam-
legu krem hafa losað mig við öll útbrot og húðlæknaheim-
sóknir. Whoop whoop fyrir því! 
Ég nota Mineral Flowers línuna og mæli 100% með henni. 
Hún er alveg yndislegt fyrir þurra húð sem fríkar út
við kalt loft og miklar hita og rakabreytingar. Hreinsigelið 
er alger snilld!

Þorbjörg Marinósdóttir
blaðakona Séð og Heyrt

Nýtt Mineral flowers
– ný skin-care lína á Íslandi

15% kynningarafsláttur af 
nýju FLOWERS línunni
um helgina 9.–11. júlí.

Engin paraben og engin litarefni. Lína sem er þegar að 
slá í gegn í SEPHORA keðjum um allann heim.
Verð frá 2.190–3.990 kr. 
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✽  blúndurokk
tíska

B resku fyrirsæturnar Agyness Deyn og Daisy Lowe þykja 
á meðal þeirra best klæddu í Bretlandi í dag. Þær eru 

báðar með heldur rokkaðan stíl, ganga um í Doctor Martens-
skóm við fallega blúndukjóla og sjást gjarnan með úfinn koll-
inn. Þær hafa gjarnan verið nefndar nýju „It“ stúlkurnar af 
bresku tískuritunum enda klæða þær sig eftir sínu höfði og 
fara ótroðnar slóðir í fatavali.

Breskar fyrirsætur leggja línurnar:

Ofurflottar 
fyrirsætur

Villt Daisy 
Lowe með 
með villta 
hlébarða-
vettlinga.

Afslöppuð Lowe í flottu gallapilsi, leður-
jakka og tígrisbol. 

Sæt Flott í túrkíslituðum 
prinsessukjól og kolsvart hár.
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Brosandi og kát 
Í hvítum síðkjól við 
flatbotna Doctor 
Martens-skó.

Imagine Deyn með 
blá sólgleraugu í anda 
Johns Lennon og 
snjáða leðurtösku.

Svört og seiðandi 
Lowe í flottum, gegn-
sæjum kjól sem er 
með svolítið goth-
legu yfirbragði.

RAKAGEFANDI VARALITUR  Þurrar varir og þær sem eru á leiðinni 
í sól, þola oft illa hefðbundna varaliti. Í línu Bobbi Brown, Treatment Lip Shine, 
fyrirfinnast hins vegar 12 litatónar, ýmist mattir eða glansandi, sem eru 
sérstaklega ætlaðir þurrum vörum og eru með sólarvörn númer 15. 

Það er ekki aðeins í sólgleraugna-
tískunni þar sem gleraugun hafa 
verið að stækka síðustu misser-
in. Hið sama er að gerast í al-
mennri gleraugnatísku þar sem 
litlu kisugleraugun – þar sem 
glerin eru höfð kassalaga og lítil 
– eru smám saman að víkja fyrir 

stærri glerjum. Viðsnúningurinn 
er aftur til 6. áratugarins og litur 
spanganna er líka í anda þess 
tíma – í jarðlitum, brún og grá 
mikið til. Raunar eru gleraugun 
það flott um þessar mundir að 
einhverjir, með fulla sjón, hafa 
sést með gleraugu á nefinu.

Gleraugnatískan í anda miðrar síðustu aldar:

GLERIN STÆKKA

Fyrirsætan Marie Nasemann með 
kynþokkafull kennslukonugleraugu 
á nefinu. 

Svöl Ray Ban-gleraugu með dæmi-
gerðri „fiftís“ umgjörð – breiðri og 
dökkri að ofan. Gleraugun fást í 
Gleraugnasmiðjunni.

Formfögur og stílhrein 
Fendi-gleraugu.

Hvellur
Smiðjuvegur 30

- Rauð gata
200 Kópavogi

Sími: 577 6400
www.hvellur.com

Sumarið er komið  
Hjólum í vinnuna 

á Kildemoes

Gallabuxur frá
Str. 36–56

Bæjarlind 6      -       Eddufelli 2
Sími 554-7030        Sími 557-1730

www.rita.is



 

      15-21

ÍSAGA ehf.  |  Breiðhöfða 11, 110 Reykjavík  |  Eyrartröð 8, 220 Hafnarfirði   |  Sími:  577 3000  |  Fax: 577 3001  |  www.aga.is

Umboðsmenn ÍSAGA ehf:  SELFOSS:  Vélaverkstæði Þóris, s. 482 3548  .  SAUÐÁRKRÓKUR:  Byggingarvörudeild Kaupfélags Skagfirðinga, s. 455 4626  .  REYÐAR-
FJÖRÐUR:  Landflutningar–Samskip, s. 458 8840  .  ÍSAFJÖRÐUR:  Þröstur Marsellíusson hf, s. 456 3349  .  AKUREYRI:  Sandblástur og málmhúðun hf, s. 460 1515

AGA Gasol®

* Kópavogsbraut 115, Kópavogi

Heimsendingarþjónusta ÍSAGA 

     er á höfuðborgarsvæðinu í síma 800 5555

Heimsendingarþjónusta 
alla daga
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✽  smáatriði eru stór atriði
tíska

FYRIR VEISLUNA 

ESTHER ÝR 
ljósmyndari

ÉG ER ALLTAF MEÐ IPODINN  með 
mér hvert sem ég fer. 

FYRSTA ALVÖRU MYNDAVÉLIN  sem 
ég eignaðist. Ljósmyndaáhuginn byrjaði 
um leið og ég fékk þessa vél. 

DAVID LACHAPELLE  er einn 
af mínum uppáhalds ljósmynd-
urum. Bókina var afmælisgjöf.

ÉG ER MIKILL SAFN-
ARI  og safna ég þess-
um fígúrum sem kallast 
Dunny. Þær fást ekki á 
Íslandi og því kaupi ég 
alltaf nokkrar þegar ég 
kemst í Kidrobot-búð. 

ÞESSAR DÚKKULÍSUR  erfði ég eftir 
ömmu mína og ég tel þær vera eitt af 
því dýrmætasta sem ég á.

ÉG BYRJAÐI AÐ 
RENNA MÉR Á 
SNJÓBRETTI  vet-
urinn 2008 og ég 
er sjúklega léleg 
en engu að síður 
finnst mér fárán-
lega gaman að 
renna mér.

ÉG ER MEÐ 
MIKLA SKÓ-
DELLU  og eru 
Kron by Kron-
kron-skórnir mínir 
í miklu uppáhaldi. 
Líka gaman að 
geta verið í skóm 
sem eru íslensk 
hönnun.

ÉG SAFNA SÓLGLERAUGUM  og þessi 
eru alveg spes. Ég keypti þau í Pixie 
market úti í New York

TOPP
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V
ið erum að reka verslun sem 
selur bæði íslenska hönnun 
og list í bland við second hand 

flíkur. Okkur langaði að nýta tísku-
vikuna í Berlín til að kynna versl-
unina og í leiðinni íslenska hönn-
un og ákváðum að halda smá partí 
til að vekja á okkur athygli,“ segir 
Elsa María Blöndal, verslunarstjóri 
tískuverslunarinnar Glad I Never 
sem er í Berlín.  

Verslunin stendur fyrir viðburði 
þar sem íslensk list, tónlist og 
tíska er kynnt og á meðal þeirra 
hönnuða sem sýna vörur sínar eru 
Kalda, Eygló, Gígja Ísis og Dead 
auk þess sem listamaðurinn Þórð-
ur Grímsson mun sýna verk sitt, 
White Light/Dark Wave. 

Verslunin var opnuð fyrr í vetur 

og segir Elsa María reksturinn hafa 
gengið vel. „Þetta fór hægt af stað 
en við erum hægt og bítandi að 
byggja upp fastan kúnnahóp. En 
reksturinn hefur gengið þrusuvel 
og það kom okkur í raun á óvart 
hversu vel þetta hefur gengið.“ 
Elsa María dvelur í Berlín í allt 
sumar og sinnir rekstri verslunar-
innar en heldur heim á ný í haust 
til að klára fatahönnunarnám við 
Listaháskóla Íslands. Innt eftir því 
hvort hún muni sækja viðburði 
tengda tískuvikunni svarar hún því 
játandi. „Ég ætla að reyna að snigl-
ast aðeins þarna í kring. Það fylg-
ir nú líka bæði starfinu og nám-
inu að skoða og sjá hvað er að ger-
ast innan tískunnar,“ segir hún að 
lokum. 

PARTÍ Í ÍSLENSKU TÍSKUVERSLUNINNI GLAD I 
NEVER Í BERLÍN:

Vekja athygli á
íslenskri hönnun

Glad I Never  Elsa María Blöndal og Baldvin Dungal 
reka verslunina Glad I Never sem er í Mitte í Berlín.

ÉG SAFNA 
DÚKKUM 
 sem kallast 
Blythe-dúkkur 
og er þetta ein 
þeirra. Þessi 
er í miklu 
uppáhaldi hjá 
mér og segja 
margir að ég 
líkist henni 
smá.

ÞENNAN KJÓL  
keypti ég í Rokki og 

rósum. Hann var 
síður en vinkona mín 
stytti hann og breytti 

honum þannig að hann 
varð alveg fullkominn 

fyrir mig.

OPULASH  er heitið á nýjasta maskaranum frá MAC. Burstinn er 
sérstaklega stór og á, eins og svo margir maskara, að gera augnhárin þéttari 
og lengri. Það sem er hins vegar prýðilegur plús við þennan maskara 
er að hann er ekki blautur og klessist því lítið sem ekkert og þornar fljótt. 

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki



Andblær íslenskrar náttúru. Urtasmiðjan á 
Svalbarðsströnd framleiðir lífrænar húðvörur / 
 snyrtivörur með íslenskum jurtum sem tíndar eru í 
norðlenskri náttúru þar sem þær vaxa í sínu hreina og 
náttúrulega umhverfi.  Viðkomandi landsvæði eru 
vottuð lífræn sem og  hráefnið sem notað er í fram-
leiðsluna.  Framleiðslan inniheldur m.a. blóðberg, eini, vallhumal, fjólur 
maríustakk, gulmöðru og margar fleiri jurtir. Urtasmiðjan framleiðir heilsulínu 
s.s.  Græðismyrsl sem hefur undraverða virkni sem sára og brunasmyrsli,  
mýkjandi Fóta- og hælakrem og Vöðva / gigtarolíu á 
vöðva- og liðabólgur og sinadráttt, auk margs-
konar snyrtivöru og nudd-olía. Vörurnar fást í öllum 
helstu heilsu og náttúruvöruverslunum og ferða-
mannaverslunum. Vörur Urtasmiðjunnar eru
kærkomið val fyrir þá sem kjósa að nota hreinar 
lífrænar vörur án allra aukaefna. Þær eru gjöf 
frá móður náttúru

SILKI-ANDLITSOLÍAN, djúpnærandi 
vítamín bomban frá Urtasmiðjunni er ein 
af okkar vinsælustu snyrtivörum og er 
uppáhald allra sem nota hana. Hún 
inniheldur gnægð af hollustuefnum fyrir 
húðina s.s.vítamínríkum jurta omegaolíum 
sem  næra húðina og gefa  henni ljómandi 
og frísklegt útlit. Hún er ómissandi í 
sumarfríið og róar húðina eftir sólböð 
og gefur henni gullinn  blæ.
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Mér finnst ekkert notalegra en að 
sofa út á morgnana og vakna svo 
undir hádegi við ilminn af nýmöluðu 
kaffi, sem einhver hefur nennt að 
laga handa mér!

Ég klæði mig upp 
því úti er sól, geng 
Laugaveginn, 
mína uppáhalds-
götu, kíki í búðir 
og máta enda-
lausa kjóla. Kaupi 
allt sem mig lang-
ar í í versluninni 
AFTUR.

Stekk heim, hendi fötum í ferða-
tösku, knúsa Lúlla, sætustu kanínu 
í heimi, bless og bruna til Keflavík-
ur. Tékka inn á Saga Class hjá Ice-
landair í Leifsstöð, fæ mér kampa-
vín um borð og flýg til New York.

Græði fjóra klukkutíma á þennan 
föstudag, lendi í NY kl. 18.00, tek 
leigubíl niður á Manhattan og tékka 
inn á Waldorf Astoria.

Ellen DeGeneres býður 
mér út að borða á Megu! 
Eftir að hafa borðað yfir 
okkur af sushi, endum 
við kvöldið með því 
að kíkja á karók-
íbarinn Lips!

5
Tíska, fegurð, hönnun, 
lífi ð, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

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

föstudagur

Vegna endalausra áskoranna 
 snýr Rómeó og Júlía Vesturports aftur á svið Borgarleikhússins

Tryggðu þér miða á þessa rómuðu sýningu – sýnt í takmarkaðan tíma

Miðasala í fullum gangi

„Perhaps not the Shakespeare
we are used to,

but this is Shakespeare
as he should be.“

Sean Connery

Miðasala | 568 8000 | borgarleikhus.is

Allt seldist upp í vor og því verða nokkrar aukasýningar í ágúst: 10., 11. og 12.
Sýningin sem enginn má missa af! Tryggðu þér miða strax á borgarleikhus.is


