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núna
✽  ekki missa af

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Umsjón Sara McMahon Forsíðumynd Anna María Sigurjónsdóttir 
Útlitshönnun Kristín Agnarsdóttir Auglýsingar Sigríður Hallgrímsdóttir sigridurh@365.is og Sigríður 
Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is Föstudagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 5000 

blogg vikunnar
Tískuliðið
Bloggið Fashionsquad.com var 
stofnað af stílistanum 
Carolinu Eng-
man árið 2006. 
Á blogginu skrá-
setur Eng-
man klæðn-
að sinn við 
ýmis tilefni. 
Auk þess er 
hún dug-
leg að 
fjalla um 
tísku al-
mennt. 

New York tíska
Blogginu www.fashiontoast.com 

er haldið úti af Rumi 
Neely sem er hálf-
ur Japani og hálf-
ur Bandaríkjamað-

ur. Hún starfar 
bæði sem fyr-
irsæta og stíl-
isti og hefur 
haldið úti 

blogginu frá 
árinu 2007. Hún 

segir helstu tísku-
fyrirmyndir sínar 
vera fyrirsæturn-

ar Erin Wasson og 
Daria Werbowy og 
lýsir stíl sínum sem 
afslöppuðum Kali-
forníu-stíl. Skemmti-
legt blogg sem 
gaman er að lesa. 

LEIKKONAN CLEMENCE POESY  
mætti afslöppuð og sæt á verð-
launahátíð í London um helgina. 

NORDICPHOTOS/GETTY

H
afste inn Júl íusson 
vöruhönnuður mun 
kynna vörulínuna HAF 
by Hafsteinn Júlíusson 

í verslun GK Reykjavík á meðan á 
HönnunarMars stendur. Fyrr í vik-
unni gerði hann einnig samning 
við verslunina Selfridges í Lond-
on varðandi sölu og dreifingu á 
vörum sínum. 

Hafsteinn er menntaður vöru-
hönnuður frá LHÍ og og Scuola 
Politecnica í Mílanó. Hafsteinn 
stofnaði HAF by Hafsteinn Júlí-
usson í byrjun síðasta árs ásamt 
kærustu sinni og Daníel Ólafs-
syni en fyrirtækið þróar, framleið-
ir og dreifir íslenskum hönnunar- 
og lífsstíls-
vörum. 

Hann ákvað að stofna fyrirtækið 
eftir að fjöldi fyrirspurna fór að 
berast frá erlendum söluaðilum, 
þar á meðal bresku stórverslun-
inni Selfridges sem hann gerði ný-
verið sölusamning við. Hafsteinn 
hefur verið búsettur í Mílanó und-
anfarin þrjú ár og segir mikinn 
kost að búa í svo mikilli nálægð 
við miðju hönnunarhringiðunnar. 

Eins og áður hefur komið fram 
mun Hafsteinn kynna vörulínu 
sína í verslun GK Reykjavík á 
meðan á HönnunarMars stendur 
og er þetta í fyrsta sinn sem hann 
tekur þátt í viðburðinum. „Mig 
langaði að kynna HAF og okkar 
vörur til sölu á Íslandi í gegnum 
HönnunarMarsinn og hafði því 
samband við Hönnunarmiðstöð 
og þannig kom þetta til. Sýning-

in sem við ætlum að setja upp 
í GK Reykjavík nefnist Vörur í 

vinnslu og er eins konar þrí-
vítt súlurit sem lýsir ferli og 
stöðu hverrar vöru fyrir sig 
á myndrænan hátt,“ útskýr-
ir Hafsteinn.

Sérstakt  opnunarteit i 
fer fram fimmtudaginn 24. 

mars og mun Danni Deluxe 
spila verkið HAF 001: Music that 

Inspired Us auk þess sem allir 

sýningargestir fá afhentan QR-
kóða sem inniheldur verkið. GK 
Reykjavík mun einnig hefja sölu 

á hinum stórskemmtilegu Grow-
ing Jewelry mosaskartgripum eftir 
Hafstein við þetta tilefni.

HAFSTEINN JÚLÍUSSON VÖRUHÖNNUÐUR TEKUR ÞÁTT Í HÖNNUNARMARS:

GERÐI SAMNING VIÐ 
SELFRIDGES

Atorkusamur Hafsteinn Júlíusson vöruhönnuður tekur þátt í HönnunarMars og setur 
meðal annars upp sýningu í GK Reykjavík. 

F
áir fatahönnuðir hafa tjáð 
sig um mál Johns Galliano á 
opinberum vettvangi síðan 

hann var handtekinn í París 
fyrir kynþáttafordóma. Hönn-
uðurinn Isaac Mizrahi er ekki 
í þeim hópi og hefur meðal 
annars sagt að hann vonist til 
að Galliano muni aldrei starfa 
innan tískubransans aftur.

„Ég var aldrei sérstaklega 
hrifinn af því sem Galliano 
gerði. Ég var hrifnari af því sem 
McQueen og Vivienne Westwo-
od gerðu. Og nú kemst ég að því 
að hann hatar gyðinga og ég 
hugsaði með mér: „Bæ, bæ Gal-
liano“. Ég held að hann muni 
aldrei starfa innan bransans 
aftur. Ég vona það alltént í það 
minnsta,“ sagði Mizrahi í viðtali 
við The Cut. 

Isaac Mizrahi er ekki hrifinn af John Galliano:

Vonar að hann 
starfi aldrei aftur

Ekki hrifinn Isaac Mizrahi vonar að Galliano 
muni aldrei aftur starfa innan bransans. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

OFURKONA  Vorlína snyrtivöruframleiðand-
ans MAC nefnist Wonder Woman og er til heiðurs 
ofurhetjunni frægu. Litirnir eru kvenlegir og inniheld-
ur línan meðal annars litaða maskara, þrjár augn-
skuggapallettur og ofurstóran varagloss.  



landsbankinn.is 410 4000Landsbankinn

Styrkir fyrir 
námsmenn

Námufélagar eiga nú kost á veglegum  
námsstyrkjum á framhalds- og háskólastigi  
fyrir skólaárið 2011-2012. Styrkjum hefur
verið fjölgað og styrkupphæðir hækkaðar.

Veittir verða styrkir í fjórum flokkum
� 4 styrkir til framhaldsskóla- og iðnnáms, 200.000 kr.
� 4 styrkir til háskólanáms (BA/BS/BEd), 350.000 kr.
� 4 styrkir til framhaldsnáms á háskólastigi, 400.000 kr.
� 4 styrkir til listnáms, 400.000 kr.

Umsóknarfrestur er til 25. mars.
Sæktu um námsstyrk Námunnar  
á landsbankinn.is. 
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Sigríður Heimis-
dóttir, eða Sigga 
Heimis eins og hún er 
betur þekkt, er líklega 
sá hönnuður sem hvað 
flestir Íslendingar eiga 
eitthvað eftir, án þess 
þó að gera sér grein 
fyrir því. Hún starfaði hjá 
IKEA í mörg ár og er nú 
flutt heim til Íslands eftir 
15 ára búsetu erlendis.

S
igga hefur að eigin sögn 
ávallt verið frekar list-
hneigð og haft mik-
inn áhuga á öllu sem 

viðkemur menningu og hönn-
un. Hún stundaði myndlistar-
nám sem barn og á menntaskóla-
árunum var hún virk í listafélagi 
MR. Sautján ára gömul fór hún 
sem skiptinemi til Bandaríkj-
anna og segir listakennara sinn 
þar hafa verið mikinn áhrifavald 
í lífi sínu. „Þetta var í raun aukaár 
sem ég tók þarna úti því á þess-
um tíma fékk maður skiptinám-
ið ekki metið. Ég nýtti tímann vel 
og tók öll listafög sem ég gat kom-
ist í, grafíska hönnun, ljósmynd-
un og myndlist. Ég var líka með 
alveg frábæran listakennara sem 
hvatti mig áfram og ýtti á mig að 
halda áfram á þessari braut,“ út-
skýrir Sigga. Hún íhugaði fyrst að 
fara út í arkitektúr en iðnhönnun-
in varð ofan á, þar sem hana lang-
aði heldur til að hanna staka hluti 
en heilar byggingar.

„Ég varð að fara út að læra, 
enda var þetta nám ekki kennt 
hér heima á þessum tíma. Ítalía 
kom sterk inn því Ítalir eiga alveg 
sérstakan stað í nútíma hönnun-
arsögu. Ég flutti því út til Rómar 
í byrjun sumars og skráði mig á 
ítölskunámskeið og byrjaði svo 
í hönnunarnáminu í Mílanó um 
haustið. Í fyrstu skildi ég mjög 
lítið af því sem fram fór í tímum 
og man að ég keypti í öngum 
mínum diktafón til að hafa með 
mér í skólanum,“ segir hún og 
skellir upp úr.

NAUT SÍN HJÁ IKEA
Að námi loknu ákvað Sigga að 
flytja aftur til Íslands og kom þá 
heim í miðja kreppu þegar litla 
vinnu var að fá. Hún tók að sér 
starf í húsgagnaverslun og þar 
segist hún hafa lært margt nyt-
samlegt. Meðfram verslunarstarf-
inu tók Sigga að sér ýmis hönn-
unarstörf og vann meðal ann-
ars fyrir Ofnasmiðjuna og GKS. 
Auk þess stofnaði hún fyrirtækið 

Hugvit og hönnun, sem hún starf-
rækir enn þann dag í dag. Sigga 
var einnig dugleg að sækja hönn-
unarsýningar til að kynna sig og 
það var á einni slíkri sem hönn-
unarstjóri IKEA uppgötvaði hana. 
„Hann bauð mér að vinna nokkur 
verkefni fyrir IKEA og ég sagðist 
vera tilbúin að skoða það. Mörg-
um fannst ég þó hafa selt sálu 
mína við þetta, og það ódýrt, en 
ég skildi aldrei þá hugsun. Mein-
ingin með náminu er líklega sú að 
geta lifað af því sem maður hefur 
lært? Þess vegna hef ég oft brýnt 
fyrir unghönnuðum mikilvægi 
þess að sækja svona sýningar því 
þar leynast mörg tækifæri.“

Sigga starfaði sjálfstætt fyrir 
húsgagnarisann í eitt ár en ákvað 
svo að snúa aftur til Ítalíu og ljúka 
meistaranámi í iðnhönnun. Að því 
loknu bauðst henni föst staða hjá 
IKEA og starfaði hún hjá fyrir-

tækinu næstu átta árin. Fyrir jól 
fór fram sýning á verkum Siggu 
í Hönnunarsafni Íslands og hefur 
það líklega komið mörgum sýn-
ingargestum á óvart hversu kunn-
ugleg mörg verka hennar eru. 
„IKEA er umsvifamesti húsgagna-
framleiðandi í heimi og lágt vöru-
verð gerir það einnig að verkum 
að allir hafa efni á að versla þar. 
Ég fæ alltaf ánægju út úr því að sjá 
hönnun mína heima hjá vinum og 
vandamönnum, en oftast veit fólk 
ekki einu sinni af því að ég hafi 
hannað hlutinn,“ segir hún bros-
andi. 

Eftir næstum áratug hjá IKEA 
flutti Sigga sig um set og hóf 
störf hjá danska hönnunarfyrir-
tækinu Fritz Hansen, sem fram-
leiðir meðal annars hönnun Arne 
Jacobsen. „Ég fór úr einum enda 
hönnunarbransans yfir í hinn. 
Það er frábært að hafa kynnst 

öllum hliðum bransans og ég tel 
mig hafa grætt mikið á því,“ segir 
hún.

TÆKIFÆRIN LEYNAST VÍÐA
Þegar talið berst að íslenskri hönn-
un segir Sigga margt mjög áhuga-
vert vera í gangi hér og nefnir í 
því samhengi fyrirtækin Aurum, 
Steinunni, Farmers Market og 
Össur. Hún segir fólk of gjarnt á 
að einblína á hið listræna þegar 
kemur að hönnun en tekur fram 
að hönnun lík því sem Össur er að 
gera sé engu að síður mikilvæg-
ur liður í iðnhönnun. „Nágranna-
lönd okkar búa vissulega að lengri 
hönnunarsögu en við. Þótt það geti 
reynst vel finnst mér það einnig 
geta virkað heftandi því þá þarf 
gjarnan að taka mið af þeim hönn-
unararfi, á meðan við getum leyft 
okkur að vera tilraunagjarnari. Ég 
sé í það minnsta fullt af möguleik-

um hér heima hvað hönnun varð-
ar; það eina sem við þurfum að 
passa okkur á er að vera fagmann-
leg í verki.“

Spurð að því hvort hún haldi 
sérstaklega upp á eitthvert verka 
sinna segist Sigga alltaf eiga erf-
itt með að svara þeirri spurn-
ingu. „Maður dettur svo inn í 
það verkefni sem maður sinn-
ir hverju sinni að það verður oft-
ast uppáhaldsverkefnið manns þá 
stundina. Núna er ég til dæmis 
að hanna fjölskylduvænt hjól-
hýsi fyrir sænskt fyrirtæki og mér 
finnst það afskaplega áhugavert, 
enda hef ég aldrei hannað hjól-
hýsi áður. Og núna á Hönnun-
armars verð ég með ný húsgögn 
með innbakaðri ádeilu á hvernig 
við Íslendingar erum að fara með 
fallega landið okkar. Annars held 
ég alltaf mikið upp á glerlíffærin 
mín.“

ÁNÆGÐ Á ÆSKUSLÓÐUM
Sigga kynntist eiginmanni sínum, 
David Sandahl, í gegnum starf 
sitt hjá IKEA, en hann vann sem 
vöruþróunarverkfræðingur hjá 
fyrirtækinu. Saman eiga hjónin 
þrjú börn, eina dóttur og tvo syni, 
sem þau eignuðust á þriggja ára 
bili. „Við kynntumst á plastnám-
skeiði í Tékklandi, eins rómantískt 
og það hljómar. Vinum mínum 
þótti fyndið að ég hefði náð mér í 
sænskan mann því ég hafði talað 
mikið um það að ég mundi aldrei 
giftast Svía,“ segir hún brosandi. 
Fjölskyldan flutti búferlum til Ís-
lands í byrjun hausts og segist 
Sigga alsæl yfir að vera komin 
aftur heim. „Það var eiginlega 
David sem vildi flytja hingað. Ég 
hélt ég hefði slegið málið út af 
borðinu með því að segja honum 
að finna sér vinnu fyrst en hann 
gerði það og þá var ekkert því til 
fyrirstöðu að við kæmum heim.“

Fjölskyldan fann sér heimili á 
Seltjarnarnesinu og að sögn Siggu 
þrífast börnin eins og blóm í eggi 
á þessum fallega stað. Miðjubarn 
Siggu var greint með einhverfu og 
viðurkennir Sigga að góð þjónusta 
og stuðningur við einhverf börn 
hér á landi hafi átt stóran þátt í 
þeirri ákvörðun að flytja heim. 
„Þó að ég hafi kunnað afskaplega 
vel við mig í Svíþjóð þurftum við 
að bíða lengi eftir allri aðstoð við 
strákinn okkar. Hér gengur þetta 
allt mun hraðar fyrir sig og hann 
er ánægðari fyrir vikið. Auk þess 
erum við foreldrarnir áhyggjulaus-
ari hér og börnin frjálsari ferða 
sinna.“ Innt eftir því hvort hún 
sakni einhvers frá Svíþjóð verð-
ur hún hugsi: „Ég held það mundi 
gera öllum Íslendingum gott að 
búa um stund í Svíþjóð. Þar lærði 
ég aga og ákveðið skipulag, sem 
er alveg nauðsynlegt,“ segir hún 
og hlær.

KOMIN HEIM Á ÆSKUSLÓÐIR

Viðtal: Sara McMahon

Ljósmyndir: Valgarður Gíslason
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Þetta eru gullmolarnir mínir þrír; Anna Lovísa, 
Baltasar og Heimir Móses.

Þarna erum við eiginmaðurinn í Landmannalaugum. Ég og dóttirin Anna Lovísa í Landmannalaugum.

LIDAN-körfur, 
gerðar fyrir 
baðherbergið, 
og einn lang-
mest seldi 
hlutur sem ég 
hef hannað.

Komin heim Sigga Heimis 
iðnhönnuður er flutt heim til Ís-
lands eftir fimmtán ára búsetu 

erlendis. Hún segist ánægð 
með að vera komin heim á 

æskuslóðirnar á Nesinu.
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Fæst í næstu
verslun

Lífrænn
Orkudrykkur

Grænt te og ginseng.
Bragðbætt með Acai safa

og granateplum með lágu GI-gildi
sem skilar orkunni hægt út í blóðið
og gefur jafnvægi á blóðsykurinn.

Svalandi
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M ikill fjöldi frægra sækir tískuvikurnar í New York, London, París og 
Mílanó og getur verið jafn gaman að skoða fatnað þeirra og það er 
að skoða dásemdina á tískupöllunum. Hér má sjá nokkrar af þeim 

stjörnum og fyrirsætum sem vermdu fremstu bekkina á tískuvikunum í 
London og New York. 

FÍNA OG FRÆGA FÓLKIÐ Á FREMSTA BEKK:

FREMST Á 
TÍSKUVIKUNUM

Juliette Lewis á sýningu Julien 
Macdonald í London.

Söngkonan Bat for Lashes á sýningu 
Belle Sauvage í London.

Fyrirsætan Lily Donaldson á 
sýningu Burberry Prorsum í 

London.

Söngkonan Alison Mosshart á sýn-
ingu Sketch for a Fashion Show í 
London. NORDICPHOTOS/GETTY

Fyrirsætan Yasmin Le Bon á sýningu 
Mary Katrantzou í London.

Leikkonan Clémence Poésy 
á Mulberry Salon-sýningunni 
í London.

Anna Wintour og dóttir hennar, Bee Shaffer, á 
sýningu Alexanders Wang í New York.

Kirsten Dunst og Sofia Coppola á 
sýningu Rodarte í New York.



Gjöfin þín í Lyfju
Ef þú verslar vörur frá Estée Lauder fyrir 5.900 krónur eða meira,
dagana 17. - 23. mars í Lyfju Lágmúla og Lyfju Smáratorgi.

Take It Away Makeup Remover – andlitshreinsi 30ml
Perfectionist – viðgerðardropa á línur  og hrukkur, 7ml
Resilience Lift Extreme Creme – Dagkrem sem stinnir og styrkir, 15ml
Pure Color Lipstick – varalit, pink perfait, fulla stærð
Doublewear  Eye Pencil – augnblýant, lit, svart
Pure Color Box – augnskuggabox með 4 augnskuggum
Sumptuous Mascara  – svartan maskara
Stóra og góða snyrtitösku

*Verðgildi gjafarinnar  ca. 23.128 .-

*meðan birgðir endast

Það mikilvægasta sem þú setur á þig í dag
Nýtt. Daywear SPF 15
Nú með enn öflugri andoxunarefnablöndu

Andoxunarefni. Góð fyrir líkamann og góð fyrir andlitið.

Þessi nýja efnablanda okkar, Super Anti-Oxidant Complex, er svo öflug að engin andoxunarefni sem við höfum
rannsakað komast nálægt henni í virkni. Auk þess veitir hún vernd gegn öllum helstu tegundum sindurefna sem
áreita húðina og gera ásýnd hennar eldri. Þannig dregur greinilega úr fyrstu ummerkjum öldrunar. 96% kvenna
(sem þátt tóku í rannsókn okkar?) sögðu að áferð húðarinnar hefði strax orðið sléttari, ferskari og heilbrigðari.
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YFIRHEYRSLAN
Harpa Rún Ólafsdóttir 
listamaður.

Háir hælar eða flatbotna 
skór: Mega háir pinnahæl-
ar, nei. Fylltir hælar, já. 
Flatbotna í sumar. 

Ómissandi í snyrti-
budduna: Ef ég 
gengi með snyrti-
buddu þá myndi 
ég örugglega hafa 
maskara í henni. 

Uppáhaldsliturinn: 
Blágrænn, ekki græn-
blár.

Hver eru nýjustu 
kaupin? Blá sjóliðaskyrta í Kola-
portinu á 200 kall.

Hvað dreymir þig um að eignast? 
Delorian-tímavélarbílinn í Back to 
the Future. 

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
Jackie Wilson Said (I‘m in Heaven 
When You Smile) með Van Morr-
ison. 

Uppáhaldshönnuðurinn: Ási 
Már, Sævar Markús og krakkarn-
ir í Kiosk, Helicopter, Harpa Einars, 
Kristrún Thors, Þór-
unn Árnadóttir, Sonja 
Bent, Aftur 
og fullt fullt 
af öðrum 
snilling-
um, Áfram 
íslensk 
hönnun!!!

Uppá-
halds-
drykkurinn: 
Gott rauðvín.

...


