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meðmælin

FAGURT FLJÓÐ Fyrirsætan Mir-
anda Kerr var glæsileg á sýningu 
ástralska hönnuðarins David Jones í 
Sydney á miðvikudaginn. 

NORDICPHOTOS/GETTY 

Tímaritið Vanity Fair opinberaði 
nýverið lista sinn yfir best 

klæddu einstaklinga ársins. List-
inn samanstendur af kóngafólki, 
þjóðarleiðtogum, tónlistarfólki og 
leikurum svo fátt eitt sé nefnt.

Leikkonurnar Tilda Swinton og 
Carey Mulligan voru á lista yfir 
best klæddu konur ársins auk for-
setafrúar Bandaríkjanna, Michelle 
Obama, og bresku prinsessunnar 
Katrínar Middleton.

Á lista yfir best klæddu karl-
menn ársins mátti sjá nöfn á borð 
við breska leikarann Colin Firth, 
tónlistarmanninn Justin Timber-
lake og gríska skipaerfingjann 
Stavros Niarchos.

Það er því fátt sem kemur á 
óvart við lista Vanity Fair þetta 
árið.  - sm

Best klæddu einstaklingar ársins:

Prinsessur og 
skemmtikraftar

Best klædd Catherine Middleton þykir 
á meðal best klæddu kvenna heims árið 

2011.

Pop up á Selfossi
Pop up markaðurinn góði mun 
reka upp kollinn við Austurgötu 2A 
á Selfossi á morgun. Markaður-
inn er haldinn í tengslum við sum-
arhátíðina Sumar á Selfossi og 
verður opinn á milli 12 og 17. Að 
þessu sinni munu Skugga Donna, 
Svava Halldórs, Be-
roma, IBA-The Indi-
an in Me, Elva, Baby 
K, Húnihún, Eight of 
hearts og Helicopter 
taka þátt í markaðn-
um. Við hvetjum alla til 
að mæta, gera góð 
kaup og um leið 
styðja við bakið á 
íslenskri hönnun.

Menning inni á klósetti
Myndlistar- og tónlistarmaðurinn 
Örn Tönsberg opnar sýninguna 

FuglOrðiðFólk í Galler-
íi Klósetti við Hverfis-

götu 61 á morgun. 
Þar sýnir hann mál-
verk og teikningar af 
fuglum og fólki sem 

hann hefur rekist 
á um ævina. 

Þetta er 
fyrsta sýn-
ing Arnar 
á Íslandi 
í lang-

an tíma en 
hann hefur 
alið manninn 
í Danmörku 
undanfar-

in fjögur ár. 
Sýningin hefst 
klukkan 20. 

S amtökin UN Women á Íslandi standa að baki fram-
leiðslu nýrra taupoka sem hannaðir eru af Unu 

Hlín Kristjánsdóttur, Kötlu Rós Völudóttur og Ragnari 
Má Nikulássyni. Framtakinu er ætlað að vekja athygli á 
samtökunum og stöðu kvenna í þróunarlöndum.

Samtökin UN Women hétu áður Unifem en nafnbreyt-
ingarnar urðu eftir að Unifem var sameinuð þremur 
stofnunum innan Sameinuðu þjóðanna. UN Women 
vinnur að málefnum kvenna um allan heim og að sögn 
Hönnu Eiríksdóttur, verkefnastýru UN Women á Íslandi, 
eru samtökin nú stærri og öflugri en áður. 

„Hlutverk okkar er að vekja Íslendinga til umhugs-
unar um málefni kvenna og okkur datt í hug að fá Unu 
Hlín, Kötlu Rós og Ragnar til að hanna þessa poka og 
reyna þannig að ná til almennings á skemmtilegan hátt. 
Katla Rós og Ragnar teiknuðu tvær fallegar myndir fyrir 
okkur og Una Hlín hannaði sniðið á pokanum. Við erum 
mjög ánægð með útkomuna enda er pokinn bæði falleg-
ur og svo má nota hann í allt, sama hvort það er í rækt-
ina, undir tölvuna eða sem innkaupapoka,“ segir Hanna. 
Þess má geta að hönnuðirnir gáfu allir vinnu sína og 
mun ágóðinn renna óskiptur til UN Women.

Pokarnir verða aðeins framleiddir í fjögur hundruð 
eintökum og mælir Hanna með því að fólk drífi sig að 
fjárfesta í einum slíkum áður en það verður um seinan. 
„Ágóðinn rennur í sérstakan sjóð innan SÞ sem vinn-
ur eingöngu að því að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. 
Þetta er fjársveltasti sjóðurinn innan SÞ og jafnframt 
sá eftirsóttasti, mikill fjöldi grasrótarsamtaka sækir um 
aðstoð en aðeins er hægt að styrkja örfá.“ 

Pokarnir verða fáanlegir í verslununum Aurum, GK, 
Kiosk, Mýrinni og Kisunni og á skrifstofum UN Women 
á Laugavegi 42. Sérstakt pokapartý verður haldið í Kiosk 
í tilefni verkefnisins og stendur það frá klukkan 17 til 
19.  - sm

UN Women selja flottar töskur til styrktar góðu málefni:

HÖNNUN GEGN 
KYNBUNDNU OFBELDI

Flott málefni Hanna Eiríksdóttir, verkefnastýra UN Women, segir pokana fallega og nytsamlega. Ágóðinn 
rennur óskiptur til samtakanna sem vinna að málefnum kvenna um allan heim.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI
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LITRÍK AUGU  Þessi augnskuggi er úr nýrri línu frá Mac sem nefnist Semi Precious. 
Augnskuggarnir eru ofnbakaðir, sem gerir þá lausa við öll aukaefni. glansandi áferð-
in kemur frá litlum brasilískum gimsteinum sem eru muldir ofan í. Einnig hægt að 
bleyta upp í og nota sem augnblýant.

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

Grensásvegur 16, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17

SOHO/MARKET  
Á FACEBOOK

Grensásvegur 16, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 og laugd 12–17

ÚTSALAN
ER HAFIN

Næg bílastæði fyrir ofan hús.

30% 
afsl. af skarti.

50-70%
afsl. af öllum fatnaði.
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H
afdís Inga er sannur 
Gaflari. Hún hefur 
alla tíð búið í Hafn-
arfirði og er FH-ing-
ur í húð og hár. „Ég 

hef alltaf búið í Hafnarfirði ef frá 
eru talin nokkur ár þar sem ég bjó 
úti. Ég ólst upp með tveimur eldri 
bræðrum og er því eiginlega litla 
prinsessan í fjölskyldunni,“ segir 
hún brosandi.

Hafdís hefur að eigin sögn allt-
af haft áhuga á að læra förðun og 
lét drauminn rætast árið 2006. 
„Ég vissi strax sem barn að þetta 
væri eitthvað sem ég vildi vinna 
við, það var eitthvað við förðun 
sem mér fannst mjög spennandi. 
Þegar ég var á unglingsaldri mál-
aði ég allar vinkonur mínar fyrir 
böll og partý og ein besta vinkona 
mín heldur því fram að það hafi 
verið hún sem uppgötvaði mig.“

Á ferli sínum hefur Hafdís 
komið víða við og tók meðal ann-
ars að sér verkefni fyrir sænska 
ríkissjónvarpið og Reykjavík Fas-
hion Festival auk þess sem hún 
hefur séð um förðunina fyrir 
ýmsa sjónvarpsþætti og auglýs-
ingar. Hún segir þó skemmtileg-
ast að vinna við tískusýningar því 
þar fái listsköpunin mesta útrás. 

Innt eftir því hvernig sjónvarps-
starfið sé til komið segir Hafdís 
það hafa verið óvænt tilboð frá 
framleiðanda þáttanna. „Hann 

hringdi í mig og bauð mér starf-
ið. Ég varð mjög hissa og tók mér 
góðan umhugsunarfrest áður en 
ég ákvað að slá til. Ég hugsaði 
með mér að þetta er tilboð sem 
býðst aðeins einu sinni.“

Þátturinn ber sama nafn og 
áður en verður þó með nýju sniði 
og öðrum áherslum. Þá verða 
þáttastjórnendurnir núna þrír 
talsins og markhópurinn yngri. 
Hafdís segist hlakka til að tak-
ast á við verkefnið þó hún kvíði 
því líka. „Ég er kannski ekki 
beint kvíðin en þetta er auðvi-
tað fyrir utan minn þæginda-
ramma og maður óttast auðvitað 
það að gera sig að fífli. En þetta 
eru vonandi bara óþarfa áhyggj-
ur hjá mér.“

ATVINNUMENNSKA 
Í HANDBOLTA
Áður en Hafdís Inga gerðist förð-
unarfræðingur var hún atvinnu-
maður í handbolta í eitt ár og 
stundaði einnig nám í innan-
húsarkitektúr í Mílanó. „Eftir at-
vinnumannsárið í Danmörku fékk 
ég nóg af handbolta og ákvað að 
snúa mér að öðru. Ég var búin að 
æfa íþróttina frá því ég var barn 
og fékk aldrei frí. Ef það var pása 
hjá félagsliðinu tóku við æfing-
ar með landsliðinu og að lokum 
fékk ég bara nóg og ákvað að 
taka mér pásu. Undanfarin tvö 
ár hef ég spilað með meistaraliði 
Fram en ég hef verið að glíma við 
meiðsli og tel ólíklegt að ég haldi 
áfram úr þessu.“

MÓÐURHLUTVERKIÐ 
ÞAÐ ALLRA BESTA
Hafdís á eina dóttur sem fyllir sjö 
árin nú í ágúst og er hún að sögn 
hinnar stoltu móður bæði orku-
mikil og ófeimin. „Móðurhlut-
verkið er miklu, miklu skemmti-
legra en ég hafði búist við. Ég held 
að fæstir geti gert sér í hugarlund 
hversu frábært þetta er fyrr en 
barnið er fætt. Fyrir mér er þetta 
besta hlutverk í heimi.“

Hafdís var tuttugu og tveggja 
ára gömul er hún varð ófrísk og 
segir meðgönguna hafa gengið vel. 
„Þetta var mjög óvænt en ánægju-
legt. Það tók mig kvöldstund að 
venjast tilhugsuninni en svo var 
ég bara spennt. Meðgangan gekk 
líka mjög vel, erfiðast fannst mér 
að geta ekki sofið lengur á mag-
anum.“

Þegar dóttirin var fjögurra ára 
gömul ákváðu Hafdís og barns-
faðir hennar að flytja búferlum til 
Mílanó þar sem hún stundaði nám 
í innanhúsarkitektúr. Fjölskyldan 
bjó í ár í borginni og viðurkennir 
Hafdís að fyrstu þrír mánuðirnir 
hafi verið erfiðir. 

„Við töluðum ekki tungumál-
ið og vorum án fjölskyldunetsins 
sem maður var vanur að heiman. 
Menningin er líka ólík okkar og 
mér fannst mjög erfitt að senda 
stelpuna í leikskólann því hún 
átti erfitt með að tjá sig í fyrstu 
en sem betur fer var hún fljót að 
aðlagast og eftir nokkrar vikur 
var hún farin að tala tungumál-
ið betur en ég. Fyrstu mánuðina 
fannst mér ég vera hræðilega vond 
mamma að gera barninu þetta og 
ég mundi hugsa mig vel um ef 
ég ætlaði að flytja aftur út með 
hana.“

KOM ÚT ÚR SKÁPNUM
Hafdís kynntist Söndru Sigurðar-
dóttur fyrir rúmum tveimur árum 
og hafa þær nú verið saman í eitt 
og hálft ár. Sambandið er enn nýtt 
af nálinni en Hafdís segir að hing-
að til hafi allt gengið vel fyrir sig. 
Aðspurð segist hún hafa kviðið því 
mikið að segja dóttur sinni og fjöl-
skyldu frá sambandinu en að allir 
hafi tekið fréttunum vel. 

„Þetta var líklega eitt það erf-
iðasta sem ég hef gert. Ég hafði 
miklar áhyggjur af því hvern-
ig stelpan mundi taka þessu og 
reyndi að undirbúa mig vel, ég 
ræddi við félagsráðgjafa og ráð-
færði mig líka við leikskólakennar-
ana hennar en svo virðast áhyggj-
ur mínar hafa verið til einskis því 
þegar ég sagði henni þetta sagði 
hún bara: „Allt í lagi. Eigum við að 
lita?“ Henni finnst líka brjálæðis-
lega flott að geta sagt fólki að hún 
eigi þrjár mömmur, mig og tvær 
stjúpmömmur,“ segir Hafdís hlæj-
andi.

Þegar hún er innt eftir því hvort 
að fréttirnar hafi komið hennar 
nánustu á óvart svarar hún neit-
andi. 

„Ég held að þetta hafi komið 
fæstum á óvart. Áður en ég sagði 

fjölskyldunni frá hafði ég ímyndað 
mér allt hið versta en svo hafa allir 
bara verið dásamlegir. Barnsfaðir 
minn og fjölskylda hans hafa líka 
verið mjög skilningsrík og þess 
vegna hefur þetta verið frekar auð-
velt ferli. Það tók sjálfa mig líka 
tíma að venjast tilhugsuninni og 
mér finnst ennþá stundum skrít-
ið að hugsa til þess að ég eigi kær-
ustu,“ segir hún og brosir.

FINNUR LÍTIÐ FYRIR 
FORDÓMUM
Hafdís segist lítið hafa fundið 
fyrir fordómum gagnvart samkyn-
hneigðum og segir sína reynslu að-
eins jákvæða. 

„Ég hafði mestar áhyggjur af 
stelpunni og hvort hún yrði fyrir 
stríðni en þetta fjölskyldumunstur 
er orðið það algengt í dag og börn-
in pæla ekkert í því hvort einhver 
eigi tvær mömmur eða tvo pabba. 
En ég hafði líka reynt að vinna 

mína heimavinnu og fengið kenn-
arana til liðs við mig þannig þetta 
hefur aldrei verið vandamál. Ég 
man aðeins eftir einu skipti þar 
sem hún kom heim og sagði ein-
hvern hafa notað orðið lesbía án 
þess að skilja meiningu orðsins 
en það var bara tæklað um leið og 
hefur ekki komið fyrir aftur.“

Hinsegin dagar voru formlega 
settir í gær og ná hápunkti er hin 
árlega Gleðiganga verður farin um 
miðbæ Reykjavíkur á morgun. Haf-
dís mun að sjálfsögðu taka þátt í 
hátíðarhöldunum og viðurkenn-
ir að það sé öðruvísi tilfinning að 
taka þátt eftir að hún kom út úr 
skápnum. 

„Það er auðvitað munur að taka 
þátt í Hinsegin dögum núna. Bar-
áttan fyrir almennum mannrétt-
indum hafur alltaf verið mér hug-
leikin en stendur mér jafnvel enn 
nær núna og ég táraðist næstum 
á opnunarhátíðinni í fyrra. Ég er 

Nýtt andlit á skjáinn Hafdís Inga Hinriksdóttir er ein af þremur stjórnendum Nýs útlits sem hefu
atvinnumaður í handbolta og nýkomin út úr skápnum. 

UPPGÖTVUÐ AF
VINKONU SINNI
Hafdís Inga Hinriksdóttir er förðunarmeistari, fyrrum atvinnumaður í 
handbolta og tiltölulega nýkomin út úr skápnum. Hún er ein af þremur stjórn-
endum sjónvarpsþáttarins Nýs útlits sem hefur göngu sína á Skjáeinum í haust. 

Viðtal: Sara McMahon

Ljósmynd: Stefán Karlsson
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ur göngu sína í haust. Hún er einnig fyrrum 

reyndar enn ný í gay-samfélaginu 
og er alltaf að kynnast fleirum 
innan þess en mér finnst samfé-
lagið fara stækkandi með árunum, 
fólk er ófeimnara við að stíga þetta 
skref og kemur því mun fyrr út úr 
skápnum núna.“

BREYTTIR TÍMAR 
FRAM UNDAN
Þegar Hafdís er að lokum spurð 
út í framtíðaráform sín segir hún 
breytta tíma vera framundan. 

„Ég er mjög spennt að takast á 
við vinnuna í kringum Nýtt útlit 
og sjá lokaútkomuna. Ég er að 
klára námið í félagsráðgjöf í vor 
og stefni á frekara nám, það er 
reyndar enn óákveðið hvort það 
verði tengt félagsráðgjöfinni eða 
eitthvað allt annað. Svo er ég lík-
lega hætt í handboltanum og neyð-
ist því til að finna mér nýtt áhuga-
mál til að koma í staðinn,“ segir 
hún brosandi. 
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✽✽✽ Leikur hjá okkur FRAM-stúlkum á móti mínu uppeldisfélagi, FH, árið 2010.
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Líkur sækir líkan heim. Mynd tekin af stelpunni minni að mála sig í EMM School of Make Up þar sem ég var kennari.

Þarna er ég að sminka fyrir tísku-
sýningu á vegum íslenskra hönnuða 

í Norræna húsinu árið 2009 minnir 

mig.

Þarna er ég

Þarna erum við Sandra í fjölskylduboði 

ásamt Hafdísi Ingu, nöfnu minni, og 

dóttur minni.
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Vertu eins og þú ert
N ú standa yfir Hinsegin dagar þar sem við fögnum fólki og fjölbreyti-

leika þess. Ungir sem aldnir, fjölskyldur og einstaklingar koma 
saman og segja „ég tek þér eins og þú ert“. Það er það sem fordómaleysi 
og skilningur snýst um. Kynhneigð viðkomandi segir þér ekki hvern-
ig kynlíf hann stundar, hvaða bækur hann les eða hvernig hann elsk-
ar. Það segir þér heldur ekki hvort hann sé góður vinur, traustur maki 
eða skilningsríkur uppalandi. Kynhneigð er stór hluti af lífi hvers ein-
staklings en við eigum að meta fólk að eigin verðleikum en ekki hverj-
um það kýs að kúra hjá. Mér barst spurning í vikunni tengd kynhneigð 
og ég læt hana fylgja með. Vonandi opnar hún huga einhverra fyrir því 
að leyfa sér bara að „vera“ sú kynvera sem löngunin segir til um, óháð 

stimplum samfélagsins.

? Ég er stelpa og á kærasta sem er frábær en stund-
um þegar ég er ein þá hugsa ég um aðrar stelpur 

og verð gröð við það, samt elska ég kærasta minn. Ég 
veit að ég vil bara vera með strákum en af hverju hugsa 

ég um aðrar stelpur?
Svar: Það sem þú lýsir er mjög eðlilegt og ekk-

ert til að hafa áhyggjur af. Kynhneigð er flókið 
fyrirbæri sem samanstendur af fleiri þáttum en 
bara fantasíum og snýst fyrst og fremst um það 
hvernig þú upplifir þína kynhneigð. Þessi hugs-
un gæti stafað af forvitni eða jafnvel löngun til að 

deila reynslu og læra. Það er fullkomlega eðlilegt og 
margar stelpur greina frá sambærilegum fantasíum 
og sumar prufa sig áfram með vinkonum sínum. Þá 
er einnig nokkuð um það að strákar deili kynferðis-
legri upplifun með hver öðrum, til dæmis með því að 
stunda sjálfsfróun saman. Þessir drengir líta samt á 
sig sem gagnkynhneigða og laðast að stelpum. Til að 
leika þér aðeins með þínar fantasíur gætir þú bland-
að þessu inn í kynlífið með kærasta þínum, ef þú 
hefur áhuga á því. Það algeng fantasía hjá strákum 
að ímynda sér tvær stelpur saman. Þú gætir þá sagt 
honum um hvað þú hugsar þegar þú ert að hugsa 
um aðrar stelpur og þið getið leikið ykkur með þá 
fantasíu. Það er því ekkert rangt við það að laðast 
kynferðislega að annarri stelpu en ef það þróast 
yfir í eitthvað tilfinningameira gætir þú þurft að 
endurskoða afstöðu þína til kærastans.

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

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

Tískuhönnuðir heimsins boða breyt-
ingar. Eftir að níðþröngar leggings og 

gallabuxur hafa verið ríkjandi „trend” 
undanfarin ár eru útvíðar skálmar átt-
unda áratugarins nú í brennidepli. 

Hönnuðir á borð við Alexander Wang, 
Chloé, Celine, Burberry og Acne eru meðal 

þeirra sem eru með útvíðar 
buxur í fatalínum sínum fyrir 
komandi haust og vetur. Allt frá 
þröngum buxum með útvíðum 
skálmum frá Burberry til víðra 
sniða með flaksandi skálmum 
frá Acne.  - áp

Buxnaskálmar víkka 

Leggings víkja 
fyrir víðum sniðum

Chloé Hanna McGibbon skartaði þess-
um útvíðu gallabuxum eftir sýningu sína. 

Chanel Útvíðar dragtarbuxur með upp-
ábroti hjá Chanel. NORDICPHOTO/GETTY

Gallabuxur Víðar og stuttar buxur við 
fallega gula skyrtu.

Stutt
Bláar, 
þröngar 
og útvíðar 
buxur frá 
Acne.

Rústrautt Þröngar 
buxur með útvíðum 

skálmum í fallega 
rauðum lit frá Bur-

berry.

Kjóll og 
buxur 
Í milli-
línu Acne 
voru 
þröngir 

kjólar 
notaðir 
yfir víðar 

skálmar.

4 verð

1.990–4.990

SÍÐUSTU DAGAR 
ÚTSÖLUNNAR 

Vindáshlíð
sumarbúðir fyrir stúlkur
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YFIRHEYRSLAN
Gígja Ísis Guðjónsdóttir, 
fatahönnuður.

Háir hælar eða flatbotna 
skór: Háir hælar!

Ómiss-
andi í 
snyrti-
budduna: 
Rauður 
varalitur.

Uppá-
haldslitur-
inn: Í sumar 
er það app-

elsínugulur.

Hver eru nýjustu kaupin? Flugmiði 
og hótel í Kaupmannahöfn.

Hvað dreymir þig um að eignast? 
Annan farmiða til útlanda!

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
My Way & Everybody‘s Free to Wear 
Sunscreen með Baz Luhrman.

Uppáhaldshönnuðurinn: Þeir eru 
svo margir en Balenciaga, Alexander 

McQueen og Manish Aurora 
eru í sérstöku uppáhaldi.

Uppáhaldsdrykkur-
inn: Green Magic og 
nýi Blue Lagoon-drykk-

urinn á 
Boston!

Tíska, fegurð, hönnun, 
lífið, fólkið, menning 
og allt um helgina framundan

Fyyllgggsstu mmeeððAuglýsýsseeendur vivinnsamlegagastt h hafið ð sambanand:
Sigrgrríðíðíður Halllglgrímsdóóttttirr í í símmaa 512 544332 eðaða ssigigridurhh@@365.iss
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