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16 blaðsíður á mínútu. 8mb minni og USB 2.  Windows og Mac.



Útsala!
Allir kjólar og skokkar á hálfvirði

Stærðir 36-52

hollur kostur á 5 mín.

GrGríms fiskibolluríms fiskibollur

ÚTSALA • ÚTSALA

BOLIR/TOPPAR 990,-  HETTUPEYSUR 1.990,-  GALLABUXUR 3.500,-  

JAKKAR 4.195,-  LEGGINGS 1.195,-

TÖSKUR – KJÓLAR – PEYSUR – HÚFUR – SKART – SILLY BANDZ 100,- 

PK., OFL. OFL.

30–70% 
afsláttur
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Grensásvegur 16 - sími 553 7300
Opið mán-fös 14–19. Laugd. 12–17

núna
✽  ekki missa af

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Valgarður Gíslason Útlitshönnun 
Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is sími 512 5432 Föstudagur 
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

DÝRSLEG Margherita Maccapani 
Missoni, erfingi Missoni-tískuhússins, 
mætti í þessum flotta jakka í veislu 
sem haldin var í tengslum við tísku-
vikuna í Mílanó um síðustu helgi. 

NORDICPHOTOS/GETTY

Baptiste Giabiconi, fyrirsæta og 
músa Karls Lagerfeld, hefur sent 
frá sér sitt fyrsta danslag og ber 
það heitið Showtime. Lagið, 
og myndbandið, þykir af-
burðaslakt og hefur þótt 
hin besta skemmtun ein-
mitt vegna þessa.

Giabiconi er andlit tísku-
húsanna Chanel, Fendi 
og Karl Lagerfeld 
auk þess sem hann 
hefur verið fylgdar-
sveinn Lager felds 
undanfar in  tvö 
ár. Pilturinn þykir 
einstaklega lag-
legur og þegar 
hann var eitt sinn 
k y n n t u r  f y r i r 
ofurfyrirsætunni 
Naomi Campbell á 
hún að hafa sagt: 
„Þetta er ekki rétt-
látt. Allir eru með 
einhverja galla. 
Þú hefur enga.“

Músa Karls Lagerfeld reynir fyrir sér í tónlist:

Sérlega slakt lag

Á uppleið Baptiste 
Giabiconi hefur gefið frá 
sér sitt fyrsta danslag. 

NORDICPHOTOS/GETTY

FLOTTUR HÓPUR  Moms-listahópurinn opnar 
sýningu í gallerí Kling & Bang klukkan 17.00 á 
morgun, laugardag. Hópurinn samanstendur af lista-
mönnunum Munda vonda, Morra og Ragnari Fjalari.

Förðunarskólinn Beautyworld hefur 
verið settur á laggirnar og mun kenna 
á snyrtivörurnar frá Bobbi Brown. Hug-
myndafræðin á bak við vörurnar er sú 
að hver kona geti litið út eins og hún 
sé með lýtalausa húð, noti hún rétt-
an farða.

Eygló Ólöf Birgisdóttir er skólastjóri 
hins nýja skóla og segist hún hafa 
fengið fjölda fyrirspurna um hvar sé 
hægt að læra förðun í gegnum starf 
sitt sem förðunarfræðingur og því hafi 
hún ákveðið að stofna skólann í sam-
starfi við Guðrúnu Möller. „Við bjóð-
um upp á 14 vikna námskeið þar sem 
grunnurinn í förðun er kenndur ásamt 
„airbrush“-tækni og kvikmyndaförð-
un,“ útskýrir Eygló, sem hlakkar mikið 
til að hitta tilvonandi nemendur skól-
ans. 

Aðspurð segir hún næga vinnu að 
hafa innan þessa geira enda sé mikill 
uppgangur í ýmiss konar kvikmynda- 
og þáttagerð hér heima. „Þetta er 
mjög skemmtilegt starf. Ég fór sjálf út 
í þetta fyrir fimm árum því mig lang-
aði að læra að farða sjálfa mig. Málin 
þróuðust svo þannig að ég hef nánast 
verið í fullu starfi við þetta frá því að 
ég útskrifaðist,“ segir Eygló glaðlega. 

Skólinn hefst 7. febrúar og má fá 
nánari upplýsingar í síma 510-8080.  
 - sm

Nýr förðunarskóli hefur starf sitt í byrjun febrúar:

HLAKKA TIL AÐ HITTA 

NEMENDURNA

Skólastýran Eygló Ólöf Birgisdóttir er skólastjóri hins nýja förðunarskóla 
Beautyworld sem hefur starf sitt innan skamms.  FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM
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Tinna Bergsdóttir er ein fremsta 
fyrirsæta landsins um þessar mundir 
og hefur meðal annars setið fyrir 
hjá tískurisum á borð við H&M og 
Levi‘s. Hún segir tískubransann 
misjafnan en nýtur ferilsins á meðan 
hann varir.

Viðtal:  Sara McMahon

Ljósmynd: Valgarður Gíslason

T
inna var aðeins nítján ára gömul þegar 
hún var uppgötvuð á skemmtistað í 
Reykjavík og beðin um að taka þátt í 
fyrirsætukeppninni Face North. Hún 
viðurkennir að tilboðið hafi komið 

flatt upp á hana en ákvað að slá til eftir að móðir 
hennar hvatti hana til þátttöku. Tinna vann 
keppnina og tveimur vikum síðar var hún flutt 
til New York borgar og þar með hófst fyrirsætu-
ferill hennar.

„Ég vissi ekki neitt um tísku eða fyrirsætustörf 
þannig að það kom mér mikið á óvart þegar ég 
var beðin um að taka þátt í Face North. Ég var 
mjög feiminn unglingur og með lítið sjálfstraust 
en mamma hélt að þetta gæti kannski gert mér 
gott og þess vegna ákvað ég að slá til,“ útskýrir 
Tinna. „Fyrstu vikurnar í New York voru erfiðar. 
Það flutti síðan önnur íslensk stelpa út sem var 
á skrá hjá sömu umboðsskrifstofu og ég. Hún var 
miklu vanari en ég og tók mig undir sinn verndar-
væng, kenndi mér á bransann og eiginlega bjarg-
aði mér.“ 

Tinna segir að það skipti máli að vera laus við 
feimni ætli maður að landa verkefnum og þess 
vegna hafi hún neyðst til að koma út úr skel sinni. 
„Bókarinn minn var alltaf að segja mér að vera al-
mennilegri af því að þessi feimni mín virkaði sem 
hroki á annað fólk. Ég fékk líka að heyra það frá 
öðrum fyrirsætum að ég væri ekki sú hlýlegasta. 
En svo kom þetta allt með tímanum og reynsl-
unni,“ segir hún brosandi. 

SAKNAR FJÖLSKYLDUNNAR 
Tinna er uppalin í Hafnarfirði og er næstyngst af 
fimm systkinum. Hún segir systkinahópinn vera 
mjög náinn enda sé aldursmunurinn á systkinun-

um lítill. „Við erum öll á svipuðum aldri og mjög 
náin. Það eru engin leyndarmál í minni fjölskyldu. 
Ef maður segir einhverjum eitthvað þá er það búið 
að fara hringinn á mjög stuttum tíma,“ segir Tinna 
hlæjandi. 

Hún viðurkennir að það geti verið erfitt að dvelja 
lengi frá fjölskyldu sinni en segir þau hafa verið 
dugleg að heimsækja hana í gegnum árin. „Auð-
vitað saknar maður þeirra, en þau hafa verið mjög 
dugleg að heimsækja mig þegar ég dvel erlendis, 
sem er gott.“

Fyrirsætustarfinu fylgja tíð ferðalög og segir 
Tinna að vegna þeirra hafi hún misst af mörgum 
merkisviðburðum hjá fjölskyldunni. „Ætli helsti 
galli starfsins sé ekki sá að maður er fjarri ást-
vinum og þarf oft að ferðast með nánast engum 
fyrirvara og þá er erfitt að plana nokkuð fram í 
tímann. Ég hef misst af ótrúlega miklu: afmælum, 
fæðingum og öðrum viðburðum, sem mér þykir 
mjög leiðinlegt,“ segir Tinna.

ÓÚTREIKNANLEGT STARF
Tinna flutti til Indlands eftir sex mánaða dvöl í 
New York. Hún segir Indland vera einstakt land 
og endaði á að búa þar í rúmt eitt og hálft ár. „Ég 
kom heim í smá stund eftir dvölina í New York 
því ég var ekki viss um hvort ég vildi halda áfram 
í fyrirsætubransanum. Mér fannst þetta eitthvað 
svo klikkað líf og þurfti smá pásu til að ná áttum. 
Mér bauðst síðan starf á Indlandi og fannst tilboðið 
of gott til að hafna því. Upphaflega átti ég bara að 
vera á Indlandi í tvo mánuði en ég endaði á því að 
vera þar í eitt og hálft ár,“ segir hún. 

Að sögn Tinnu er tískugeirinn óútreiknanlegur 
og hún viðurkennir að það sé undarleg tilhugsun 
að eiga ekki eftir að geta elst í þessu starfi. Hún 
hefur þó allan hug á því að starfa áfram sem 
fyrirsæta á meðan hún getur. „Þetta er mjög 
skrítinn bransi hvað þetta varðar. Ég hef reyndar 
fengið fleiri verkefni eftir því sem ég eldist, sem 
er svolítið merkilegt. Ég veit ekki af hverju það 
er,“ segir hún brosandi og bætir við: „Mér finnst 
reyndar minna einblínt á útlitið eitt og sér í dag, 
það er meira verið að leita eftir stelpum með sterk 
karaktereinkenni og persónuleika.“

Tískuiðnaðurinn er gjarnan álitinn harður 
heimur af okkur sem ekki lifum og hrærumst innan 
hans. Innt eftir því hvort hart sé lagt að stúlkum 
að viðhalda grönnu vaxtarlagi segist Tinna aðeins 
einu sinni hafa verið beðin um að grenna sig fyrir 
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FÉLL FYRIR INDL
Tinna Bergsdóttir var uppgötvuð á skemmtistað þegar hún var nítján ára gömul. Hún segir fyrirsætustarfið hafa sína kosti og g

Höfum bætt við 
á útsöluborðin.

Dalvegi 18, Kóp.  -  Sími 568 6500 - www.fondra.is
Opið 10-18 virka daga, laugardaga 11-16

Úrval af fataefnum Úrval af fataefnum 
og sniðumog sniðum

Tilboðsdagar  

!! Lokadagar !! 

30% afsláttur af öllum vörum  

og allt að 70% afsláttur af völdum vörum. 

Erum með fáar flíkur í hverri gerð  

fyrstur kemur fyrstur fær ☺ 
 

ATH -   Allt nýjar vörur, enginn gamall lager 

 

Tískuverslun fyrir dömur og herra 

Háholti 13-15 Mosfellsbæ – við hlið Krónunnar 

Opið: mán-fös 12:00-18:30 og lau 11:00-18:00 

BÍTIÐ
MEÐ HEIMI OG KOLLU
 ALLA VIRKA DAGA KL. 6.50
MEÐM HEIMI OG KOLLU
AALLA VIRKA DAGA KL. 6.50
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„Þarna er ég um eins árs gömul 
að baða mig í vaskinum heima hjá 
ömmu minni.“

„Á þessari mynd erum við Óliver, bróðir minn, að 
leika okkur á ströndinni hjá ömmu á Long Island í 
Bandaríkjunum.“

„Þarna er ég sex ára með pabba mínum í sólinni á 
Flórída.“

öku. „Ég vann í Tókýó í nokkra mánuði og 
inu sinni beðin um að ganga með sér-
lti sem átti að minnka á mér mittið. Ég 
ví og þar við sat. En þetta er eina skiptið 
ef verið beðin um að grenna mig. Annars 
eynsla sú að smekkur manna er misjafn 
ru ekki allir sem vilja nota ofurgrannar 

ur,“ segir Tinna. „Annars sé ég það núna, 
ára, að ég get ekki lengur borðað allt það 
langar til. Ég er loksins komin með kven-

xt, sem er gaman, ég var alltaf vaxin eins 
“ segir hún hlæjandi.

NÚINU
segir Tinna verkefnin sem hún tekur 

era misskemmtileg. Skemmtilegust séu 
efni þar sem hún fær tækifæri til að láta 
eika sinn skína. „Sum verkefni geta verið 

epleiðinleg,“ segir hún og hlær. „Mynda-
ir sölubæklinga geta til dæmis verið mjög 

nar. Þá stendur maður bara og þarf kannski 
allt að áttatíu flíkur á dag, það getur verið 
di. Myndatökur þar sem persónuleikinn 
oma fram eru auðvitað skemmtilegastar.“ 
r því hvort eitthvert eitt verkefni standi 
erður Tinna hugsi; „Já, það var eitt verk-
sem við dvöldum í heila viku á pínulítilli 
li Taílands og Indlands. Þar var hvorki 

mband né netsamband og við gistum í 
ékofum. Fyrrverandi kærasti minn kom 

þetta var alveg yndisleg vika.“
er búsett í London og segist kunna vel 

borginni. Hún segist þó hafa fengið mikla 
eftir tveggja ára dvöl í borginni og ákvað 

velja sumarlangt á Íslandi árið 2009. „Ég 
ndilega alveg nóg af stórborgarlífinu og 
mikið að koma heim, upplifa íslenskt 
g hvíla mig aðeins. Mér líður samt mjög 
don og hyggst ekki flytja heim alveg í bráð. 

maður eigi ekki eftir að enda hér að lokum, 
ar í það minnsta ekki að ala börnin mín 
rborg,“ segir hún. 

hún er spurð út í framtíðaráform sín segist 
ki hafa leitt hugann mikið að þeim. „Það 
ég er ekki með neitt plan. Ég reyni að lifa 

í stað þess að skipuleggja of langt fram 
. En undanfarið hefur einhver leiklistar-
ossað upp hjá mér, það væri mögulega 
sem ég hefði áhuga á að fylgja eftir í 

nni.“   

LANDI
galla en nýtur þess á meðan það varir.
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Verslun okkar er í Smáralind 2. hæð við D-inngang  | sími 511-10-09

10 – 30 % 
afsláttur af völdum vörum

Nature scent vörurnar frá Signatures of Nature eru í algeru uppáhaldi hjá 
mér.  Þær eru allar úr náttúrlegustu hráefnum og aromatherapíu olíum 
og unnar á náttúrulegan máta sem er algert skilyrði nr. 1 fyrir mig og 
mína viðkvæmu húð. 
 
Sem jurtaráðgjafi og nálastungusérfræðingur, er ég stöðugt á höttunum 
eftir bestu vörunum hverju sinni og geri miklar kröfur um gæði og 
vinnslu og að allt sé eins náttúrulegt og hægt sé.  

Nature scent vörurnar uppfylla öll mín skilyrði og svo er líka alger unun 
að opna hverja krukku eða flösku fyrir sig því ilmurinn af olíunum senda 
mann í þvílíka slökun og draumaheim.  Nú get ég tekið fríið og dekrið 
með mér heim án samvisku og með öryggistilfinningu yfir aukinni 
vellíðan og bættri húð.

Okkar vörur eru án PARABENA

Þórunn Birna 
Guðmundsdóttir, 
Nálastungusérfræðingur, 
jurtaráðgjafi, 
næringarþerapisti, nuddari
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Flugeldasýningar og raunveruleikinn

Hæ, ég er með eina skrítna spurningu. Ég er búin að vera á föstu í 
næstum tvö ár og stunda reglulegt kynlíf. Ég er 21 árs og þó mér 

finnist gaman að vera með kærasta mínum þá hef ég aldrei fengið full-
nægingu. Miðað við spjall sem ég hef átt við vinkonur mínar þá er ég 
farin að halda að það sé eitthvað að mér. Getur verið að sumar konur 
fái bara ekki fullnægingu?

Svar: Þetta er alls ekki skrítin spurning, síður en svo. Í raun er spurn-
ingin heldur flókin og krefur þig um smá sjálfsskoðun. Það er afar um-
deilt innan kynfræðinnar hvort til séu konur sem hreinlega geta ekki 
fengið fullnægingu, gefið að lífeðlislega sé allt fyrir hendi og í góðu 
lagi. Ég ætla því að ganga út frá því að þú getir fengið fullnægingu. Það 
er nokkuð algengt að ungar stúlkur hafi ekki lært á líkama sinn (stað-
setning á sníp er mjög mikilvæg þekking) og kunni því ekki að full-
nægja sjálfum sér. Það er því mjög mikilvægt að þú skoðir líkama þinn 
og kynfæri og prófir þig áfram í að finna út hvað vekur hjá þér unað. 
Þetta hljómar ef til vill klisjukennt, en svona er þetta bara, þú ein getur 
stýrt ferðinni og sjálfsfróun er svarið. Ekki láta það draga úr þér ef það 
tekur smá tíma að fá fullnægingu því ferðalagið er það sem skiptir máli 
til að komast á áfangastaðinn. 

Annað sem er mikilvægt að spá í er að ef heilinn er ekki með og þú 
ekki í stuði þá getur verið nánast ómögulegt að verða kynferðislega æst 
og fullnægð. Það er því fyrsta skrefið. 

Þá að sambandinu. Það er mjög algengt að konur geri sér upp fullnæg-
ingar með alls kyns stunum og öðru látbragði. Nú spyr ég mig hvern-
ig það er í þínu sambandi? Veit kærasti þinn að þú ert ófullnægð eða 
gengur hann bara út frá því að allt sé sem skyldi? Hér reynir á sam-
skipti ykkar. Þú þarft að vita hvað þér þykir gott og geta beðið um það. 
Svo er það annað. Fæstar konur geta fengið fullnægingu með beinum 
samförum. Flestar þurfa að láta örva snípinn með munnmökum fyrir 
eða samhliða samförum og svo með fingri eða titrara samhliða sam-
förum. Sú umræða að til séu alls konar tegundir fullnæginga er oft á 
villigötum og hjálpar fáum. Snípurinn var hannaður fyrir það eitt að 
fullnægja og því þarf að örva hann. Það getur þú gert sjálf eða fengið 
kærastann með þér í lið.

Að lokum langar mig að koma aðeins inn á samræður ykkar vin-
kvennanna. Oft hefur fullnægingum verið lýst á mjög dramatískan 
hátt og þeim líkt við sprengingu sem fer um líkamann og sé eitt það 
undursamlegasta í veröldinni. Ekki misskilja mig, fullnægingar geta 
verið svakalega góðar en þær endast aðeins í nokkrar sekúndur og geta 
verið miskröftugar og því misfrábærar. Sumar fullnægingar komast á 
Richter-skalann en aðrar eru bara eins og hnerri. Þá eru fullyrðingar um 
raðfullnægingar og kynlíf sem endist í margar klukkustundir eitthvað 
ýkt og má stundum deila í slíkar sögur með þremur. Þess háttar sögur 
ættu því alls ekki að vekja hjá þér minnimáttarkennd. Hættu nú að lesa 
og farðu að njóta alls þess sem kynlíf hefur upp á að bjóða!

Sendu Siggu Dögg póst með spurningum eða óskum um umfjöllunarefni. 
Netfangið er kynlif@frettabladid.is

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Golden Globe verðlaunahátíðin fór 
fram í Los Angeles um síðustu helgi 
og að venju hefur mikið verið pælt í 
klæðnaði leikkvennanna. Pastellitir 
og fölir litatónar voru ríkjandi á 
rauða dreglinum í ár en inni á milli 
mátti sjá sterkari liti líkt og rauða 
kjóla January Jones og Christinu 

Hendricks. Tískuspekúlantar voru 
flestir sammála um að Gossip Girl 
stjarnan Leighton Meester og leik-
konan Tilda Swinton hefðu verið 
á meðal þeirra best klæddu í ár. 
Meester klæddist föllituðum kjól frá 
Burberry á meðal Swinton kaus pils 
og skyrtu frá Jil Sanders.  - sm

Golden Globe verðlaunahátíðin var haldin síðustu helgi:

FÖLIR LITIR OG 
EINFÖLD SNIÐ

Mila Kunis Hin smávaxna leikkona 
hefur slegið í gegn með leik sínum í 
The Black Swan. Græni liturinn klæðir 
hana afskaplega vel.

Catherine Zeta-Jones Kjóll Zeta-
Jones var stór og mikill um sig, hún 
kaus grænan lit líkt og Kunis. 

January Jones 
Mad Men-leikkonan 
tók sig vel út í þess-
um fallega, rauða 
kjól frá Versace.

Christina Hendricks Samstarfskona 
Jones mætti einnig í rauðum kjól á há-
tíðina. Hennar kjóll er þó örlítið íburðar-
meiri en kjóllinn sem Jones klæddist. 

Leighton 
Meester 
Meester hefur 
löngum þótt 
mjög smekkleg 
og það sannaði 
hún í þessum 
fallega kvöldkjól 
frá Burberry.

Tilda Swinton 
Hin breska 
Swinton var falleg 
í þessu ljósa 
dressi frá hönnuð-
inum Jil Sanders, 
sniðið er látlaust 
og klæðilegt.

NORDICPHOTOS/GETTY



Vítamín
Heilsuvörur

Vítamín- og heilsuvörudagar verða í 
Reykjavíkur Apóteki dagana 20. – 22. janúar.

20%
afsláttur

af öllum vítamínum og heilsuvörum.
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Háir hælar eða flatbotna 
skór: Þar sem ég er ekkert 
rosalega hávaxin eru háir skór 
skemmtilegir við fínni tilefni 
en flatbotna klárlega dags 
daglega upp á þægindin. 

Ómissandi í snyrtibudduna: 
Er eiginlega ekki með neitt 
svar þar. Er ekki háð neinum 
sérstökum snyrtivörum og 
á ekki alltaf snyrtiveski. Tek 
bara tímabil, stundum á ég 
alls konar dót og stundum 
nenni ég ekkert að pæla í því. 

Uppáhaldsliturinn: Rauður. 

Hver eru nýjustu kaupin? Hef 
mjög lítið keypt síðustu mán-
uði fyrir utan mismunandi 
skemmtilega osta í útlöndum, 
þá helst geitaosta.  

Hvað dreymir þig um að eign-
ast? Íbúð. Land Rover Defend-
er. Nýja tölvu. Flugvél og bát. 

Væri 
líka til 
í hund 
og kort 

með ótakmörkuðum flugmið-
um hvert sem er.

Hvaða lag kemur þér í gott 
skap? Alabama Arkansas með 
Edward Sharpe & The Magn-
etic Zeros hefur verið það 
lag sem hefur bjargað 
skapinu upp á síðkastið.

Uppáhaldshönnuður-
inn: Mundi Vondi.

Uppáhalds-
drykkurinn: 
Undanrenna 
og Caipir-
inha.

YFIRHEYRSLAN
Hrefna Hagalín, 
framleiðandi
Hrefna rekur framleiðslu-
fyrirtækið Krunk ásamt Krist-
ínu Báru Haraldsdóttur. Þær 
framleiddu meðal annars 
stuttmyndina Knowledgy sem 
sýnd var á RIFF í fyrra.

ÁN ILM–
OG

LITAR–
EFNA

EINSTAKAR
HERRAVÖRUR
• Rakgel án ilmefna sem tryggir 

áreynslulausan og öruggan rakstur.

• Rakagefandi andlitskrem sem róar 
húðina eftir rakstur.

• Ilmefnalaus svitalyktareyðir.

 Fæst í næsta apóteki.


