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Haft eftir vi skiptavinum okkar:
Vilborg: Ég vakna i á 
venjulegum tíma dreif mig í 
sturtu, eftir hana eyddi ég 5 
mínútum í hári , ég vissi 
ekki hva  ég átti a  gera 
vi  næstu  45 mínúturnar 
sem ég yfirleitt eyddi í 
hári  á morgnanna!

Gu laug: Besta 
fjárfestingin sem 
ég hef gert hva  
var ar hár mitt!
  

Hvet ig til a  koma og prufa 
NATURA  KERATIN 
kraftaverkame fer  sem virka!

NOLAS REYKJAVÍK

BYLTINGAKENND ME FER  AR SEM KERATIN
OG ALOE BARBADENSIS  ER NOTU  TIL A
INNSIGLA HÁRI . MÖGNU  ME FER  SEM GERIR
HÁRI  MJÚKT, SLÉTTARI, HEILBRIGT OG GLAN-
SANDI. ESSI ME FER  VIRKAR EINS OG
KRAFTAVERK Á URRT, ÚFI , VI KVÆMT OG
BROTTHÆTT HÁR. BESTI KOSTURINN FYRIR LITA
HÁR, HÁR ME  STRÍPUM E A SKEMMT HÁR. 
 
SALON REYKJAVÍK   GRANDAGAR UR 5 
101   REYKJAVÍK           SÍMI:   56  85  305
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blogg vikunnar

KERTALJÓS Með lækkandi sól er klassískt að draga fram alla 
kertastjaka heimilisins og lífga upp á skammdegið. Það er gott ráð að 
kaupa kerti í ÖLLUM REGNBOGANS litum og gefa þannig gömlum 
kertastjökum nýjan og hressandi blæ.

F atahönnuðirnir Guðmundur 
Jörundsson og Mundi stíga sín 

fyrstu skref í leikhúsunum á næsta 
ári þegar þeir hanna búninga fyrir 
sitthvort leikritið í Borgarleikhús-
inu. 

Mundi ætlar að sjá um að klæða 
Vesturportsleikhópinn í leikritinu 
um Axlar-Björn og er strax byrjað-
ur að brjóta heilann yfir búninga-
vali. 

„Ég hef alltaf haft mikinn áhuga 
á Axlar-Birni, sem var einn skæð-
asti fjöldamorðingi Íslandssögunn-
ar og hefur gleymst gegnum tíðina. 
Ég var því ekki í vafa þegar Vestur-
port hafði samband,“ segir Mundi, 
sem er nú þegar byrjaður að funda 
með leikhópnum og vinna í pers-
ónusköpun. „Þetta er allt annað 
en að hanna sína eigin fatalínu og 
þetta verður engin Munda-tísku-
sýning á sviðinu.“

Guðmundur, eða Gummi eins og 
hann er kallaður, sér um búninga-
hönnun í leikriti Jóns Atla Jónas-
sonar, Nóttin nærist á deginum. 
Það var Jón Atli sem hafði sam-
band við Gumma, sem þótti þetta 
strax spennandi verkefni að tak-
ast á við. „Ég varð strax heillað-
ur af verkinu. Það er spennandi að 
prófa leikhúsið og fín reynsla fyrir 
mig,“ segir Gummi og bætir við að 
þetta verði einnig krefjandi. „Verk-
ið er frekar dimmt og drungalegt 
nútímaleikrit. Það þarf að passa að 
búningarnir taki ekki of mikla at-
hygli á sviðinu en ég hlakka til að 
hefja ferlið með leikhópnum.“

Báðir hafa þeir Mundi og Gummi 
vakið athygli fyrir hönnun sína 
en þeir eru um þessar mund-
ir að vinna í sumarlínum næsta 

árs. Gummi hannar herrafatalínu 
fyrir Herrafataverslun Kormáks 
og Skjaldar ásamt því að hanna 
herrafatnað fyrir verslunina GK. 

Mundi er á fullu að vinna í sumar-
línu sinni, sem hann stefnir á að 
frumsýna innan skamms.  

 alfrun@frettabladid.is

Fatahönnuðirnir Mundi og Guðmundur Jörundsson í leikhúsið:

SPENNANDI REYNSLA

Fatahönnuðir í leikhúsið Fatahönnuðirnir Guðmundur Jörundsson og Mundi stíga báðir sín fyrstu skref 
í leikhúsunum á næsta ári. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Fyrrverandi ritstjóri franska 
Vogue, Carine Roitfeld, gefur 

út ævisögu sína, Irreverent, 18. 
október næstkomandi. Bókarinn-
ar er beðið með mikilli eftirvænt-
ingu tískuspekúlanta enda Roit-
feld áhrifamanneskja í tískuheim-
inum og þykir luma á nokkrum 
skemmtilegum sögum þaðan. 

Bókin er tæpar 400 blaðsíður 
og inniheldur fullt af myndum úr 
einkaalbúmi Roit-
feld. Einnig eru 
bréf og sögur frá 
frægum hönnuð-
um á borð við Al-
exander McQueen, 
John Galliano og 
Tom Ford í bókinni. 

R o i t f e l d  s e g -
ist sjálf ekki skilja 
þessa eftirvæntingu  
en nýtur þess að 
vera í sviðsljósinu. 
„Ég er hvorki lista-
maður né rithöfund-
ur. Ég stílisera myndatökur. Það er 
ekkert sérstakt við mig en kannski 

er ég á réttum stað 
á réttum tíma. Eftir 

að ég hætti hjá Vogue er ég að 
drukkna í alls konar tilboðum.“  
 - áp

Ævisaga Carine Roitfeld

Bók fyrir tískuljón

Umdeild Í sinni tíð sem 
ritstjóri Vogue fór Carine 
Roitfeld oft yfir strikið og 
var umdeild. 
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Dillað og dansað
Þeim sem vilja sletta 
úr klaufunum og 
dansa inn í haust-

ið er bent á að 
leggja leið sína 
á Nasa á laug-
ardagskvöld-

ið. Þar heldur 
útvarpsþátturinn 

Party Zone dans-
veislu þar sem þýski plötusnúður-
inn Henrik Schwartz er heiðurs-
gestur. Íslensku plötusnúðarnir DJ 
Margeir og Benzol koma einnig 
fram ásamt Sean Danke. 

Eitthvað fyrir augað
Ljósmyndarinn Sigríður Ólafsdótt-
ir, betur þekkt sem Sissa, opnar 
ljósmyndasýningu á Kex Hostel á 
laugardaginn. Sýningin ber heitið 
Honesty og er einlæg, djörf og 
beint frá hjartanu en viðfangsefn-
ið er meðvirkni í ólíkum myndum. 

Tónverk eftir tónlistarmanninn 
Bigga Bix er spilað undir sem 
hluti af sýningunni. Hress-
andi viðkomustaður á laugar-

dagsrúntinum. - áp

KONA Í RAUÐU Lady Gaga vant-
ar ekki hugmyndaflugið þegar kemur 
að því að velja sér klæðnað. Hér 
er hún rauðklædd frá toppi til táar í 
fyrirpartíi MTV Video Music Awards. 
Takið eftir háu sólunum á skónum 
hennar.  NORDICPHOTO/GETTY





NAGLALAKK FYRIRSÆTUNAR ER ROAD HOUSE BLUES 
OPI INNIHELDUR EKKI DBP, TOLUENE EÐA FORMALDEHYDE

Fæst í öllum helstu snyrtivöruverslunum  
og apótekum landsins.

Nánari upplýsingar á artica.is

LITIR HÆGRI TIL VINSTRI: Are We There Yet?, 
I Eat Mainely Lobster, My Address is 

“Hollywood,”  Color to Diner For, Honk If You 
Love OPI, Road House Blues, Suzi Takes the 

Wheel, French Quarter for Your Thoughts, Uh-
Oh Roll Down the Window, A-taupe the Space 
Needle, Get in the Expresso Lane, I Brake for 

Manicures
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T
ískustraumar tíunda ára-
tugarins hafa sótt í sig 
veðrið undanfarin ár og 
má nú finna slíkan fatn-

að víða. Grunge-ið kom aftur fram 
á sjónarsviðið fyrir nokkru síðan og 
nú hafa buxnakjólar, blómamynstur 
og Dr. Martens-skór fylgt í kjölfarið.

Grunge-tískan var tengd tón-
listarstefnu að sama nafni 
og kom fyrst fram á sjónar-
sviðið á fyrri hluta tíunda 
áratugarins. Líkt og tónlistin 
var grunge-tískan eins konar 
andsvar við tískustraum-
um og stefnum þess tíma. 
Ógreitt hár, rifnar gallabux-
ur, köflóttar skyrtur, lagskipt-
ing og strigaskór voru í miklu 
uppáhaldi meðal þeirra sem 
fylgdu straumum grunge-ins. 
Stefnan festi sig þó í sessi og 
árið 1993 hannaði Marc Jacobs 

sumarlínu fyrir Perry Ellis í anda 
grunge-ins. Jacobs var þó rekinn stuttu síðar.

Í sjónvarpsþáttunum Beverly Hills 90210 má sjá annars konar tísku-
strauma, blómakjóla, smekkbuxur, stutt pils og hvíta sokka við ökkla-
skó. Ljósu gallabuxurnar tröllriðu öllu og stuttermabolir eða magabol-
ir sömuleiðis. - sm

Síðkjóll frá Spútnik 

Flott fyrirsæta Fyrirsætan 
Kate Moss var að stíga sín 
fyrstu skref innan tískubrans-
ans á þessum tíma. 

Óskabarn tíunda áratugarins Winona Ryder var óskabarn tíunda áratugarins. Hér 
sést hún í ljósum gallabuxum og stuttermabol. 

Leður og stuttbuxur Drew Barrymore klæðist galla-
stuttbuxum, en þær hafa verið mjög í tísku síðustu tvö 
árin.

Hvítklædd söngkona Írska söngkon-
an Sinéad O’Connor var ein af fyrir-
myndum ungu kynslóðarinnar á tíunda 
áratugnum. Hér klæðist hún síðkjól og 
hinum vinsælu Dr. Martens-skóm. 
 NORDICPHOTOS/GETTY

Heklaður topp-
ur frá Top Shop

Vagabond, fást í 
Kaupfélaginu

TÍSKA TÍUNDA ÁRATUGARINS SNÚIN AFTUR:

GAMALT 
OG GOTT
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Grensásvegur 16, sími 553 7300 
Opið mán–fös 12–18 

laugd 12–17

ÚTSÖLULOK
VERÐSPRENGJA 

5 VERÐ: 
1000 - 1500 - 2000 

2500 - 3000 

SOHO/MARKET 
Á FACEBOOK

Ingibjörg Gréta 
Gísladóttir vakti 
athygli fyrir vasklega 
framgöngu sína með 
fatahönnunarkeppnina 
Reykjavík Runway. Ingi-
björg hefur komið víða 
við á lífsleiðinni en hún 
er menntuð leikkona 
og viðskiptafræðingur 
með brennandi áhuga á 
fótbolta.

Mynd: Anton

Orð: Álfrún Pálsdóttir

Förðun: Harpa Kára/MAC

H
önnun breytir heim-
inum,“  seg ir  Ing i-
björg Gréta Gísladótt-
ir, framkvæmdastjóri 

Reykjavík Runway.
„Ég er þakklát öllum þeim sem 

komu að þessu verkefni og gerðu 
það að veruleika með því að vinna 
með hjartanu,“ segir Ingibjörg, 
sem er þessa dagana að gera upp 
keppnina og sjá hvað má betur 
fara fyrir næsta ár. Hún er nefni-
lega hvergi hætt og stefnir á að 
halda næstu keppni í nóvem-
ber 2012. „Ég er ennþá að vinna 
í þessu en maðurinn minn er 

reyndar búinn að láta mig vita að 
hann vilji fara að sjá meira af mér 
heima fyrir.“

LEIKKONAN SEM LAUG SIG 
TIL SPÁNAR
Ingibjörg býr í smáíbúðahverfinu 
ásamt börnum sínum tveimur, 
manni og hundi. Hún útskrifað-
ist árið 1991 úr Leiklistarskólan-
um og vann við leiklistina í nokk-
ur ár eftir útskrift. 

„Ég útskrifaðist sem leikkona á 
síðustu öld en í dag nýt ég leiklist-
arinnar í stað þess að skapa hana 
sjálf. Leiklistin er stór partur af 
mér og mér finnst gott að koma 
í leikhúsið og verða fyrir áhrif-
um,“ segir Ingibjörg og fullyrðir að 
leikkonudraumurinn sé ennþá til 
staðar og hún geti hugsað sér að 
vinna við leiklistina aftur í fram-
tíðinni. 

Eftir að hafa lifað í leiklistinni í 
nokkur ár stóð Ingibjörg á kross-
götum, vildi söðla um og sótti um 
stöðu fararstjóra á Spáni. „Það má 
eiginlega segja að ég hafi logið 
mig til Spánar. Ég fékk starfið 
á þeim forsendum að ég kynni 
spænsku, sem ég gerði alls ekki. 

Ég sagði að ég hefði lært spænsku 
en að ég þyrfti bara að rifja hana 
upp,“ segir Ingibjörg og brosir 
á meðan hún rifjar upp þennan 
tíma. „Ég hafði engar áhyggjur af 
því heldur tók ég bara eitt nám-
skeið áður en ég flutti út og treysti 
á að þetta mundi koma með tím-
anum. Fyrsta veturinn úti komst 
ég ansi langt, enda neitaði ég að 
tala annað en spænsku. “

HAGSÝNA HÚSMÓÐIRIN
Tíminn á Spáni lengdist í sjö ár 
og eignaðist hún tvo börn með 
spænskum barnsföður sínum. 
Þegar hún loks flutti heim var 
hún einstæð tveggja barna móðir 
og þá tók hin hagsýna húsmóð-
ir völdin. 

„Ég var ekki tilbúin aftur í hark-
ið sem fylgir leiklistinni, ætlaði 
nú aldeilis að gera eitthvað meira 
praktískt og skellti mér í við-
skiptafræðinám á Bifröst. Það var 
frábær tími en ég neita því ekki að 
hann var líka erfiður, sérstaklega 
þar sem dóttirin svaf varla heila 
nótt allan tímann, en þetta tókst 
nú allt á endanum,“ segir Ingi-
björg, sem sérhæfði sig í nýsköp-

Ég hef tískuna kannski ekki í puttunum, 
enda ekki hönnuður sjálf en ég nýt 

hennar fram í fingurgóma.”

Dreymir um íslenskt tískuhús Ingibjörg Gréta Gísladóttir, framkvæmdastjóri Reykjavík Runway, trúir því að hönnun breyti heiminum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

BAK VIÐ TJÖLDIN
Í TÍSKUHEIMINUM
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skólann á Bifröst. 
„Mér fannst þessi sérhæfing 

spennandi og með því að sérhæfa 
mig í þessum fræðum samein-
aði ég sköpunarþörfina og fram-
kvæmdagleðina,“ segir Ingibjörg, 
en mörgum þótti sérhæfing henn-
ar óhentug og skildu ekki hvernig 
hún ætti að nýta sér frumkvöðla-
fræði á vinnumarkaðnum. En nú 
eru breyttir tímar og segir Ingi-
björg að kreppan hafi sem betur 
fer haft mjög jákvæð áhrif á ný-
sköpun í landinu. 

„Ég man að ég sótti um í banka 
árið 2006 eftir útskrift, bara vegna 
þess að leiðir allra lágu þangað. 
Frumkvöðlafræðingur í banka-
kerfinu er nú kannski svolít-
ið langsótt. En að lokum leiddi 
sérhæfingin mig í Hugmynda-
hús háskólanna, eitt flottasta 
nýsköpunarverkefni sem komið 
hefur fram á sjónarsviðið hér á 
landi.“

REYKJAVÍK RUNWAY
Ingibjörg hefur geysilega trú á ís-
lenskri hönnun og hefur unnið að 
uppbyggingu fatahönnunar bæði 
í gegnum Hugmyndahúsið og nú 
með Reykjavík Runway. Þó að hún 
sé sjálf engin tískudrós hefur hún 
gaman af þessum heimi og vill 
vera bak við tjöldin í tískuheim-
inum. 

„Ég hef tískuna kannski ekki í 
puttunum, enda ekki hönnuður 
sjálf, en ég nýt hennar fram í fing-
urgóma. Ég vil hafa áhrif og þjón-
usta fatahönnuði og ég nýt þess 
að fylgjast með tískunni og vinna 
með fólki sem er skapandi á þeim 
vettvangi.“

Ingibjörg var með vinnusmiðj-
ur fyrir fatahönnuði í Hugmynda-
húsinu, sem fékk styrk frá Vinnu-
málastofnun til að halda því 
verkefni áfram í sumar. Þegar 
Hugmyndahúsinu var síðan lokað 
ákvað hún að tækifærið væri of 
dýrmætt til að sleppa því. Ingi-
björg hélt verkefninu áfram, fékk 
aðstöðu hjá Listaháskólanum í 
sumar og bætti fatahönnunar-
keppni við. „Þá fór boltinn að rúlla 
og það má segja að ég hafi verið 
með keppnina á heilanum síðan. 
Fatahönnun er í mikilli uppsveiflu 
í dag og við eigum mikið af efni-
legum hönnuðum sem geta náð 
langt i tískuheiminum.”

ÍÞRÓTTAMANNESKJAN
Þó að Ingibjörg hafi ekki haft 
mikinn tíma aflögu síðustu mán-
uði æfði hún markvisst hlaup og 
hljóp í annað sinn hálft maraþon 
í Reykjavíkurmaraþoninu. Einn-
ig hefur hún mikinn áhuga á fót-
bolta, þar sem hún heldur með 
Barcelona og Víkingi þar sem 
sonur hennar æfir. 

„Ég er engin sérstök íþrótta-
manneskja en ákvað fyrir nokkr-
um árum að setja sjálfa mig í 
fyrsta sæti. Ég hleyp og stunda 
Glo Motion í Rope Yoga setrinu á 
hverjum morgni,“ segir Ingibjörg 
og og bætir við að með því að setja 
heilsuna í forgang, finnist henni 
nást meiri árangur á öllum svið-
um. 

Ingibjörg ætlar sér að halda 
ótrauð áfram við að þjónusta ís-
lenska fatahönnuði. Hún er á 
leið á tískuvikuna í New York nú 
í september að kynna fatahönn-
uði og draumurinn er að stofna ís-
lenskt tískuhús í framtíðinni. 

„Mitt mottó er að maður á aldrei 
að reyna eitthvað, heldur einfald-
lega bara gera það. Það er allt inni 
í myndinni og ekkert ómögulegt.“

Fjölskyldan í hjólataxa í London
Á hlaupum Á þorrablóti á Kanaríeyjum með Auði og Jó-

hönnu, samstarfskonum mínum.
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Kynlíf foreldra og áhugaleysi

?Maki minn hefur næstum því algerlega misst áhugann á kynlífi. Er svona 
áhugaleysi tímabundið eða varanlegt? Henni þykir líkamsvessi minn 

tengdur kynlífi ógeðslegur og það hefur aukist með árunum. Er eðlilegt að 
konum þyki slíkt ógeðslegt? Hvað veldur?

SVAR: Það er ómögulegt að segja hvort áhugaleysi makans er varanlegt eða 
tímabundið þar sem margir þættir geta spilað inn í. Það væri ráðlagt að leita 
ráðgjafar hjá kynfræðingi sem gæti aðstoðað ykkur við vandann og hvern-
ig mætti leysa úr honum. Sama á við um líkamsvessann, mig grunar að það 
gæti tengst áhugaleysi makans á kynlífinu. Vessarnir eru hluti af kynlífi og ef 
henni þykja þeir ógeðfelldir er sennilegt að áhugi hennar til kynlífs minnki. 
Þetta þarf að skoða nánar með aðstoð kynfræðings.

? Er foreldrum óhætt að stunda kynlíf í sama herbergi og ungbarn ef þau 
deila herberginu? Hvenær fara smábörn að taka eftir slíkri hegðun og 

muna eftir henni?
SVAR: Minnið er flókið fyrirbæri og rannsóknir hafa sýnt að 

ungbörn muni og geti hermt eftir því sem þau læra nokkrum 
dögum seinna. Hvað varðar kynlíf, þá er skilningur þeirra 
á fyrirbærinu oftast ekki til staðar. Þrátt fyrir að barn um 

eins árs aldur sjái ykkur stunda kynlíf er ólíklegt að það 
hafi merkingu í huga þess. Hvað ungbarn varðar þá ættu 
þið ekki að hafa áhyggjur af því að stunda kynlíf með 
það inni í herberginu. Foreldrahandbækur mæla með að 
kynlíf sé stundað þegar barnið sefur, svo þið getið notið 
ykkar áhyggjulaust. Barnið ætti þá að gista í sínu eigin 
rúmi, bæði ykkar vegna og vegna öryggi barnsins. Hávaði 

er svo annað. Ef barnið vaknar auðveldlega við læti þarf 
að taka tillit til þess. Börn þroskast á mismunandi hraða 
og mörg eru farin að mynda þriggja orða setningar og 
spyrja spurninga um tveggja ára gömul, en eru farin að 
veita hlutum athygli mun fyrr. Þetta er því í raun spurn-
ing um hvernig þið ætlið að nálgast umræðu um kyn-
ferðisleg málefni við barnið ykkar. Ef barnið sér ykkur 
stunda kynlíf, ætlið þið að útskýra athöfnina sem eðlilega 
hegðun, eða nálgast þetta með skömm og neita að tala 
um það? Nú er ég ekki að leggja til að þið stundið kyn-
líf markvisst fyrir framan barnið, alls ekki, en kynlíf og 
samfarir eru eðlilegur hluti af lífi fullorðins fólks. Börn 
vilja fá kynfræðslu frá foreldrum sínum og hún þarf að 
byrja snemma. Opin umræða um kynferðisleg málefni 
leiðir af sér jákvæðari sýn á kynlíf og þau börn byrja 
seinna að stunda kynlíf og nota frekar getnaðarvarnir.

Á  RÚMSTOKKNUM
Sigga Dögg kynfræðingur

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

Patti Smith er ekki síður þekkt sem tískufyrirmynd 
en tónlistarmaður, en látlaus og tilgerðarlaus fata-
stíll hennar hefur verið mörgum konum innblástur í 
gegnum árin. Smith var hluti af pönkhreyfingunni í 
New York á áttunda áratugnum og er tónlist hennar 
blanda af rokktónlist og ljóðagerð. Smith hefur 
gjarnan verið nefnd „amma pönksins“ enda hefur 
hún enst lengur en margur annar í tónlistarbrans-
anum. 

Fimm hlutir sem þú vissir ekki um Patti Smith:

AMMA 
PÖNKSINS

Fögur Patti Smith situr fyrir hjá ljósmynd-
ara í Los Angeles árið 1974.

NORDICPHOTOS/GETTY

Flott Smith stödd baksviðs á barnum 
CBGB’s árið 1977. Hún hefur alltaf þótt 
flott tískufyrirmynd.

Á sviðinu Patti Smith mynduð á sviði 
árið 1978.

★Foreldrar Smith ólu hana upp 
sem Vott Jehóva og hlaut hún 
strangt trúarlegt uppeldi. Hún 
sagði þó skilið við söfnuðinn 
á unglingsaldri og snerist til 
búddatrúar. 

★Smith hætti í skóla árið 1964 
og hóf störf í verksmiðju nærri 
heimili sínu. Hún eignaðist 
dóttur árið 1967 en gaf hana til 
ættleiðingar. 

★Smith og systir hennar fluttu 
til Parísar árið 1969 og unnu 
fyrir sér með því að leika tón-
list á götum úti. Þegar Smith 
sneri aftur til New York flutti 
hún inn á Chelsea-hótelið, 
sem hefur verið heimili margra 
kunnra tónlistarmanna. 

★Smith giftist tónlistarmann-
inum Fred Smith og göntuð-
ust vinir hennar með það að 
hún hefði aðeins gifst honum 
því hann bæri sama eftirnafn 
og hún. Með Fred, sem lést árið 
1994, átti hún tvö börn, Jack-
son og Jesse, en Jackson er 
kvæntur Meg White, trommara 
hljómsveitarinnar The White 
Stripes.

★Smith vinnur um þessar 
mundir að sinni fyrstu glæpa-
sögu. Hún er mikill aðdáandi 
glæpasagna og voru bækurn-
ar um Sherlock Holmes í miklu 
uppáhaldi hjá henni er hún 
var barn. 

Ávallt töff Smith í Los 
Angeles árið 2001. Hún 
er engu minna flott í 
dag en hún var fyrir 
fjörutíu árum.
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Nú er genginn í garð sá mánuð-
ur sem fær tískuunnendur til að 
iða í skinninu. Í septembermán-
uði raðast stærstu tískuvikurn-
ar í heimi hver á eftir annarri en 
það er New York sem ríður á vaðið 
strax í næstu viku. 

Innkaupafólk, fyrirsætur og 
fjölmiðlafólk, svo ekki sé minnst 
á bloggara, verða því á ferðinni 
þennan mánuðinn og gefa hinum 
almenna lesanda sumartískuna 
2012 beint í æð gegnum Twit-

ter og aðra samskiptavefi. Í lok 
þessa mánaðar verður því ljóst 
hvort tískan tekur óvænta stefnu 
á næsta ári eða heldur áfram á 
svipaðri braut. - áp

Tískuvikurnar raðast upp

Mánuður tískunnar

Áhrifafólkið Þær Grace Goddington, Anna Wintour og Virginia Smith verða á sínum 
stað á fremsta bekk á tískusýningum um allan heim í september.  NORDICPHOTOS/GETTY

New York 8.-15. september

London 16.-22. september

Mílanó 21.-27. september

París 27. september-5. október

Tískudagatal

D iane Von Furstenberg, fata-
hönnuður og formaður 

Samtaka bandarískra fatahönn-
uða, hefur hvatt kollega sína til 
að nota ekki barnungar fyrirsæt-
ur í sýningum sínum, en aldurs-
takmark fyrirsætu er sextán ár. 
Von Furstenberg notaði þó fyrir-
sætuna Hailey Clauson þegar 
haustlína þessa árs var sýnd, en 
Clauson var aðeins fimmtán ára 
gömul.

Nú hefur Von Furstenberg grip-

ið til frekari aðgerða og óskar eftir 
því að fyrirsætur framvísi skil-
ríkjum áður en ráðið er í verk-
efni. Hún hvetur aðra hönnuði til 
að fylgja í fótspor hennar. Fata-
hönnuðurinn Michael Kors tekur 
undir með Von Furstenberg og 
segir fyrirsætur gjarnan ljúga til 
um aldur sinn. „Um leið og ég 
sagðist ekki ætla að nota fyrir-
sætur sem væru yngri en sextán 
ára fóru þær að ljúga til um aldur 
sinn. Ég fékk stúlku eftir stúlku í 

viðtal og allar sögðust þær vera 
frá Austur-Evrópu og sextán ára 
gamlar. Ég hugsaði með mér: „Er 
rúta fyrir utan full af sextán ára 
stúlkum?“ Ég vil síður nota barn-
ungar stúlkur í sýningar því það 
skiptir engu máli hversu fallegar 
þær eru á þessum aldri, sannleik-
urinn er sá að þær hafa ekki upp-
lifað nóg sem hægt er að greina 
á ljósmynd. Þær eru sviplaus feg-
urð,“ sagði Kors í viðtali við Inter-
wiev. - sm

Bandarískir hönnuðir vilja ekki nota barnungar fyrirsætur:

Krefja fyrirsætur um skilríki

Átak Michael Kors og Diane Von Furstenberg vilja ekki nota fyrirsætur sem eru yngri en sextán ára gamlar. Fyrirsætan Hailey Clau-
son sýndi þó haustlínu Von Furstenberg í vetur, þá aðeins fimmtán ára gömul. NORDICPHOTOS/GETTY

www.ring.is  /  m
.ring.is

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög

Þ að hljómar kannski kuldalega að 

hátta sig ofan í rúm undir frost-

marki, en engu að síður staðreynd 

að gisting í snjóhúsum nýtur 

fádæma vinsælda hvar sem hún býðst. Eftir 

áramót sýnir Vetur konungur oft grimm-

ustu klærnar og hrúgar niður snjó á mestu 

snjósöfnunarstaði veraldar. Því fagna ferða-

menn sem dýrka vetrar ríkið og þrá að upp-

lifa eitthvað nýtt og framandi, en einnig að 

komast í mikla nánd við náttúruna. Vinsæl-

ar snjóhúsabyggðir eru í Lapplandi, Sviss, 

Slóveníu og Japan, þar sem hin ægifagra 

Kamakura-hátíð er haldin í febrúar ár hvert 

í Yokote í Akitahéraði í norðaustur Japan. 

Mikil snjókoma er í Yokote og ekki óalgengt 

að falli allt að 30 sentimetra snjór yfir nótt. 

Snjóhúsin sjálf kallast kamakura og inni í 

þeim er reist altari til tilbeiðslu vatnsguðs-

ins, þar sem fólk biður fyrir góðri uppskeru, 

öryggi fjölskyldunnar, velgengni og vernd 

gegn eldum. Ólýsanlega fagurt er á kvöld-

in á Kamakura þegar kertaljós lýsa upp 

snjóhúsin, en hvarvetna ræður rómantík 

ríkjum á snjóhúsaslóðum og vinsælt meðal 

elskenda að gefast hvort öðru undir bleik-

lilluðum stjörnuhimni og glitrandi frostrós-

um.  

-þlg
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OFURSVALT INÚÍTALÍF

Snjóhús eru með fegurstu mann-

gerðu smíðum náttúrunnar, en 

efniviðurinn hverfull eftir veðri 

og vindum. Um víða veröld er 

hægt að upplifa andrúmsloft 

inúíta í hnausþykkum, listilega 

smíðuðum snjóhúsum, til að mat-

ast, vera og njótast.

Góður markaður Íslendingar geta nú nýtt 

sumarfríið til að leigja út íbúðir sínar í gegnum 

fyrirtækið Iceland Summer.  

SÍÐA 2

Skemmtileg lífs-

reynsla  Lilja Björk 

Jónasdóttir starfaði 

við sumarbúðir 
barna í Banda-

ríkjunum síðasta 

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6

[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

ferðalög
[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FERÐALÖG ]

a nánánd 
ánd vd við náð náttúruna. Vinsæl-

gðirgðir ir erueru í í Lapplandi, Sviss, 

panan, þþaþar ser sem hin ægifagra 

er hr haldhaldildin ín í febrúar ár hvert 

hérað
héraði

raðii í n í nororðaustur Japan. 

r í Yr í Yoko
Yokot

okote oge og ekki óalgengt 

sentim
sentimtimemetra sa snjór yfir nótt. 

llasast kakamakmakura og inni í

i til ti
til tiltilbelbeiððslslu vatnsg

ur fr fyriyrir g
yrir gógóðri

öryggi fjögegn eldum
in á Kamaku

snjóhúsin, en 
ríkjum á snjóhú

elskenda að
lilluð

JANÚAR 2011

ININININININNNNNNÚNÚÍ
ININN

TA

mynsla  LJónasdóttir s
við sumarbúð

barna í Banda
ríkjunum síðasta

sumar og ætlar 
aftur í vor.SÍÐA 6

föstudagur
FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 11. mars 2011

Helicopter vekur athygli 
Á rúmstokknumTískan á pöllunumÁrshátíðarförðunin

Fríða María Harðardóttirer sannur eyjarskeggi

Kr.

TILBOÐ
Kr.Kr.117.950

FRÁBÆRT FARTÖLVUTILBOÐ

15.6”

r.117.91r.

Skandínavísk hönnunarveisla

 Mikil hönnunarsýning er haldin í Stokk-

hólmi í febrúar. Þar eru helstu nýjungar 

hönnunarheimsins kynntar. Sýningin þykir 

gefa góða mynd af þeim straumum sem 

einkenna skandinavíska hönnun og þangað 

flykkist fólk frá öllum heimshornum.

Sýningarsvæðið er stórt og yfirgripsmikið 

en einnig eru sýningar víðs vegar um 

borgina. Í ár var viður alls ráðandi, eins og 

oft áður enda grunnefni í skandinavískri 

framleiðslu. Náttúrulegar áferðir og 

umhverfisvænar framleiðsluaðferðir nutu 

sín í bland við skæra og sterka liti. E
innig 

voru pastellitir áberandi og má segja að 

hvítt og svart sé á undanhaldi.

Það gætir afturhvarfs til eldri tíma 

hjá ungum fyrirtækjum en með samtíma 

framleiðsluháttum. Efni eins og kopar og 

messing sáust víða svo ekki sé minnst á 

prjónaða, heklaða og ofna ull. Þægindi og 

mýkt voru áberandi í mótsögn við harðar 

línur módernisma sem hefur verið vinæll 

undanfarin ár. Skandinavísk hönnun er þó 

alltaf stílhrein og einfaldleikinn í fyrir-

rúmi en í ár var hann óvenju hlýlegur. - she

EVERYTHING MATTERS.

heimili&
hönnun
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Klassísk 

hönnun í 

nýju ljósi

Ungir hönnuðir 

létu ljós sitt skína í 

Stokkhólmi. Þeirra 

á meðal var Jaeuk 

Jung.

SÍÐA 6

Mikill græjukarl

Ásgeir Kolbeinsson útvarpsmaður kann vel 

við sig í miðbænum. 

SÍÐA 2
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Íslensk menningarpólitík nefnist bók eftir Bjarka Valtýs-

son, doktor í boðskipta- og menningarfræðum, sem kom 

út á vegum Nýhil á dögunum. Í bókinni er íslensk menn-

ingarstefna greind fræðilega og sett í samhengi við al-

þjóðlegar menningarstefnur. Bjarki varar við ofuráherslu 

á hina einhæfu íslensku menningarvitund, sem oft og 

tíðum dragi listamenn í dilka klisjunnar. l FRAMHALD Á SÍÐU 6

DRÖGUM VARLA FLEIRI ÍSJAKA TIL PARÍSAR 
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

DÆMI

Á djúpum miðumRagna Sigurðardóttir rýnir í sýningarnar 
Viðtöl um dauðann og Hljóðheimar.
SÍÐA 2

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

Á djdjdj
Ragn
Viðt
SÍÐAÍÐAÐA

Útsprungnar rósir Kjartan Guðmundsson dustar rykið af fyrstu plötu The Pogues.
SÍÐA 2 

matur[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM MAT ]

mars 2011

Dekrað við bragðlaukana

Albert Eiríksson færir ljúffenga döðluköku í 

nútímalegra og heilsusamlegra horf. 
SÍÐA 2

Hreinn unaður
Kristín Eik Gústafsdóttir býr til 

fádæma flotta tertu sem allir geta 

spreytt sig á.SÍÐA 4
g

preytt sig á.ÐA 4

Með sunnudagskaffinuKökur, huggulegheit og samvera.

DÆMI

Ívar Örn Hansen 
S: 5125429 ,  
gsm 6154349
ivarorn@365.is

Sigríður Dagný 
S: 5125462,  
gsm 8233344
sigridurdagny@365.is 

Sigríður Hallgríms
S: 5125432,  
gsm 6924700
sigridurh@365.is

AUGLÝSING Í SÉRBLÖÐUM SKILAR ÁRANGRI!
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fjölskyldan[ SÉRBLAÐ FRÉTTABLAÐSINS UM FJÖLSKYLDUNA ]

Þ órður Hermannsson sækir Hitt húsið með dóttur sína Karitas Lóu 6 mánaða. Þórður er 23 ára nýútskrifaður tónsmiður frá 
LHÍ. „Karitas Lóa er mitt fyrsta barn 
en kærastan mín átti tvö börn fyrir svo 
við erum með þrjú börn heima. Ég er í 
fæðingarorlofi núna og finnst mjög gott 

að geta hitt aðra foreldra og þá hittir hún 
líka aðra krakka.“ Þórður segir þá fræðslu sem boðið er 
upp á koma sér vel fyrir unga nýbak-
aða foreldra en annanhvern miðvikudag 
eru faglegir fyrirlestrar eða kynning-
ar. Hann segir félagsskapinn ekki síður 
mikilvægan.

„Það er gott að hafa stuðning af fleiri 
ungum foreldrum en það eru ekki marg-
ir vinir mínir komnir með börn. Hópur-
inn sem hittist er á aldrinum 18 til 25 ára. 
Við erum öll með okkar fyrsta barn og að 
ganga í gegnum svipaða hluti. Það er alltaf 

febrúar 2011

Í hundunum Theodóra Róbertsdóttir sýnir á stærstu hundasýningu heims í næsta mánuði. 
SÍÐA 2
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Ungir kenna fullorðnum
Nemendur úr sjöunda bekk Grandaskóla kenna fullorðnum á tölvur.  

SÍÐA 6

Alla miðvikudaga milli klukkan 14 og 16 
geta ungir foreldrar mætt með börnin sín í Hitt húsið, rætt málin og fengið faglega ráðgjöf varðandi umönnun ungbarna. Starfið ber yfirskriftina Ungt 

fólk með ungana sína. 

Gott að hitta aðra unga foreldra
FRÉTTABLAÐIÐ/PJETUR

okkar.is
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Sérblöð Fréttablaðsins eru fjölbreytt 
og höfða til fólks á öllum aldri. Fjöldi 

mismunandi sérblaða kemur út í 
hverjum mánuði. Leitaðu ráða hjá 

ráðgjöfum okkar um hvar auglýsingin 
þín nær best til markhópsins.

AUGLÝSINGAR  
Í SÉRBLÖÐUM

*Samkvæmt prentmiðlakönnun Capacent Gallup janúar – mars 2011

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.

ÍÞRÓTTIR Á ÞÍNUM HEIMAVELLI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, 
meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN
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HAUST 2011
NÝJAR VÖRUR KOMNAR

Bolu
r: 7.990 kr.

Flottar buxur fyrir haustið,
koma í fjórum litum



föstudagur FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS 2. SEPTEMBER 2011

YFIRHEYRSLAN
María Lilja Þrastardóttir, 
femínisti og háskólanemi

Háir hælar 
eða flat-
botna 
skór? 
Háir hælar, 
því þann-
ig er ég nær 
guði.

Ómissandi í snyrti-
budduna? Nú, það 

er að sjálfsögðu 
varalitur, en mikið 
væri gaman að 

vera spurður að 
einhverju öðru 
en hvað leynist 
í snyrtibudd-
unni minni.

Uppáhaldslitur? Karrí-
gulur, túrkísblár og pastellitir.

Hver eru nýjustu kaupin? Áskrift 
að Skjá Einum, djók. 

Hvað dreymir þig um að eign-
ast? Ég vildi að ég ætti flugvél og 
pumpuorgel.

Hvaða lag kemur þér í gott skap? 
Jukebox Babe, alltaf.

Uppáhaldshönnuðurinn? Katrín 
Anna Guðmundsdóttir, jafnréttis-
hönnuður.

Uppáhalds-
drykkur? 
Freyðivín og 
mjólk.

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

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

föstudagur


