
föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS  6. ágúst 2010

HANNAR FLOTTAR TÖSKUR + FRÁBÆR DAGUR HJÁ KAMILLU + SÆNSKIR 
PLÖTUSNÚÐAR SPILA + TOPP TÍU HLUTIR

KRÝNIR SIG 
SJÁLFUR

Georg Erlingsson Merritt er 
umsjónarmaður Draggkeppni Íslands.

15.6”

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

117.950Kr.



2 föstudagur  6. ágúst

núna
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„Ég lærði grunninn að arkitektúr á 
Englandi og vann við það fyrst eftir 
að ég kom til Íslands. Eftir hrunið 
var þó lítið um vinnu og ég ákvað 
því að fara út í það að hanna skyrt-
ur og aðra fylgihluti. Kærastan mín 
er fatahönnuður og hún hefur 
verið mér innan handar og aðstoð-
að mig við ýmislegt,“ útskýrir Aron 
Bullion. Hann hannar fallegar karl-
mannsskyrtur, axlabönd, töskur og 
aðra fylgihluti undir nafninu A.C. 
Bullion. Hönnun sína selur hann 
á PopUp markaðinum vinsæla og 
hefur Aron varla undan að fram-
leiða vörur sínar. 

„Ég byrjaði að hanna skyrturn-
ar vegna þess að ég átti erfitt með 

að finna skyrtur sem hent-
uðu mér og voru á viðráðan-
legu verði, nú er ég að hanna 
gleraugnaumgjarðir af sömu 

ástæðu. Ég er sem sagt gjarn á 
að hanna hluti sem ég vil sjálfur 
eiga,“ segir Aron og hlær. Töskurn-
ar sem hann býr til hafa fallið sér-
staklega vel í kramið hjá fólki, en 
töskurnar eru búnar til úr leðri og 
tweed-efni og eru ætlaðar bæði 
körlum og konum. 

Aðspurður segist Aron hafa 
fengið nokkur tilboð frá verslun-
um bæði hér á landi og erlendis 
sem hafa áhuga á að taka hönnun 
hans í umboðssölu. „Ég hef ákveðið 
að taka því rólega svona fyrst um 
sinn. Eins og er næ ég ekki að anna 
eftirspurn þar sem ég er einn í allri 
framleiðslu og finnst því betra að 
einbeita mér að smásölunni núna,“ 
segir Aron að lokum.  -sm

Aron Bullion hannar skemmtilega fylgihluti fyrir karla og konur:

KÆRASTAN HJÁLPAR TIL

Slær í gegn Aron segist vera hrifinn af persónulegri framleiðslu og hannar meðal annars fallegar karlmannsskyrtur, axlabönd og 
töskur á bæði kynin undir nafninu A.C. Bullion. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fallegar töskur Aron 
hannar skemmtilegar 

töskur úr leðri og skosku 
tweed efni. Töskurnar eru 

ætlaðar báðum kynjum.

SVÖRT Í SÓLINNI Kelly Osbourne, 
sem hætti nýverið með unnusta 
sínum, sást við innkaup í vikunni. 
Þótt stúlkan sé dökkklædd virðist 
hún lítið sakna kauða.

Plastguðir kveðja
Gítarleikari og trommari dunrokks-
sveitarinnar Plastic Gods flytja af 
landi brott innan skamms og í til-
efni af því verður efnt til sérstakra 
tónleika á Faktorý í kvöld. Þetta 
verða síðustu tónleikar hljómsveit-
arinnar, í þeirri mynd sem hún er í 
dag, á næstunni og því um stórvið-
burð að ræða. Tónleikarnir hefjast 
stundvíslega fimmtán mínútum eftir 
miðnætti og er mikilli 
stemningu lofað. 

Til hamingju 
með afmælið
Verslunin Spúútnik fagnar tut-
tugu og fimm ára afmæli sínu 
þessa dagana og af því til-
efni eiga allir aðdáendur nýju að-
dáendasíðu verslunarinnar á Face-
book séns á að vinna kíló af fötum. 
Það eina sem menn þurfa að gera 
er að benda minnst tíu vinum á 
þessa nýju síðu, dregið er úr að-

dáendapottinum á 
hverjum degi 
næstu dagana. 
Kílómarkaður-
inn er einnig 
hafinn og því 
geta tísku-
unnend-
ur gert góð 
kaup næstu 
daga.

Á skemmtistaðnum Venue verð-
ur haldið sérstakt skemmtikvöld í 
tilefni Hinsegin daga. Skemmtun-
in fer fram annað kvöld og meðal 
þeirra sem stíga á svið er sænska 
plötusnúðatvíeykið North Beach og 
íslensku plötusnúðarnir Impulze 
og Bensole, sem þeytti skífum á 
skemmtistaðnum Space á Ibiza 
fyrir stuttu. 

Skipuleggjandi kvöldsins er tón-
listarmaðurinn og plötusnúðurinn 
Guðni Einarsson og lofar hann mik-
illi stemningu þetta kvöld. „Þeir fé-

lagar eru í fríi hér á landi og við 
fréttum af því og ákváðum að reyna 
að plata þá til að spila á meðan þeir 
eru hér. Þeir tóku mjög vel í þetta og 
fannst gaman að fá tækifæri til að 
spila á Íslandi,“ segir Guðni. North 
Beach spilar að sögn Guðna house 
tónlist og eru þeir afskaplega vin-
sælir í heimalandi sínu.

Aðgangseyrir er enginn og hefst 
skemmtunin klukkan 23.00 á Venue. 
Nánari upplýsingar má finna á 
vefnum www.rvkunderground.com. 
 -sm

Sænskt plötusnúðatvíeyki spilar á Venue:

Þeyta skífum í fríi

þetta
HELST

Sumar og sól á Venue Guðni Einarsson lofar góðri stemningu á skemmtistaðnum 
Venue annað kvöld.  FRÉTTABLAÐIÐ/ARNÞÓR

Verðhrun í stórum stöfum 
Í minni stöfum minnst 60% 
afsláttur

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

IÐUNN MARÍA GUÐJÓNSDÓTTIR, 
LAGANEMI OG RÍKISSTARFSMAÐUR
Á föstudagskvöldið er mér boðið í gourmet-matarboð hjá góðum 
vinum sem mun sennilega enda í borðadansi. Á laugardaginn verð ég 
með fatamarkað í garðinum við Laugaveg 52 í tilefni af gay pride. 
Sunnudagurinn fer svo í hangs og ef til vill eina sundstund.

helgin
MÍN
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Georg Erlingsson 
Merritt er umsjón-
armaður Draggkeppni 
Íslands sem fór fram í 
þrettánda sinn á mið-
vikudagskvöldið. Hann 
hlaut sjálfur titilinn 
draggdrottning Íslands 
árið 1998, sama ár og 
kynskiptingurinn Dana 
International sigraði 
Söngvakeppni evrópskra 
sjónvarpsstöðva. 

Viðtal: Sara McMahon
Mynd: Valgarður Gíslason

G
eorg er borinn og 
barnfæddur Reyk-
víkingur og starf-
ar sem kerfisfræð-
ingur auk þess sem 

hann sinnir stuðningskennslu, 
semur tónlist og starfar sem plötu-
snúður svo fátt eitt sé nefnt. Hann 
klæddist fyrst draggi þegar hann 
bjó á Spáni á sínum yngri árum 
og tróð þá upp á ýmsum stöðum 
ásamt öðrum draggdrottningum. 

„Vinur minn tók þátt í keppn-
inni þegar hún var fyrst haldin 
hér heima og það var jafnframt í 
fyrsta sinn sem ég horfði á dragg 
„live“. Ári síðar ákváðu nokkr-
ir vinnufélagar mínir að skipu-
leggja fast skemmtikvöld þar 
sem við gætum hist og haft það 
gaman. Við unnum allir á sama 

skemmtistaðnum á þessum tíma 
þannig að það gat verið erfitt fyrir 
okkur að finna dagsetningu þar 
sem allir voru í fríi. Við ákváð-
um að gera eitthvað meira úr 
þessu kvöldi og klæddum okkur 
upp sem Spice Girls og bókuð-
um okkur á Ingólfskaffi í leiðinni. 
Upphaflega ætluðum við bara að 
syngja nokkur lög og fá frítt að 
drekka út á það en við enduð-
um á því að sýna þrisvar sinnum 
sama kvöldið. Þetta var sem sagt 
mín fyrsta reynsla af draggi,“ út-
skýrir Georg sem ákvað í kjölfarið 
að taka sjálfur þátt í Draggkeppni 
Íslands ári síðar. Hann kom fram 
undir sviðs listanafninu Keikó og 
sigraði í keppninni.

„Nafnið var ákveðið í „make-up“ 
stólnum rétt áður en ég fór á svið. 
Vinkona mín stakk upp á nafninu 
því ég væri vaxinn eins og hval-
ur og þetta nafn hefur fylgt mér 
síðan. Nafnið passar mjög vel við 
hana því Keikó er bæði svört og 
hvít.“ Georg er jafnframt eina ís-
lenska drottningin sem aldrei 

var krýnd og segist hann ætla að 
krýna sig sjálfur núna í ár. „Þá fæ 
ég loksins mína kórónu,“ segir 
hann og hlær.

GAMALT LEIKLISTARFORM
Að sögn Georgs er dragg alda-
gamalt leiklistarform sem nær 
allt aftur til tíma Forn-Grikkja 
þegar karlkyns leikarar fóru með 
öll kvenhlutverkin í leikritum þar 
sem konum var meinað að koma 
fram. 

Hver er sjarminn við dragg?
„Í fyrsta lagi er þetta alveg ofboðs-
lega skemmtilegt og maður fær 
visst kikk út úr því að standa uppi 
á sviði og skemmta fólki. Upphaf-
lega var dragg tengt leikhúsum 
því konum var meinað að koma 
fram og þess vegna þurftu karl-
ar að fara með öll kvenhlutverk. 
Draggið tók svo miklum breyting-
um eftir seinni heimsstyrjöldina 
og færðist þá inn á skemmtistaði 
ætluðum samkynhneigðum og 
varð þá líkara því sem við þekkj-
um í dag, en draggið er stanslaust 
að þróast og breytast og nú eru 
stelpur til dæmis farnar að sýna 
þessu meiri áhuga.“ 

Draggkeppnin hér á landi tók 
fyrst aðeins við draggdrottning-
um en breyting varð þar á árið 
2005 þegar draggkóngar fengu 
einnig leyfi til að keppa. Fyrst var 
aðeins keppt um einn titil en nú 
er keppt bæði um titilinn dragg-
drottning og draggkóngur ársins. 
Fimm manna dómnefnd velur 
sigurvegara ársins og er ýmislegt 

sem keppendur þurfa að huga að 
vilji þeir standa uppi sem sigur-
vegarar kvöldsins.

„Dómararnir taka meðal annars 
mið af framkomu, búningum, út-
liti og tilsvörum keppenda. Atrið-
in sem keppendur koma með eru 
afskaplega ólík, sumir halda ræðu, 
aðrir dansa og syngja og enn aðrir 
fara með ljóð eða uppistand. Það 
fer miklu meiri vinna í þetta en 
fólk gerir sér grein fyrir, keppend-
urnir leggja sig mjög fram og við 
sem að keppninni stöndum reyn-
um að leiðbeina þeim eins og við 
getum.“

Hversu hart er barist um titilinn?
„Þetta er mjög hörð keppni,“ 

segir Georg og hlær. „Það eru 
sumir sem brosa framan í and-
stæðinginn og óska honum góðs 
gengis en bregða svo fyrir hann 
fæti þegar hann gengur út á svið-
ið. Það hefur komið fyrir að neglur 
og hárkollur hverfi en við reynum 
að sjá til þess að allt fari að mestu 
friðsamlega fram. Stærsti mis-
skilningurinn við þessa keppni er 

FORRÉTT
AÐ VERA SAMK
HNEIGÐUR Á ÍS

Georg Erlingsson Merritt segir mikil-
vægt fyrir samfélag samkynhneigðra að 
finna fyrir stuðningi almennings og bend-
ir á að Hinsegin dagar séu nú ein stærsta 
fjölskylduhátíð landsins. 

„Vinkona mín stakk upp á nafn-
inu því hún sagði að ég væri vax-
inn eins og hvalur og það hefur 
fylgt mér síðan.“
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að það sé skemmtilegast í saln-
um. Það er alls ekki satt, það er 
langskemmtilegast baksviðs og 
þar getur gengið á ýmsu.“

Keppnin í ár hefur yfirskrift-
ina You wanna be on top og er 
kynnir hennar engin önnur en 
Tæra Bænks sem Georg sjálfur 
leikur. „Það fer mikill tími í bún-
ingaskipti og maður þarf að hafa 
hraðar hendur. Ég kem fyrst fram 
sem Evíta, fer næst yfir í Lady 
Gaga og breyti mér svo í Tæru,“ 
segir hann og bætir við að erfitt 
geti reynst að ná rétta litaraftinu 
á svo skömmum tíma. „Best væri 
auðvitað að fara í „spray-tan“ eða 
hanga í ljósum en annars virkar 
dökkt púður eða sokkabuxna-
sprey ágætlega.“

FORRÉTTINDI AÐ BÚA HÉR
Keppnin hefur stækkað í snið-
um frá því hún var haldin fyrst 
og hefur almenningur sýnt henni 
mikinn áhuga síðustu ár. Að sögn 
Georgs hefur áhorfendahópurinn 
breikkað og sýna gagnkynhneigð-
ir þessu jafn mikinn áhuga og 
samkynhneigðir og komast færri 
áhorfendur að en vilja. Almenn-
ingur hefur þó ekki alltaf verið 
svo fordómalaus og segist Georg 
muna tímana tvenna.

„Árið sem ég vann keppnina 
varð ég oft fyrir aðkasti og þurfti 
jafnvel að slá frá mér, en þetta 
hefur sem betur fer batnað mikið 
og í dag verður fólk ekki fyrir að-
kasti fyrir að klæðast draggi. For-
dómar eru auðvitað bara þekking-
arleysi, eða heimska, og með auk-
inni þekkingu minnka fordómar. 
Fjölmiðlar hafa verið duglegir við 
að kynna þennan kúltúr í jákvæðu 
ljósi og það hjálpar auðvitað líka,“ 
segir Georg og bætir við að Hins-
egin dagar í Reykjavík hafi einnig 
gert mikið fyrir samfélag samkyn-
heigðra. Þetta er í tólfta sinn sem 
Hinsegin dagar eru haldnir há-
tíðlegir og líkt og fyrri ár er boðið 
upp á fjölbreytta og skemmtilega 
hátíðardagsskrá fyrir alla. 

„Það segir mikið að Gay Pride er 
nú orðin ein stærsta fjölskylduhá-
tíð landsins og það mætti segja að 
það séu forréttindi að vera sam-
kynhneigður á Íslandi. Erlendir 
ferðamenn sem koma hingað á 
Gay Pride eru hissa á því hversu 
friðsamlega hátíðin fer fram og 
hversu fjölskylduvæn hún er. Það 
sem gerir okkar Gay Pride svo ein-
stakt er að það taka allir þátt, í 
fyrra voru fleiri sem tóku þátt í 
Gay Pride-göngunni en 17. júní-
hátíðahöldunum og það er svo-
lítið magnað. Það er okkur auð-
vitað líka mjög mikilvægt að fá 
þennan stuðning frá almenningi,“ 
segir Georg. Hann telur að dragg-
keppnin muni halda áfram að 
stækka og dafna á komandi árum 
og útilokar ekki að á tuttugu ára 
afmæli keppninnar fari hún fram 
í Hörpunni. „Keppnin fer þá fram 
í stóra salnum í Hörpunni,“ segir 
hann að lokum glaður í bragði.

TINDI 
KYN-
SLANDI

Uppáhaldstónlistar-
maður?
Uppáhaldið sem ég 
fer alltaf á tónleika 
með er Madonna, 
elska hana í tætlur. 
Ég held líka mikið 
upp á Placebo.

Uppáhaldsmatur?
Kjúklingur, just love it.

Besti tími dags?
Þegar ég kem heim 
úr vinnunni og átta 
mig á því að ég þarf 

að halda áfram að vinna. 
Alltaf nóg að gera hjá mér.

Uppáhaldsstaður-
inn?
Finnst æði að vera 
í London eða 
París. En síðan 
er alltaf gaman í 
vinnunni á Kofa 

Tómasar frænda þegar 
ég er að spila.

Stjörnumerki?
Steingeit.
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tíðin
✽  Brostu framan í heiminn

1Eftir skemmtilega 
verslunarmannahelgi 
er gott að detoxa svo-
lítið og drekka grænt te 
og sítrónuvatn. 

2Röndóttur fáni og lit-
rík föt eru nauðsynleg 
fyrir Gay Pride-fögnuð-
inn á morgun. Sýnum 
stuðning!

3Útiluktir eru kósí þegar 
setið er úti í garði í 
rökkrinu sem nú er 
farið að láta á sér 
kræla.

4Spörum ekki gullhamr-
ana, það er jafn gaman 
að hrósa öðrum og það 
er að þiggja gullhamra 
sjálfur.

5Sumarið er brátt á enda 
og því um að gera að 
nýta síðustu dagana í 
útilegur, lautarferðir og 
aðra útivist.

algjört möst

TÓMAS MAGNÚSSON 
tónlistarmaður.

TÖLVAN MÍN ER EINS OG FRAMLENGING 
AF MÉR.
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MYNDAVÉLIN ER MÉR MIKILVÆG TIL ÞESS AÐ 
FANGA AUGNABLIKIÐ.

KAOSSPAÐINN ER ÓMISSANDI TIL AÐ BÚA TIL RINGUL-
REIÐ.

Í BAÐKERINU FINNST MÉR BEST AÐ „CHILLA“.

VESKIÐ MITT ER Í MIKLU UPPÁHALDI ÞEGAR ÞAÐ ERU 
PENINGAR Í ÞVÍ. AUK ÞESS ER HÆGT AÐ GEYMA ALLS 
KONAR DRASL Í ÞVÍ.

MEÐ LEATHERMAN-HNÍFNUM 
MÍNUM GET ÉG GERT NÆSTUM ALLT.

PLÖTUSPILARINN MINN ER HUNDGAMALL EN SPILAR 
VEL FUNKÍ ENN ÞÁ.

SÓLGLERAUGUN SEM MAGGI, VINUR MINN, GAF MÉR 
HENTA EINSTAKLEGA VEL Í ÍSLENSKU VEÐURFARI. LYKLARNIR MÍNIR OPNA ALLT SEM ÉG ÞARF AÐ OPNA.

SKÓRNIR SEM AMMA GAF MÉR FYRIR 
SIRKA ÞREMUR ÁRUM OG ERU ENN 
GÖNGUFÆRIR ERU LÍKA Í MIKLU UPPÁ-
HALDI.

TOPP

10

ILMURINN AF ÞESSU ILMVATNI  frá franska snyrti-
vörufyrirtækinu L‘occitane minnir á endurnærandi skógarilm á 

sumrin. Ilmvatnið er hluti af sumarlínu fyrirtækisins.

SALON REYKJAVÍK

Vertu velkomin(n)!



Ertu að glíma við:
• Mataróþol
• Matarfíkn og sykurlöngun
• Maga- og ristilvandamál
• Verki og bólgur í liðum
• Streitu, þreytu og svefnleysi
• Þunglyndi
• Aðra lífsstílssjúkdóma

Nýtt námskeið

Taktu ábyrgð á eigin heilsu 
og skráðu þig núna í síma 444 5090 

eða nordicaspa@nordicaspa.is

Á námskeiðinu hreinsum við líkamann af 
öllum eiturefnum, aukum getu hans til að 
vinna rétt úr fæðunni, aukum liðleika og 
styrk og komum þér af stað í nýjan lífsstíl!

Fimm tímar í viku – hreinsun, liðleiki og styrkur
• 3 tímar – jóga, liðleiki og öndun 
• 2 tímar – léttar styrktaræfingar í tækjasal 
Tímar: 6:45 og 17:20 mán/mið/fös.
Þjálfari: Sigríður Guðjohnsen

Námskeið hefjast 16. ágúst
Kynningarfundur 14. ágúst kl. 10:30

Kr. 34.900

NORDICASPA

28 daga 
hreinsun

með mataræði
og hreyfingu

WWW.NORDICASPA.IS
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Ég er algjör svefnpurka 
og myndi 
byrja þennan 
föstudag á 
að sofa út!

Mér finnst, eins og líklega öllum, 
mjög gott að fá bröns. Staðurinn sem 
yrði fyrir valinu er Geysir Bistro vegna 
þess að þar fær maður djúpsteikt-
an camembert og amerískar pönns-
ur með sýrópi. Svo vinnur líka indæl-
asta þjón-
ustukonan 
í Reykjavík 
þarna. Hún 
veit allt-
af að ég 
vil pipar-
myntute.

Södd og sæl færi ég í Laugar Spa 
í saltnudd sem er einfaldlega það 
besta sem ég veit. Ég myndi síðan að 
sjálfsögðu hanga í spa-inu í minnst 
fimm tíma.

Ég fengi að 
vera stikk-

frí frá íslensk-
um virðisauka-
skatti og toll-

gjöldum og gæti þess vegna misst 
mig á ebay. Myndi líka hanga þar í 
svona fimm tíma.

Vampírur, suðurríkin, varúlfar og 
hinar ýmsu kynjaverur. Frábærir HBO 
þættir sem ég fæ ekki nóg af. Þeim 
yrði skolað niður með blóðrauðri 
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OPIÐ 
Virka daga frá kl. 10-18

Lau frá kl. 11-17

Dorma býður betur

Dormaverð

Ótrúlegt verð

69.900,-
Frábær svefnsófi 

69.900,-
Hægindastóll í taui

20% afsláttur
Stillanlegt heilsurúm

2.900,-
Sængurverasett

20% afsláttur
Serta heilsurúm

149.000,-
Interbed 160x200

Yfi r 40 ilmtegundir
499,-

Handklæði 50x100 cm
14.900,-

Dúnsæng

Fimm ára

ábyrgð

á rúmum!


