
„Ég upplifði óbærilegu sorgina eins
og allir gera, líka sektarkenndina yfir
því að hafa ekki getað afstýrt þessu
og rofið sem verður hið innra,“ segir

Bjarney Harðardóttir, einn af eigendum
66°Norður. Í einlægu viðtali talar hún um
framann, þrotlausa vinnu og harminn sem

bankaði upp á þegar sonur hennar lést.

Tíminn er
dýrmætur

10.02.23
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Forsíðumyndina
tók Árni Sæberg

Að vera eða vera ekki
með sterkan lífsvilja

Á
dögunum var ég stödd í París til að kynna
mér helstu strauma og stefnur hjá heims-
þekktu erlendu tískuhúsi sem var stofnað af
konu rétt eftir næstsíðustu aldamót. Á sama
stað var fólk frá öllum heimshornum í sömu
erindagjörðum. Það eru forréttindi að fá inn-

sýn í tískuheim sem þennan, fá að skyggnast inn í innsta
kjarna. Að fá að heyra, sjá og finna lyktina af aldagamalli
menningu er gott fyrir fólk. Sérstaklega fyrir fólk sem er
alið upp í litlu samfélagi þar sem allir þekkja alla, vita allt
um alla og eru bara tveimur kynslóðum frá búsetu í torf-
kofum. Það er auðvitað hægt að ferðast út um allan heim
í gegnum sjónvarpið eða samfélagsmiðla. En upplifunin
verður aldrei eins.
Óperuhúsið í París, Palais Opéra, var formlega opnað 1669 og

varð fljótt miðpunktur skemmtanalífs Parísarbúa. Fólkmætti í
óperuna þrisvar í viku til að lyfta andanum upp. Það er auðvelt
í slíku umhverfi því íburðurinn á óperuhúsinu er yfirgengileg-
ur. Á þessum tíma klæddumenn sig upp á, hittu aðrarmann-
eskjur og töluðu um lífið, drauma og þrár. Þetta fólk nennti
ekki alltaf inn í óperusalinn sjálfan, enda kannski fullmikið að
sjá sömu sýninguna þrisvar í viku. Það var hinsvegar fjör á
göngum óperuhússins. Þegar Parísarbúar skemmtu sér innan
um alla þessa dýrð vorum við hér á Íslandi að reyna að lifa af
matarskort og náttúruhamfarir. Við þurfum aðmuna eftir því
þegar við pirrum okkur á því hvað við sem þjóð getum verið
öfugsnúin út af litlu ogmikið á röngunni ef það er leiðinlegt
veður dag eftir dag. Jafnvel urrandi pirruð yfir því að það hafi
verið gott veður í gulri viðvörun.

Í fyrrnefndri Parísarferð voru blaðamenn frá öllum
heimshornum. Þar á meðal voru tveir tískublaðamenn frá
Úkraínu. Önnur er lífsstílsritstjóri Úkraínska Vogue og
hin er í sambærilegu starfi hjá Úkraínska ELLE. Þessar
sterku konur voru ekkert að spá í veðrið eða hvað það
væri leiðinlegt að þær kæmust ekki til Tenerife vegna
stýrivaxtahækkana. Þær voru að drekka í sig menningu og
sögu og upplifa töfra glansheimsins. Þeim fannst það fín
tilbreyting því flesta aðra daga eru þær að reyna að lifa af í
heimalandi sínu og halda sínu striki. Sama hvað á dynur og
hvernig sem veðrið er.
Stríðið í Úkraínu snertir alla heimsbyggðina og því lentu

þær í spurningavagni af minni hálfu. Ég vildi fá að vita
hvernig líf þeirra væri. Hvernig það hefði breyst eftir að
stríðið braust út og hvort lífsstílsblaðamenn ættu ekki erfitt
uppdráttar þegar stríð geisar. Það sem kom mér á óvart er
hvað þær voru yfirvegaðar og í miklu jafnvægi. Þær voru
þakklátar fyrir að hafa ekki misst neinn nákominn í stríðinu
og að enginn úr þeirra fjölskyldu hefði verið kallaður í her-
inn. Þótt þær séu bjartsýnar og sterkar þá hefur stríðið haft
mikil áhrif á líf þeirra. Oft er raunveruleiki þeirra sá að þær
hafa bara aðgang að rafmagni í fjóra tíma á dag. Það gerir
það að verkum að þær neyðst til að skipuleggja sig betur
en áður. Þegar ég spurði þær um innihald vinnunnar sögðu
þær að það væri blæbrigðamunur - ekki umbylting. Þær
hefðu eftir að stríðið braust út skrifað um það sem nýttist
fólki í raunveruleikanum sem það lifir. Eins og hvernig megi
stöðva blæðingu úr sárum og fleira í þeim dúr.
Þótt þær skrifi um hvernig stöðva megi blæðingu úr sárum

hafa þær alls ekki misst áhugann á helstu tískustraumum,
húðvörum og förðunarvörum. Það hafa samlandar þeirra
heldur ekki gert. Fólk hættir ekki að eiga áhugamál og reyna
að hressa sig við þótt stríð geisi. Þegar ég spurði þær um
það hvort það hefði ekki hvarflað að þeim að flýja land sögðu
þær nei. Þær vilja vera með fólkinu sínu og búa þar sem
rætur þeirra liggja. Þær sögðu mér að Úkraínumenn væru
harðgerðir og ætluðu ekki að gefast upp. Þær neituðu að lúffa
fyrir eldri manni með mikilmennskubrjálæði. Þær eru stoltar
af uppruna sínum og ætla aldrei að gefast upp.
Það hafa allir gott af því að hitta annað fólk með sterkan

lífsvilja. Það að hitta þær ýtti við mér. Ég ætla aldrei að
kvarta eða pirra mig á smámunum. Ég
ætla frekar að hringja í vin, fara út
í göngutúr, blása á mér hárið og
prófar nýjar aðferðir í því að bera
augnskugga á augnlok. Fólk hættir
ekki að draga andann þótt lífið geti
verið ósanngjarnt og erfitt. Svo
vona ég heitt og innilega að
kollegar mínir í Úkraínu fái frið
sem fyrst svo þær geti haldið
áfram að sigra heiminn og
verið sterkar. Jafnvel þótt
þær séu ógurlega mikið mál-
aðar með blásið hár.

MartaMaría
Winkel Jónasdóttir

„Hreinlega afrek að ég
týni ekki sjálfri mér“

H
vaðanámert þú ánægðustmeð að
hafa farið í?
„Ég lærði vöruhönnun sem var

mjög skemmtilegt nám en það sem
ég er ánægðustmeð að hafa lært er

uppstoppun þó svo að það áhugamál sé aðeins til
í kollinum ámér eins og er og bíði þess að ég hafi
minna að gera.“
Ertu skipulögð?
„Ætli mætti ekki frekar segja að ég væri

alveg einstaklega óskipulögð og það er hrein-
lega afrek að ég týni ekki sjálfri mér á hverjum
degi.“
Hvaðborðar þú ímorgunmat?
„Hafragraut með bláberjum og rjóma þegar

það gefst tími.“
Hvað gerirðu til þess að slaka á ogdekra við
þig?
„Ég slaka því miður alltof of sjaldan á og hvað

þá að dekra við mig en ég setti mér áramótaheit
að gera meira af því, fara til dæmis í heita pott-
inn eftir æfingu og tæma hugann. Það verður
mjög ljúft.“
Hver er uppáhaldsborgin þín og af
hverju?
„Kaupmannahöfn er mín

allra mesta uppáhaldsborg
og ég fæ ekki nóg af henni,
allar minningarnar, mannlífið,
lífsstíllinn, hönnunin og verslanirnar.
Ég stefni á að fara næst í heimsókn í
byrjun sumars á sýninguna 3 days of
design og ég get varla beðið.“
Hvað gerir þúumhelgar?
„Ég elska að keyra upp í bústað með

fjölskyldunni og baka eða föndra með

krökkunum og kíkja í pottinn. Ef
ég er heima finnst mér gaman að
dunda mér í einhverjum verkefnum
á heimilinu og er alltaf með nokkur
í gangi. Helgarfrí með fáum plönum

eru best.“
Uppáhaldssjónvarps-
þættir?
„Ég virðist alltaf geta dottið

aftur og aftur inn í Sex and the
City, en flestir hönnunartengdir og

skapandi þættir skora einnig mjög hátt
hjá mér, til dæmis Designing Miami á
Netflix.“
Hvert er draumahúsgagnið þitt?
„Það toppar fátt Svaninn ímínum

huga, svo einstaklega formfögur og
klassísk hönnun.Mig dreymir um að

eignast í framtíðinni einn svan til viðbótar ámóti
þeim sem ég á.“
Hvaðabók er ánáttborðinu?
„The Eye er bók sem ég hef átt í nokkurn

tíma en ekki gefið mér tíma til að lesa. Þar segja
áhrifamiklir skapandi einstaklingar, listrænir
stjórnendur, hönnuðir og fleiri frá því hvernig
þau þróuðu „augað“ sitt, tekið saman af Nathan
Williams, skapara Kinfolk-bókaveldisins. Mjög
áhugaverð bók sem tilheyrir reyndar sófa-
borðinumínu en ekki náttborðinu.“

Hvaðahlutur er ómissandi?
„Eins óspennandi og það

hljómar þá er það Sam-
sung-síminnminn, sem er ansi
ómissandi fyrir manneskju
sem starfar við samfélags-

miðla. Ég elska að taka myndir og fanga
falleg augnablik og gríp því oft í símann
minn til þess.“
Áttu þér uppáhaldshönnuð?
„Ég held upp á mjög marga hönnuði,

til dæmis elska ég dönsku glerlistakonuna
Helle Mardahl sem hannar litríka glerskúlp-
túra sem eru eins og sælgæti fyrir augun.
Andrea Magnús fatahönnuður og vinkona
mín er einnig einstaklega hæfileikarík og hún
gerir allt svo fallegt. Að ógleymdum dönsku
meisturunum Arne Jacobsen, Hans J. Wegner
og Verner Panton, til að nefna nokkra sem ég
dáist að verkum eftir.“

Hvaða snyrtivara er í uppáhaldi?
„St. Tropez-andlitsbrúnkudropar sem ég set

stundum í rakakremið fyrir nóttina og vakna
svo frískleg að það er eins og ég hafi fengið
fullan nætursvefn, algjör lúxus með alls kyns
dásamlegum innihaldsefnum eins og hýalúrón-
sýru sem ég trúi að geri mér gott.“
Hvað er á óskalistanum?
„Fallegt íslenskt listaverk er ofarlega á listan-

um ef spurt er um veraldlega hluti en langefst á
listanum eru sólarlönd í frí með fjölskyldunni.“

Svana Lovísa Kristjánsdóttir hönnuður og bloggari á Svart á hvítu er fagurkeri af guðs náð.
Svana býr í Hafnarfirði með fjölskyldu sinni þar sem þau eru að gera sína fyrstu eign upp
hægt og rólega. Stóllinn Svanur prýðir heimilið en það er einmitt draumahúsgagn Svönu.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Svana væri
til í að kom-
ast í sólina.

Stóllinn
Svanurinn er
í uppáhaldi.

Svana Lovísa
kann að meta
það fallega í lífinu.

Ljósmynd/Aldís Pálsdóttir

Vinkonurnar í Beðmál-
um í borginni koma
Svönu alltaf í gott skap.

Kokteilglas
eftir Helle
Mardahl.

Bókin The Eye er í stofunni.

Brúnku-
dropar
bjarga
íslenska
vetrinum.
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wrinkles.is | Hagkaup | heimkaup.is

Kysstu hrukkurnar bless

Blýantur í litnum Mahogany frá
Gosh rammar inn varirnar.

Víðar buxur við víðan
jakka eru móðins um
þessar mundir. Þessi
dragt fæst í H&M.

Liturinn
Whisper frá
Shiseido
er þekjandi
og fallegur
einn og sér
en líka með
dekkri vara-
litablýanti.

AFP/Robyn BECK

Svona dragtir setja tóninn fyrir
sumarið. Þessi er úr Vero Moda.

Satínpils eru gríðarvinsæl.
Þetta pils fæst í Lindex.

Glansandi
skyrtur verða
vinsælar í
sumar. Þessi
fæst í Zöru.

Stakar víðar buxur með fell-
ingum eru áberandi. Þessar
fást í Mathildu í Kringlunni.

Crazy Blue frá Gosh setur svip á augn-
línuna ef þú vilt vera eins og Cardi B.

Þessi varalita-
lína setti tóninn
fyrir 2023.

AFP/KENA BETANCUR

Chanel Iman er hér í
síðu satínpilsi en slík
pils er hægt að nota
hversdags og spari.
Það fer alveg eftir því
hvað er notað við pilsin.

Sumartískan frá Gucci kallar á bert á
milli. Helst vill tískuhúsið að þú finnir
þér félaga og þið klæðið ykkur í stíl –

ekki ósvipað og Gunnar
Skírnir og Sæmundur gera.

Vesti og víðar buxur
sem eru lágar í mittið
fara vel saman. Þetta
minnir svolítið á fyrri

tíma. Þessar
buxur fást í
Zöru.

AFP/Robyn BECK

Rapparinn
Cardi B vakti
eftirtekt á

Grammy-verð-
laununum.

Þessi blái litur
verður áber-
andi á þessu

ári.

Frjálslegar
dragtir!

Það er ekki hægt að minnast á
ferska tískustrauma án þess að
minnast á dragtir með frjálslegu
sniði. Buxurnar eiga að vera víð-
ar og síðar og jakkinn á að vera
flaksandi. Til þess að þetta geti
gengið upp fyrir venjulega lík-
ama þarf efnið að vera svolítið
eftirgefanlegt og mjúkt. Ef bux-
urnar og jakkinn eru úr of stífu
efni næst ekki nægileg mýkt og
eiginleikarnir tapast. Við þessar
mjúku og þægilegu dragtir þarf
fólk að vera í þunnum, mjúkum
topp undir.

Barbie-bleikt!
Bleiki liturinn var vinsæll
á síðasta ári en hann
verður enn vinsælli
í ár. Tilveran kallar
á bleikt við bleikt og
má þá nota ólíkar
flíkur saman en til
þess að bleikt við
bleikt gangi upp
þarf hitatónninn í
litnum að vera svip-
aður. Hlýr bleikur
við hlýtt og kaldur
bleikur við kalt.

Litlar
glys-

töskur!
Litlar partítöskur

verða arfavinsælar í ár.
Þessar töskur passa
sérlega vel þegar fólk
bregður undir sig betri
fætinum og reimar á
sig partískóna. Ekki er
verra ef glystöskurnar
eru svolítið leiftrandi,
úr glansefnum eða
pallíettuskreyttar.

Buxur
í anda
Britney!
Eitt af því sem ekki
hefur sést lengi eru
buxur með lágri
mittislínu. Þetta
á bæði við um
laugardagsbuxur og
gallabuxur. Þessar
buxur eru ekta Brit-
ney Spears í kring-
um 2002. Þessar
buxur eiga að vera
lausar í mittið – ekki
níðþröngar. Nema
um gallabuxur sé að
ræða, þá mega þær
vera þröngar en með
útvíðum skálmum.
Ef þú ert enn þá
í tískuáfalli síðan
þarna um árið þá
gætir þú prófað að
fara í slíkar buxur
og fara svo aftur
og aftur í þær
þangað til þú
ert komin yfir
mesta sjokkið.

Blátt við blátt og ýktur
varalitablýantur!

Cardi B. stal þrumunni á Grammy-verðlaununum í kóngabláu dressi.
Þessi blái litur verður áberandi í vortískunni í ár. Til þess að leggja
áherslu á bláa þemað var hún með bláan augnblýant sem rammaði
inn augun. Hún var líka með þykkan varalitablýant sem var töluvert
dekkri en varaliturinn sjálfur. Við höfum líklega allar prófað þetta
einhvern tímann í kringum árið 2000 og héldum örugglega að við
myndum aldrei gera þetta aftur. Nú getum við andað léttar því þetta
er skemmtilegt og hressandi. Kannski gætir þú bara keypt þér nýjan
varalitablýant eins og Cardi B. til að verða flottust á árshátíðinni eða
bara fyrir framan kaffivélina í vinnunni.

AFP

Britney Spe-
ars var alltaf
með bert á
milli. Núna
vill tísku-
heimurinn að
við venjulegu
konurnar
gerum slíkt
hið sama.

Uppfærðu stílinn
og leyfðu töfrunum

að gerast
Á þessum árstíma er ekki úr vegi að velta fyrir sér hvernig við getum
uppfært okkur örlítið fyrir vorið án þess að verða vandræðaleg eða allt
of smart. Stundum þarf bara einn nýjan lit í fataskápinn, litla tösku, nýjan

varalit eða nýtt efni í hárið til þess að verða aðeins frísklegri.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Allt
í

satín
i!

Pils,
buxu

r og

skyr
tur úr

satín
i ver

ða

vinsæ
l á þess

u

ári.
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Smáralind – Sími 517 0317 – www.plusminus.is

Langar
þig í ný

gleraugu!

PLUSMINUSPLUSMINUS || OPTICOPTIC

Hár í anda 1970
hittir í mark

Þ
að má eiginlega segja að það sé loðnu-
vertíð í gangi. Ég vil hafa fólk loðnara um
hárið,“ segir Svavar Örn og vill meina
að það sé mikil áttunda áratugsbylgja í
hártískunni með tilheyrandi krullum og
toppum.

„Það er kominn Dyson-blásari á öll heimili
og litatónarnir eru hlýrri. Ég kalla þetta Kali-
forníu-blond. Ég vil hafa hreyfingu í hárinu og
hafa það frjálsara,“ segir hann og segir frá því
að hártískan sé allt öðruvísi í dag en hún var
hér áður fyrr.

„Í gamla daga komu tvær hárlínur á ári og
það voru allir með sömu klippingu. Það var
alveg sama hvort fólk hafði hár í það eða ekki.
Í dag er bara allt í gangi og á venjulegum degi
klippi ég sömu klippinguna sjaldnast tvisvar,“
segir hann.

Þótt hann vilji hafa fólk loðið um hárið þá
segist hann oft klippa hárið á fólki stutt. Þegar
ég spyr hann um þá tískubylgju að vera með
rakað hár í hliðununum og mikinn topp segist
hann ekki vera sérlega hrifinn af því.

„Konur sem eru með rakað í hliðunum eru
ekki kúnnar hjá mér,“ segir hann
og hlær og bætir við:

„Ég er miklu meira fyrir mýkri
línur þótt ég elski pönkið inni á
milli.“

Svavar Örn segir að fólk þurfi
ekki að vera alltaf í klippingu.

„Góðar klippingar eru þannig
að þær eru fínar þegar fólk er ný-
klippt en líka þegar klippingin vex
úr. Þá er kannski komin allt önn-
ur klipping en hún er samt flott.
Hár sem klippingin hefur vaxið
úr er ekkert verra en nýklippt
hár. Ég fíla þetta afslappaða útlit
sem er svo vinsælt núna. Mér
finnst gaman að leika mér með
hár sem er með mikilli hreyfingu
í. Í dag er líka algengara að fólk
láti klippa sig á margra mánaða
fresti en það kemur kannski oftar
til að láta setja
í rótina. Það er
búið að taka mig
sjúklega mörg ár
að læra að gera
minna þegar
ég er að klippa
fólk. Oft ætlar
maður að glenna
sig svo mikið og
ætlar að gera svo
flott. Minna er
meira er alltaf
málið þegar hár
er annars vegar.
Talandi um vel
klippt hár. Mér
finnst hárið á
Kristrúnu Frosta-
dóttur, formanni
Samfylkingarinn-
ar. Ég vildi óska þess að ég sæi um hárið á henni.
Svo er ég alltaf mjög hrifinn af Svövu minni. Hún
er alltaf svo vel til höfð,“ segir Svavar Örn og er
þá að tala um nöfnu sína Johansen, kaupmann í
Reykjavík, en hann hefur séð um hárið á henni í
mörg ár.

Talið berst að sjampói og hárnæringu. Svavar
Örn segir að fólk þurfi ekki að þvo hárið á sér
svona mikið.

„Það er auðvitað til fullt
af fólki sem þarf að þvo á
sér hárið daglega. Konur á
breytingaskeiðinu, sem svitna
mikið á næturnar, þurfa oft
að þvo hárið á hverjum degi.
Flestir þurfa það hins vegar
ekki. Stundum er nóg að setja
bara smá sjampó í hnakkann
og bak við eyrun. Það er alveg
nóg að gera það þrisvar í viku.
Oft er alveg nóg að nota bara

vatn og næringu. Það þarf ekki alltaf að nota
allt þetta sjampó. Flestir nota tvo sjampó-
brúsa á móti einni næringu. Ég myndi vilja sjá
þetta öfugt. Að fólk notaði einn sjampóbrúsa
á móti tveimur af næringu. Svo þarf fólk að
setja í sig djúpnæringu tvisvar í viku. Svo er

eitt sem ég þarf
að minnast á
og það er að
fólk þarf að
skola sjampóið
og hárnær-
inguna betur úr
hárinu. Þetta
snýst um að
vera tveimur
til þremur mín-
útum lengur
í sturtunni.
Hárið verður
miklu fallegra
ef sjampóið og
hárnæringin
eru skoluð
almennilega úr
hárinu,“ segir
Svavar Örn.

Svavar Örn Svavarsson, hárgreiðslumeistari á
Senter, segir að hártískan í dag sé undir mikl-
um áhrifum frá áttunda áratugnum. Hann
segir að fólk þurfi að nota minna sjampó
og meiri hárnæringu og venja sig á að

skola efnin nægilega vel úr hárinu.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Kristrún Frostadóttir for-
maður Samfylkingarinnar
er með flotta klippingu að
mati Svavars Arnar. Hann
vildi óska þess að hún
væri kúnninn hans.

Ljósmynd/Dóra Dúna

Svavar Örn Svavarsson er
hrifinn af hártískunni sem var
hvað mest móðins 1970.

Þessi mynd var
tekin af Svavari
Erni 2006 en
hann er búinn
að starfa við
hárgreiðslu í um
það bil 30 ár.

Söngkonan
Camila Cabello
er með topp
sem minnir
á áttunda
áratuginn.

Heidi Klum er með frjálslegt
hár og topp sem minnir á
hártískuna í kringum 1970.

Dramatísk
Doja Cat án
augabrúna!

Söngkonan hefur oft skart-
að mjög kvenlegu útliti og
verið í sama móti og aðrar

söngkonur úti í heimi. Hún hefur
skartað síðum ljósum lokkum og
lagt áherslu á ákveðið útlit sem
hefur þótt eftirsóknarvert í henni
Hollywood. Nú kveður við annan
tón. Lokkarnir eru horfnir og
förðunin einkenndist af stælum.
Ekki með nóg með það, heldur
mætti hún í svörtum plastkjól sem
minnti töluvert á fatasmekk fólks
sem starfar við kynlífsiðnað.
Þegar förðun Cat er skoðuð
kemur í ljós að það er margt áhuga-
vert við hana. Andlitið er vel farðað
en þó ekki skyggt óhóflega. Það
var til dæmis búið að afmá auga-
brúnirnar og setja sterkan blautan
augnpensill í kringum augun. Hann var
eins og listaverk í andlitinu og rammaði
það fallega inn. Til þess að leggja
áherslu á útlitið var ljómapúður
eða „highlighter“ settur í innri
augnkrók. Birkir Már Hafberg
förðunarmeistari segir að þetta
útlit sé í algeru uppáhaldi hjá sér.
„Ég dýrka hvernig varalitur-
inn hennar tengist fullkomlega
við litinn sem hún er með í innri
augnkrók. Hver ætli verði næstur
til að láta augabrúnirnar fjúka sem
tískuyfirlýsingu?“ segir Birkir og
hlær.

Söngkonan Doja Cat lét fyrir sér fara þegar hún mætti á
Grammy-verðlaunin. Knallstutt hárið fór vel við dramatíska

augnförðun og þykkan varalitablýant. Sérstaka athygli
vakti að hún var búin að láta farða yfir augabrúnirnar.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Shiseido
Shimmer Gel
Gloss Suisho
Lilac.

Shiseido PowderGel Eye
Shadow Shari Shari Silver
kemur vel út í augnkróknum.
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Mulberry silki
EITT BESTA FEGURÐARLEYNDARMÁLIÐ

Notar augnskugga eftir
klæðnaði og skapi

H
vernig hugsar þú um húðina?
„Morgunrútínan er hreinsun á húðinni með

hreinsimjólk frá SkinCeuticals, tóner og að
lokum serum og krem. Núna er ég að nota C
E Ferulic-serum frá SkinCeuticals sem jafnar
húðtóninn og eykur ljóma, en Húðfegrun er

að taka það merki inn núna á næstu vikum. Kvöldrútínan er
svipuð, hreinsa fyrst farða af að mestu, svo nota ég hreinsi og
tóner frá The Ordinary. Serum á kvöldin er til dæmis Retinol.
Serumin sem ég er að nota hvort sem er á morgnana eða
kvöldin eru mismunandi, ég reyni að rótera þeim aðeins fyrir
besta virkni. Sömuleiðis með kremin. Einnig fer ég reglulega
í lúxushúðslípun, þar sem notaðar eru sýrur og serum og
húðin yfirborðshreinsuð. Einnig fer ég í laserlyftingu, á um
þriggja mánaða fresti þar sem kollagenframleiðsla er örvuð.
Hvort tveggja hjá Húðfegrun,“ segir María.
Finnst þér þú hugsa öðruvísi um húðina núna en fyrir um

tíu árum?
„Það er ekki mikill munur á því hvernig ég hugsa um húðina

í dag eða þegar ég var yngri. Ég hef alltaf verið dugleg að prófa
ýmsarmeðferðir til að örva húðina og notað góð krem og ser-
um. Laserlyftingin bættist svo við fyrir um fjórum árum.“
Hefur þú þurft að takast á við vandamál tengd húðinni?
„Ég fór að fá bólur þegar ég var um 24 ára, eftir að ég átti

annað barnið mitt og fór á Roaccutane. Ég þurfti að endur-
taka þá meðferð aftur tíu árum seinna. Sú reynsla átti sinn
þátt í að ég fór að hugsa extra vel um húðina.“
Hvernig farðar þú þig dagsdaglega?
„Ég nota Rebalancing-farða frá Neauvia sem er mjög

rakagefandi. Ég nota augnskugga í lit eftir klæðnaði eða skapi
en mér finnst mjög gaman að nota allskonar liti. Augnblý-
antur sömuleiðis í litum. Núna er ég með bleikan kinnalit frá
Mac, B30 Gentle. Uppáhaldsmaskarinn þessa dagana er Bett-
er than Sex frá Too Faced. Að lokum nota ég augabrúnagel.“
En þegar þú ferð eitthvað fínt?
„Allt ýktara og sterkari litir. Jafnvel glimmer og kinnaliturmeð

meira shimmer. Ég legg yfirleittmeiri áherslu á augun ogmeð
frekar „neutral“ varalit eins og til dæmisDaddy’s girl fráMac.“
Hvað tekur þig langan tíma að gera þig til?
„Fyrir venjulega dagförðun, ca. 10-15 mín.“
Hvað er helst að finna í snyrtibuddunni þinni?
„Farði, maskari, augnblýantur, augnskuggi, kinnalitur,

augabrúnagel og Decubal-varasalvi sem er ómissandi til að
halda vörunummjúkum og kyssilegum.“
Áttu þér uppáhaldsvörur?
„Mac og Urban Decay eru ofarlega þegar kemur að förðun.

SkinCeuticals og The Ordinary fyrir húðumhirðu.“
Er eitthvað á óskalistanum?
„A.G.E Eye complex-augnkrem og A.G.E Interrupter frá

SkinCeuticals sem er dag- og næturkrem.“
Hvað gerir þú til að dekra við þig?
„Nudd, góðir maskar eða ávaxtasýrur eru klárlega toppur-

inn á tilverunni.“

María Hólm, móttökuritari hjá Húðfegrun og hot jóga-kennari hjá World Class, er mikil áhugakona um góða húðumhirðu. Hún fer
reglulega í laserlyftingu og lúxushúðslípun til þess að viðhalda fallegri húð. Leynitrixið hennar er þó einfalt en það er góður varasalvi.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Morgunblaðið/Árni Sæberg

María Hólm er dug-
leg að bera á sig
góðar húðvörur.

María notar
reglulega hreinsi
og tóner frá The
Ordinary.

María notar
maskarann
Better Than Sex
frá Too Faced.

María
notar frekar
hlutlausan
varalit frá
Mac.

Varasalvi frá
Decubal er
nauðsynlegur.

Vörur frá Skin-
Ceuticals eru í
miklu uppáhaldi.

Bleikur kinna-
litur frá Mac
lífgar upp á
daginn.

EGF Power Serum frá BIOEFFECT
var sérstaklega þróað fyrir þroskaða
húð til að styrkja varnarlag hennar
og jafna húðlit auk þess að vinna á
helstu sýnilegu merkjum öldrunar.

Serum – ekki majónes
Veturinn hefur verið ómögu-
legur fyrir flesta. Hvort sem
fólk þarf að skafa bílinn,
bíða eftir strætó eða reyna
að stunda útivist í rauðri við-
vörun þá má gera ráð fyrir
að húðin kvarti ef réttu húð-
vörurnar eru ekki notaðar.
Ef einhver er í vafa um hvað
á að nota þá hefur Samkeppniseftirlitið
tekið allan vafa af um að majónes eða
kaldar sósur eiga ekki heima á húðinni.
Serum er rétta svarið þegar kemur að því
að næra húðina vel. Serum skal bera
á húðina áður en gott rakakrem er
borið á. Góð og virk efni í serum gefa
húðinni raka og vinna gegn ótíma-
bærri öldrun húðarinnar.

Hyaluron-Filler-
serumið frá Eucerin

minnkar aldursbletti og
vinnur gegn því að nýir

myndist. Fyllir upp í djúpar
hrukkur og bætir teygjan-

leika húðarinnar.

Serumið Oh MY COD! frá Feel Iceland
er að hluta til úr þorski. Þorskensímin
hjálpa húðinni að endurnýjast með því
að leysa upp eldri húðfrumur.
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OPIÐ
fyrir umsóknir

Lingó er vottaður umboðsaðili á Íslandi fyrir alþjóðlega fagháskóla
víða um lönd; Á Englandi, Skotlandi, Þýskalandi, Ítalíu, Spáni, Kanada
og Bandaríkjunum.
Nám í slíkum skóla er einstakt tækifæri til að kynnast suðupotti hug-
mynda, stefnum og straumum víða að úr heiminum. Aðstaða og
umhverfi er eins og best gerist og kennarar eru reyndir fagmenn og
sérfræðingar.
Nám erlendis í hönnun, miðlun, sjónlistum, stjórnun, sviðslistum,
tísku, ferðaþjónustu eða viðskiptum, opnar einnig möguleika á að
hitta „rétta“ fólkið og komast áfram á alþjóðlegum markaði.

Háskólanám erlendis
á sviði skapandi greina

Your
Creative Future
Starts Here

É
g var um 13 ára gömul þegar ég byrjaði að fikra mig áfram með
snyrtivörurnar hennar mömmu, en það var ekki fyrr en ég fór í
kennslu í MAC, þar sem ég lærði að farða mig fyrir fermingar-
daginn, sem áhuginn kviknaði og þá var ekki aftur snúið,“ segir
Sóley, spurð að því hvenær förðunaráhuginn kviknaði.
„Eftir það arkaði ég áfram á fullri ferð með tilheyrandi svört-

um ofplokkuðum augabrúnum og hyljara á vörunum með glærum gloss yfir.
Sem betur fer entist það tímabil ekki lengi, þökk sé förðunarmyndskeið-
um á YouTube sem voru mér gjörsamlega heilög.“
Hvernig farðar þú þig dagsdaglega?
„Ég heillast mest af einfaldleikanum eða svona „nomakeup“ útliti þar

sem lykilatriðið er að fríska aðeins upp á sig. Þá set ég smá BareWithMe
Serum-hyljara frá NYX undir augun og á óboðna skammtímagesti, litað
dagkrem ef ég er í stuði og vil jafna húðlitinnmeira út, kremskyggingu og
kinnalit til að lífga upp á húðina og gefa henni meiri ljóma, Lamination-auga-
brúnagelið frá Gosh og augabrúnapenna til að fylla örlítið inn í augabrúnirnar
og gera þær þéttari. Síðan bretti ég augnhárin, set maskara og svo gloss.“
En þegar þú ferð eitthvert fínt?
„Ég legg mikla áherslu á húðina þegar ég vil vera fínni. Þá undirbý ég

hana vel með húðvörunum mínum og byrja svo að byggja grunninn upp
með bæði krem- og púðurvöru. Síðan drekki ég húðinni í rakagefandi úða.
Ég gef augunum svo góða skyggingu, en ég elska að gera svokölluð „siren
eyes“ sem hefur verið vinsælt á TikTok síðustu misseri. Mér finnst gott að
byrja með brúnum augnblýanti og nota svo augnskugga yfir til að festa hann
á sinn stað og ýkja augun enn frekar. Svo verð ég að viðurkenna að ég er með
bilað blæti fyrir gerviaugnhárum, en falleg augnhár, hvort sem þau eru stök
eða heil, fullkomna farðanir að mínu mati. Ég held mikið upp á augnhárin frá
Eylure, Ardell Wispies og Depand-augnhárin í stílnum Svea.“
Hvernig hirðir þú um húðina?
„Húðin hefur breyst mikið á meðgöngunni, hún er viðkvæmari og

almennt þurrari en áður. Því er rútínan mín mun einfaldari núna og með
færri skrefum. Ég passa að þrífa húðina alltaf vel, bæði morgna og kvölds.
Ég hef verið mjög hrifin af Hydrating Foaming Oil-hreinsinum frá CeraVe
upp á síðkastið. Því næst nota ég Ultimune-serumið frá Shiseido til að
styrkja húðina og bæta við rakakremið mitt. Ég nota töfrakremið Skin Food
frá Weleda bæði kvölds og morgna, sem er rakamesta krem í heimi og gerir
kraftaverk fyrir exempésa eins og mig og fólk með viðkvæma húð. Svo er
það líka galið fallegt undir farða.“
Hvað tekur þig langan tíma að gera þig til?
„Ég er sjaldan lengur en 15 mínútur að græja mig fyrir skóla eða vinnu, en

er oftast í klukkutíma að gera mig til ef ég er að fara eitthvert fínt. Annars
gæti ég alveg dundað mér við það að gera mig til tímunum saman ef ég
fengi tækifæri til. Það er fátt sem ég elska meira en að hlusta á tónlist og
taka þennan tíma fyrir sjálfa mig, hvort sem ég er á leiðinni eitthvert út
eða bara að leika mér. Það gerir rosalega mikið fyrir andlega og mér líður
hreinlega betur eftir á, líkt og ég sé að koma úr sálfræðitíma.“
Hvað er helst að finna í þinni snyrtibuddu?
„Ég elska að prófa nýja hluti svo það er oft á tíðum mikil vöruvelta í snyrti-

buddunni minni. Þó sit ég föst á nokkrum vörum sem eru mér heilagar.
Shiseido-augnhárabrettarinn fer aldrei langt frá mér, en hann gerir krafta-
verk fyrir beinu og óspennandi augnhárin sem ég er með. Syncro Skin
Radiant Lifting-farðinn frá Shisheido er ómissandi ef ég vil fá góða þekju, en
annars nota ég bronzing-gelið frá Sensai eða litað dagkrem. Góður hyljari er
líka ómissandi, en mínir uppáhalds í augnablikinu eru Soft Matte Pot-hylj-
arinn frá Nars og Bare With Me Serum-hyljarinn frá NYX. Svo hefur Extra
Dimension-kinnaliturinn frá MAC í litnum Fairly Precious verið í buddunni
í mörg ár og ég man hreinlega ekki hvernig líf mitt var án hans. Svo er ég
með kremkinnaliti frá Rare Beauty og skyggingarstifti frá Charlotte Tilbury
eða Fenty Beauty. Fyrir brúnirnar er ég svo með augabrúnagel frá Gosh og
augabrúnapenna frá NYX.“
Hvaða þrjár vörur eru ómissandi í snyrtibudduna þína?
„Brow Lamination-augabrúnagelið frá Gosh, Rare Beauty-kinnalitur í

litnum Hope og augnhárabrettarinn minn frá Shiseido eru vörur sem ég
gæti alls ekki verið án í augnablikinu.“
Er einhver tískubylgja eða snyrtivörur sem þú heldur að komi sterk inn í ár?
„Ég held að förðunartískan í ár verði ekki frábrugðin því sem var í fyrra.

Fólk er farið að sækjast meira í náttúrulegra og „ófarðað“ útlit. „Skinimal-
ism“-tískan verður eflaust mjög vinsæl og fólk mun sækjast meira í lituðu
dagkremin og farða með léttri þekju og ljómandi áferð til að ná fram þessu
náttúrulega útliti.“
„Kinnalitirnir fara heldur ekki neitt á næstunni og við munum eflaust sjá

mikið af þeim í bjartari litum og mismunandi gerðum. Svo finnst mér líklegt
að „bejeweled eyes“ tískan sem við fengum að kynnast í fyrra sé komin til
að vera, en æ fleiri eru farnir að nota slíka steina sem skemmtilegt ívaf á
förðuninni sinni.“
Hvaða vörur eru efst á óskalistanum?
„Ég er alltaf að bæta við óskalistann en það helsta væri eflaust Prisme

Libre púðrið frá Givenchy, en ég hef bara heyrt góða hluti um það. Svo er ég
mjög spennt fyrir Light Reflecting-farðanum frá Nars og sérstaklega spennt
fyrir Les Beiges Water Fresh Complexion Touch-farðanum frá Chanel sem
ég held að verði mjög vinsæll í ár.“
„Annars fylgist ég alltaf vel með nýjungum frá Makeup by Mario,

Charlotte Tilbury, Viebe og Shiseido.“

Áhugi Sóleyjar Bjarkar Guðjónsdóttur á förðun kviknaði
snemma þegar hún fór í kennslu í snyrtivörubúðinni MAC
þar sem hún lærði að farða sig fyrir fermingardaginn. Sóley
hefur farðað fyrir ýmis tilefni frá árinu 2015, en hún útskrif-
aðist sem förðunarfræðingur frá Makeup Studio Hörpu
Kára í ársbyrjun 2019. Síðan þá hefur hún fengið ýmis

spennandi tækifæri í bransanum.
Irja Gröndal | irja@mbl.is

Ultimune-
serumið frá
Shiseido er
í uppáhaldi.

Brow
Lamination-
augabrúna-
gelið frá Gosh
gerir mikið
augabrúnirnar.

„Ég er með bilað
blæti fyrir gervi-

augnhárum“



Alltaf s�lhrein

Á þessum �ma fara boðin í veislurnar að
berast. Fermingar- og útskri aveislur
vinnupartý eða bara góðra vina hi ngur.
Við þessi lefni eru drak r sem hægt er
að klæða upp eða í „classy“ partý s�l,
nauðsyn sem enginn æ að vera án.
Buxur, pils, stu ur jakki eða síður fer
alveg e ir því í hvaða skapi þú ert í og
hvaða „statement“ þú vilt gefa.

ÁSTIN ER Í LOFTINU
„Mix and Match“ er einkunnarorð febrúar vörulínu okkar en
febrúar er einmi ástarmánuðurinn þar sem dagarnir verða bjartari
með hækkandi sól ásamt Valen�nusar- og konudeginum.
Kjarninn í línunni eru skyrtur og blússur með samsvarandi
“statement” pren sem þú getur sameinað með klassískum blaser-
jakka, gallabuxum eða chinos. Hápunktar okkar eru í björtum
litatónum sem veita ölbreytni í “lookinu”.

Kr. 11.990-

Kr. 27.990

Svo margt ný og á
sama �ma fallegasta,
fágaðasta og mest
töff útsalan.

NÝTT OG ÚTSALA

Kr.39.990-

&

ÁRMÚLI 5 | 551-0300

Kr.7.990- Kr.27.990--
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Sumarlegur
kjóll úr H&M.

Elskar ljósa liti og
skandinavíska tísku

H
vernig myndir þú lýsa fatastílnum þínum?
„Ég myndi lýsa fatastílnum mínum sem

skandinavískum stíl. Ég elska hvernig stelp-
ur frá Skandinavíu klæða sig og fylgi þeim
tískustraumum. Þægileg en flott föt heilla mig
mest, en þar að auki elska ég ljós föt og allt sem

er í hlutlausum litum. Stundum finnst mér samt geggjað að
vera bara í öllu svörtu og henda yfir mig leðurjakka, það fer
eiginlega allt eftir því hvert tilefnið er.“
Fyrir hverju fellur þú oftast?
„Ég fell oftast fyrir einhverju sem ég sé frá Matildu Djerf.

Þegar ég sé hana í einhverjum flíkum þá langar mig oftast í
þær.
Ef ég ætti að nefna einstaka flíkur þá eru yfirhafnir og skór

mjög ofarlega á lista, en ég kaupi mér oftast annað hvort skó
eða fallega yfirhöfn.“
Hvernig klæðir þú þig dagsdaglega?
„Dagsdaglega er ég oftast í jakkafatabuxum eða gallabux-

um við annað hvort sæta prjónapeysu eða hettupeysu. Svo
fer yfirhöfnin eftir veðri og árstíðum.“
En þegar þú ert að fara eitthvert fínt?
„Það er mjög misjafnt hvernig ég klæði mig þegar ég fer

eitthvert fínt, en ég er oft í annað hvort pilsi og bol, eða í
kjól og þunnum sokkabuxum við há stígvél. Svo elska ég
að fullkomna dressið með blazer-jakka í yfirstærð, en ég
elska að klæða þá upp og niður. Svo finnst mér líka gaman
að vera í fallegum bol, jakkafatabuxum og flottum hælum
við.“
Hvað er helst að finna í fataskápnum þínum?
„Í fataskápnum mínum finnur þú aðallega blazer-jakka,

jakkafatabuxur, boli í hlutlausum tónum, prjónapeysur í
alls kyns litum og New Balance-skó.“
Verstu fatakaupin?
„Verstu fatakaupin sem ég hef gert er sennilega þegar

ég hef fylgt einhverri tískubylgju sem mér fannst ekki
einu sinni flott en ákvað samt að fylgja. Það er nokkuð
sem ég myndi aldrei gera í dag.“
Bestu fatakaupin?
„Bestu fatakaupin eru Moon Boots og UGG-stígvél fyrir

veturna, svo elska ég New Balance-strigaskóna mína og get
hreinlega ekki gert upp á milli þeirra. En skór eru klárlega í
miklu uppáhaldi hjá mér.“
Hvað er á óskalistanum þínum fyrir vorið?
„Fyrir vorið langar mig að finna einhvern flottan brúnan

„vintage“ leðurjakka og hvítan stuttan pels.“
Er eitthvað sem þú myndir aldrei fara í?
„Eins og staðan er í dag myndi ég ekki fara aftur í þröngar

gallabuxur þar sem mér líður miklu betur í víðum buxum. En
ég meina, maður veit aldrei. Kannski verð ég komin í þær áður
en ég veit af.“
Uppáhaldsmerki?
„Ég myndi segja Gina Tricot, en ég finn mér oft flott föt

þaðan.“

Uppáhaldslitir?
„Uppáhaldslitir á fötum eru allir

hlutlausir og drapplitir tónar, en
svo er grár mikið notaður hjá mér
þessa dagana.“
Hvað er ómissandi í fataskápinn fyrir vorið?
„Ég myndi segja að allir ættu að eiga falleg stígvél og

stóran blazer-jakka, enda auðvelt er að klæða það upp
og niður.“
Ef peningar væru ekki vandamál, hvað myndir þú

kaupa þér?
„Úff, ef peningar væru ekki vandamál þá myndi ég

líklega kaupa mér Goyard og Bottega Veneta-töskur og
Shark Lock-stígvélin frá Givenchy.“

Hvaðan sækir þú inn-
blástur þegar þú setur
saman föt?
„Ég sæki minn

innblástur aðal-
lega á Pinterest og
Instagram.“
Hver finnst þér vera

best klæddi einstak-
lingurinn í dag?
„Mér finnst best

klæddu einstaklingarnir
í dag vera Hailey Bieber
og Matilda Djerf.“

Hin 23 ára gamla Sofia Elsie Nielsen hefur mikla ástríðu fyrir tísku og er dugleg að búa til tískutengt efni á
samfélagsmiðlum sínum. Hún heldur úti bæði Instagram- og Youtube-reikningi þar sem hún deilir skemmti-
legu efni með fylgjendum sínum. Sofia starfar sem stuðningsfulltrúi í grunnskóla, en þar að auki hefur hún

mikinn áhuga á ferðalögum og hefur meðal annars sýnt frá ferðalögum sínum á Youtube-rás sinni.
Irja Gröndal | irja@mbl.is

Sofia í jakka úr Urban Outfitters,
buxum frá Samsøe Samsøe og
með tösku frá Hvisk.

Skandinav-
íski stíllinn
heillar
Sofiu.

Í leður blazer-jakka
með flotta tösku úr
Bershka.

Sofia í fallegri
kápu frá 4th &
Reckless og
UGG-stígvélum.

Uppáhalds-
skór Sofiu
eru frá New
Balance.

TÍMALAUS ÍSLENSK HÖNNUN KLAPPARSTÍG 29 100% NÁTTÚRULEG EFNI

NÝ
FULLORÐINS-

LÍNA



Verslaðu á 66north.is
Fylgdu okkur@66north

Straumnes jakkinn hentar frábærlega
fyrir íslenskar aðstæður allan ársins hring.
Valinn besti alhliða hlaupajakkinn af breska
miðlinum Independent.

Hlaupum allt árið



14 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 10. FEBRÚAR 2023

Smáralind – Sími 517 0317 – www.plusminus.is

PLUSMINUS | OPTIC
2 fyrir1 af margskiptum glerjum

TILBOÐ

E
ins og alltaf finnst mér mikilvægt að undirbúa húðina vel fyrir
förðunarvörur sem á eftir koma. Hreinsaðu húðina með mildum
hreinsi og gefðu henni svo góðan raka. Heilbrigð og rakafyllt húð
jafngildir jafnri og fallegri áferð á farðanum. Ég nota gjarnan
farðagrunn þegar þau sem ég farða eru með opnar svitaholur og/
eða blandaða húð og gríp ég þá yfirleitt í All Nighter Face Primer

frá Urban Decay sem nærir húðina og fyllir upp í ójöfnur í húð,“ segir Elín
Hanna.

Farði sem endist alla nóttina

Þegar fólk ætlar sér að djamma langt fram á kvöld skiptir máli að vera með
endingargóða förðun. Elín Hanna mælir með að nota All Hours-farðann frá
YSL sem gefur ekki bara góða þekju og jafna áferð heldur nærir og mýkir
húðina. Þau sem ætla í eftirpartí eftir bæinn eða finna sér lífsförunaut á
árshátíðinni og bóka hótelherbergi þegar
gleðskapnum lýkur geta andað léttar þar
sem farðinn endist í allt að 24 klukku-
stundir.

„Farðann bar ég á húðina með þéttum
farðabursta en sleppti augnsvæðinu. Þar
nota ég alltaf léttari hyljara og uppá-
haldið mitt í augnablikinu er Teint Idole
Ultra Wear-hyljarinn frá Lancôme. Ég
vil alls ekki að hyljarinn sé of ljós svo ég
vel að hafa hann yfirleitt hálfum litatóni
ljósari en liturinn á farðanum sem ég
nota. Til að skyggja og móta andlitsfallið
nota ég kremkinnalit og -skyggingarstifti
frá Lancôme en mér finnst mikilvægt að
nota minna en meira af þessum vörum.
Mér finnst lykillinn að fallegri förðun
vera mjúkar línur og skyggingar þar
sem vörunum er blandað vel saman. Ég
byrja alltaf á því að setja kremvörurnar á
handarbakið eða blöndunardisk, tek svo
smá upp í bursta og dúmpa létt á húðina.
Með þessu móti lendir maður ekki í því
að setja of mikið á húðina. Ég enda svo
á að nota mjög fíngert silkipúður frá IT,
Bye Bye Pores, til að festa kremvörurnar
á húðinni,“ segir Elín Hanna.

Einfaldara en fólk heldur

Dökk og dramatísk augnförðun þarf
ekki að vera flókin að sögn Elínar Hönnu.
„Ég notaði fáa liti í fáum skrefum sem
öll ættu að geta haft eftir. Ég byrjaði á
því að nota mjúkan augnblýant og nudda
við augnháralínu, svo tók ég millistífan
bursta og dreifði úr vörunni upp á augn-
lok. Þessi blöndun þarf alls ekki að vera
fullkomin! Blýantinn nota ég meira sem
grunn og fyrir meiri dýpt í skygginguna.

Næst tók ég dökkbrúnan lit úr Born
to Run-pallettunni frá Urban Decay
og blandaði yfir augnblýantinn við
augnhárarót og upp á neðra augn-
lok. Því næst valdi ég aðeins ljósari

brúnan úr sömu pallettu og blandaði
dekkri litnum og upp í glóbuslínu.
Ef fólk er óöruggt um hversu langt
upp á að vinna augnskuggann finnst

mér gott að taka reglulega hlé og líta
í spegil til að sjá hvar skyggingin lendir
og halda svo áfram þar til ég er orðin

ánægð. Það er alltaf auðveldara
að bæta við en að fara til

baka. Að lokum tók ég
svo þriðja litinn sem

var sanseraður og
aðeins ljósari og
setti yfir augnlokið
til að fá meiri ljóma og hreyfingu í augnförðunina. Ég
notaði svo sömu liti undir augun og blandaði vel. Til
að fullkomna augnförðunina tók ég sama blýant og ég
notaði sem augnskuggagrunn og setti í efri og neðri

vatnslínu. Ég notaði dökkbrúnan Drama Liquid-blýant
frá Lancôme í lit nr. 02. Með þessu verður

augnsvæðið skarpara og seiðandi, sem
mér finnst fara einstaklega vel með

dekkri „smokey“-förðunum. Lash
Idôle-maskarinn frá Lancôme

setti svo punktinn yfir i-ið!“
Þegar augnförðunin er dökk

er tilvalið að velja léttari lit
með fallegum glans á varirnar
eins og Elín Hanna gerði. „Ég
notaði 24/7-varablýant frá
Urban Decay í litnum Stark

Naked, rammaði inn og teiknaði
inn á varirnar, og setti svo Vice

Plumping-gloss í litnum Cruisin’.
Ef þú vilt innsigla förðunina 120%

mæli ég með að lokaskrefið sé alltaf All
Nighter Setting Spray frá Urban Decay en

úðinn gefur allt að 16 klst. endingu,“ segir Elín Hanna.

Dramatísk augn-
förðun er mætt aftur
Elín Hanna Ríkarðsdóttir, förðunarfræðingur hjá Terma-snyrtivöruheildsölu og
Þjóðleikhúsinu, segir ýktari og dramatískari augnförðun vera að koma aftur eftir
smá lægð síðustu ár. Það geta allir leyft sér smá dramatík á árshátíðinni – ekki

bara þeir sem drukku aðeins of marga fordrykki.

Vice plumping
gloss Urban
Decay.

All Hours-
farðinn frá YSL
kemur vel út og
endist lengi.

Augnblý-
anturinn
Drama Liquid
frá Lancôme
í lit nr. 02.

Varablýantur-
inn Urban
Decay í litnum
Stark Naked.

Teint Idole Ultra
Wear-hyljarinn frá
Lancôme.

Lash
Idôle-maskar-
inn frá
Lancôme.

Kremkinnalitur og
skyggingarstifti frá

Lancôme. Betra er að
nota minna en meira.

Bye Bye Pores-silki-
púður frá IT.

Elín Hanna
Ríkarðsdóttir
förðunarfræðingur.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Rebekka Hnikarsdóttir
er glæsileg með fallega
árshátíðarförðun.

Born to Run-augnskuggapallettan
frá Urban Decay er með mörgum fallegum litum.

Ráð
Stjórnaðu þykktinni á farð-

anum með því að blanda farða-
grunni eða rakakremi við farðann.
Þá geturðu notað sama farðann í

létt litað dagkrem og fyrir fínni tilefni.
Notaðu ljómapúður (e. highlighter)
eða sanseraðan augnskugga á mitt
augnlokið og í augnkrók fyrir meiri
birtu og opnara augnaráð. Bleyttu

augnskuggann þinn með All
Nighter setting.

Lokaskrefið
er að nota All
Nighter Setting
Spray frá Urban

Decay.

Sanseraður og ljósari
litur í þriðja skrefinu.

Ljósbrúnn litur tekur
við af þeim dökkbrúna.

Byrjað er að skyggja
með dökkbrúnum lit.

Sanseraði liturinn
gefur meiri ljóma.

Í lokaskrefinu er notaður
blýantur og maskari.
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Eddu. Einnig þurfa fötin að vera praktísk, það
þarf til dæmis að vera hægt að margþvo þau og
mögulega skipta um föt á leifturhraða. „Fyrir

tónleika eru fötin yfirleitt keypt, sérsaumuð
eða búin til í samvinnu við tískuhönnuð og
oft myndast sterk tengsl milli hönnuðar og
viðkomandi listamanns sem verður jafnvel
að langtímasamvinnu,“ segir Edda og segir
fötin oft einstök og sérstaklega saumuð
fyrir sviðsframkomuna.
„Fyrir rauða dregilinn snýst þetta meira

um að vera í fötum sem myndast vel og
skiptir heilmiklu máli að vera í fötum eftir
þekkta tískuhönnuði. Klæðnaðurinn og
skartið eru þá yfirleitt fengin að láni hjá
hönnuðinum. Það er líka gjarnan mikið um
demanta og eðalsteina og því fylgir mikið
umstang.“

Björk er einstök

Hvernig veitir samstarfið við Björk þér
innblástur ?

„Fyrir mér er það mikill heiður og mjög
spennandi að vinna með listakonu eins
og Björk. Hennar vinnuferli er mjög ólíkt
flestum öðrum sem ég vinn með. Fötin sem
verða fyrir valinu eru framlenging á hennar
myndrænu heildarsýn og hugmyndafræði
tónlistarinnar sem hún er að vinna að í hvert
skipti. Oftar en ekki er unnið út frá sérstakri
litapallettu, textíl, áferð og formum í sniðum
á fötunum svo eitthvað sé nefnt. Þetta er
hún að þróa til að finna rétta karakterinn
samhliða tónlistinni sem hún er að semja og
þróunin stendur yfir margra mánaða tímabil
eða jafnvel nokkur ár.
Björk hefur yfir höfuð mikinn áhuga á

hönnun og tísku. Þetta er stór hluti af hennar
persónuleika og er henni innblástur. Hún veit
mikið um tísku og hefur gaman að því að gera
tilraunir með alls konar klæðnað og nýjar
samsetningar. Í gegnum árin hefur Björk að
mestu leyti unnið án stílista og fundið fötin

Ljósmynd/Rudediger Glatz

Edda Guðmundsdóttir býr
í Bandaríkjunum þar sem
hún starfar sem stílisti.

Ekki bara glamúr að vera
stílisti í hörðum heimi tískunnar

É
g hef frá barnsaldri haft mikinn
áhuga á fötum og skoðanir á eigin
klæðaburði og bauðmig líka alltaf
fram til að sjá um fötin fyrir vinina
fyrir afmæli, partí og alls konar
uppákomur. Ég var í ballett frá því ég

var krakki og fannst strax þá áhugavert að skoða
hvernig tískuheimurinn og búningar gætu sam-
einast dansheiminum. Þannig að tilraunir með
hönnun og tísku í danslist vorumér eðlislægar
strax á barnsaldri,“ segir Edda spurð hvort tíska
hafi alltaf verið stór hluti af lífi hennar.
Edda starfar langmest í Los Angeles í

Bandaríkjunum en vinnur einnig í Evrópu.
„Ég byrjaði í upphafi í New York þar sem ég
bjó fyrstu árin mín í Bandaríkjunum. Þar
byrjaði ég fyrst að vinna sem stílisti og smám
saman jókst vinnan við tónlistarmyndbönd
og auglýsingar. Þegar ég byrjaði mikið að
stílisera þekkta listamenn eða stjörnur færð-
ist starfið mitt meira til LA.“

Snýst mikið um að þekkja manneskjuna

Edda vinnur í heimi stórstjarna en auk þess
að vinna með Björk hefur hún unnið með
til dæmis Övu Max, Mariah Carey, Imagine
Dragons, Bebe Rexha, Pamelu Anderson,
John Grant og Serpent with Feet til að nefna
örfáa. „Það er skemmtilegt að vinna með
stjörnum en getur líka verið erfitt. Í upp-
hafi er þetta svolítið eins og að fara á blint
stefnumót í Djúpu lauginni. Það getur tekið
mislangan tíma að kynnast hverri manneskju
og finna okkur þægindaramma til að ræða um
viðhorf til tísku. Finna okkar tungumál til að
ná utan um bæði persónulegan stíl viðkom-
andi og hvernig ég get komið með mitt innsæi
og þekkingu til að styðja við þá sjálfsmynd
sem manneskjan hefur og svo bæta við þá
ímynd því fataval er svo stór hluti af því
hvernig við tjáum okkur út á við. Það fer eftir
verkefnum hvernig ferlið er. Ef ég er að vinna
að tónlistarmyndbandi þá snýst þetta meira
um þá sögu sem er á bak við lagið og að finna
föt sem passa inn í hugmyndina á bak við
myndbandið,“ segir Edda.
„Fyrir tónleika, kynningarviðburði, mynda-

tökur og föt á rauða dregilinn snýst vinnan
meira um að þekkja persónulegan smekk
kúnnans og vita hvað passar honum. Það
tekur tíma að kynnast og byggja upp
traust og er mjög persónuleg þjónusta.
Með minni yfirsýn yfir tísku, fatastíl
og það nýjasta sem hönnuðir eru
að sýna á tískuvikum stórborga
um allan heim og það sem minni
hönnuðir sýna á samfélagsmiðlum
get ég miðlað til þeirra tillögum að
fötum sem hjálpa manneskjunni að
láta hugmyndir sínar rætast í því
mikla úrvali fatnaðar sem er stöðug
vinna að fylgjast með.“
Edda segir ólíkt að klæða

fólk fyrir svið eða fyrir rauða
dregilinn. Fyrir sviðsframkomu
þarf manneskjan að vera örugg
í fötunum þegar hún stígur
á svið og fatnaðurinn þarf að
hjálpa henni að tjá sig, að sögn

Edda Guðmundsdóttir, stílisti og
búningahönnuður, lifir spennandi
lífi í heimi tískunnar. Hún vinnur
náið með stórstjörnum á borð
við Björk og má meðal annars
sjá afrakstur vinnu hennar á

rauða dreglinum, tónleikum úti
um allan heim, tónlistarmynd-
böndum og auglýsingum.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir |

gudrunselma@mbl.is

Tónlistarkonan
Ava Max er ein
af þeim stjörnum
sem Edda hefur
unnið með.
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Búbblan
lýsir og hitar upp fallegt
íslenskt vetrarkvöld

Ekkert eldstæði hefur vakið meiri athygli á
Íslandi en Búbblan.

Hún er gerð úr níðsterku stáli, með sérstakri
ryðvarnarhúð sem tryggir endingu og fallega
áferð. Búbblan er á léttum gúmmíhjólum og
því vel meðfærileg og getur staðið á hvaða
undirlagi sem er.

Búbblan er hönnuð af Christophe Ployé og
framleidd af Focus i Frakklandi, einum virtasta
framleiðanda eldstæða í Evrópu s.l. 50 ár.

Nánari upplýsingar á www.jaxhandverk.is jaxhandverk
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Komdu í heimsókn!trefjar.is
Óseyrarbraut 29, Hafnarfirði

Góðar
stundir...

ímyndunaraflið og fæ að leika mér með flott
föt og aukahluti alls staðar að úr heiminum.“
Hvaða eiginleikum þarf maður að búa yfir

til þess að ná langt í heimi tískunnar?
„Jákvæðni er mikilvægur eiginleiki í þessu

starfi, að geta aðlagast hratt mismunandi
aðstæðum og vera opinn fyrir hugmyndum.
Maður þarf að vera mjög vel skipulagður og
úrræðagóður, geta tekið nýja stefnu mjög
hratt og vera til í U-beygjur og ekki festast
í fyrir fram ákveðnum hugmyndum. Maður
þarf að geta sett egóið til hliðar, hlustað á
fólk og skilið hvenær hentar að „lita út fyrir
línurnar“ og stundum er það einfaldlega ekki
hægt. Þú þarft að vera tilbúinn til að sofa
lítið þegar á þarf að halda, sýna aga og gera

margt í einu,
virða sam-
starfsfólkið og
vera jafnframt
góður leiðtogi, bera
endalausar ferðatöskur
út um allan heim og halda
ró þinni þegar lyftan er biluð.
Tek það skýrt fram: Ég er enn þá lærisveinn.
Þú þarft í raun að hafa það mikinn áhuga á
því sem þú ert að gera að þú sért til í að vinna
vinnuna vel og leggja mikið á þig frekar en
að vera upptekin af hringiðu hátískunnar og
velta þér upp úr glamúrnum, þar er partífólk-
ið en ekki þeir sem eru að vinna af alvöru í
þessum heimi,“ segir Edda.

sjálf og hún setur alltaf sjálf saman heildar-
útlitið með fötum, hárkollum, förðun og
aukahlutum. Hún hefur viðað að sér gífurlegri
þekkingu yfir árin og þekkir vel inn á þetta.
Hennar kunnátta gerir það enn það áhuga-
verðara fyrir mig að vinna með henni og hún
veitir mér sífellt innblástur. Með henni er
ég meira að hjálpa henni að fá og finna föt
sem passa við lögin og hjálpa henni að tjá
sig. Björk er framúrstefnukona sem fer sínar
eigin leiðir bæði í tónlist og klæðnaði. Það er
engin lognmolla á fataskápnum þegar maður
er að vinna með henni. Hún er í sífelldri þró-
un og heldur manni á tánum og hjálpar mér
að ýta sjálfri mér upp á nýtt og spennandi
plan og sigla á ný mið.“

Mikil og erfið vinna

Er eitthvað sem heitir venjulegur dagur í
lífi Eddu?
„Þrátt fyrir að ég ferðist út um allan heim

eins og venjan er orðin hjá mér þessa dagana,
þá byrja ég daginn yfirleitt á að fara yfir
tölvupósta. Svo er þetta í raun verktakavinna
og því eru engir tveir dagar eins. Það byggist
allt á því hvar í ferlinu verkefnin eru, hvort ég
er að byrja undirbúning á verkefni eða að að
vinna í myndatöku, vídeótökum eða tónleik-
um til dæmis. Í framhaldinu af verkefnunum
fer mikill tími í að ganga frá fötum eftir tökur,
skila þeim og halda utan um pappírsvinnuna.
Nú til dags fer líka ótrúlega mikill tími í
verkefnastjórnun þar sem ég er með fólk í
vinnu í mismunandi löndum sem ég ræð til
að vinna með mér að verkefnum þannig að ég
get unnið mörg verkefni í mörgum löndum á
svipuðum tíma. Án þess að vinna með þessu
frábæra fólki gæti ég ekki gert helminginn
af því sem ég geri. Það þarf oft heilan her til
að vinna verkefnin sem ég er með. Svo enda
dagarnir áður en ég sofna á að senda og svara
tölvupóstum.“
Áttu þér uppáhaldsverkefni sem þú hefur

tekið að þér?
„Ég er mikil alæta á menningu, listir og

poppkúltúr og hef áhuga á ólíklegustu hlut-
um. Mér finnst því öll verkefni mín frekar
skemmtileg, einmitt af því að þau eru ólík.
Það hentar mér mjög vel til dæmis að gera
Cadillac-bílaauglýsingu einn daginn og svo
Nicki Minaj-rapptónlistarmyndband þann
næsta. Það er hressandi og eins og að fá
sér sorbet milli stórra rétta til að hreinsa
pallettuna og hrista upp í hlutunum. En
yfirhöfuð finnst mér skemmtilegast að gera
tónlistarmyndbönd, tónleika og tískuþætti
fyrir tískublöð þar sem ég get látið reyna á

Jákvæð skref í tískuheiminum

Hefurðu prófað að hanna sjálf?
„Þegar ég byrjaði að stílisera var það í

eðlilegu framhaldi af sambandi mínu við
fatahönnuð. Ég var með honum til margra ára
og við unnum saman fatalínur. Sú reynsla gaf
mér bæði skilning á því hvernig það er að búa
til föt, bæði tæknilegan skilning á möguleik-
unum sem felast í því að móta ólík efni í föt,
auk þess sem ég öðlaðist aukinn skilning
á því hvað það spilar margt annað inn í
fatahönnuðarstarfið en að hanna föt. Þetta
er ótrúlega erfiður, margþættur og dyntóttur
bransi. Þegar hönnuður er búinn að hanna
fatalínuna sína og sýna hana tekur við tímabil
til að selja hana og taka við pöntunum fyrir
ólíkar verslanir og kúnna. Svo þarf að koma
pöntuðu fötunum í framleiðslu og kosta það,
sjá til þess að fá borgað og á meðan er maður
líka á fullu að þróa hugmyndir og hanna
næstu fatalínu.
Tímalínan er svo ótrúlega hröð og hönnuðir

nú til dags eru á endalausu hamsturshjóli.
Ofan á það þurfa þeir svo að átta sig á því að
tískuheimurinn er brjálæðisleg vinna og biss-
ness en ekki áhugamál. Þú þarft að taka inn
í myndina hvað selst og annað hvort taka

tillit til þess og vera tilbúinn til að
laga þig að því eða reyna að

láta heiminn laga sig að
því hvað þú vilt að fólk
kaupi sem kannski
gengur ekki alltaf
upp fyrir þig sem
hönnuð. Það
þarf sterk bein
og elju til að
halda það út.
Oftar en ekki
endar þetta því
miður á kulnun
eða „burtu með
þig … næsti!“ Ég

ber mjög mikla
virðingu fyrir fata-

hönnuðum en myndi
aldrei aftur vilja vera í því

hlutverki,“ segir Edda.
Tækni er Eddu ofarlega í huga

þegar hún er spurð hvað henni finnist mest
spennandi við tískuna í dag. Tæknin kemur
við sögu á mismunandi sviðum tískunnar, svo
sem við að koma hönnuðum á framfæri eða
t.d. til að gera tísku umhverfisvænni.
„Mér finnst mest spennandi að sjá hvernig

netið hefur hjálpað manni að finna ólíka og
nýja hönnuði og gert manni kleift að uppgötva
spennandi hluti og allt er svo miklu aðgengi-
legra þannig að með örfáum smellum ertu
kominn í samband við hönnuðina sjálfa. Nú
til dags eru líka svo margar stefnur í gangi og
aukin tækifæri fyrir unga hönnuði að spreyta
sig og fanga athygli jafnvel virtra tískuhúsa
sem vilja hjálpa þeim með ýmsum hætti og
styðja þeirra sýn. Einnig er einstök hönnun
núna aðgengilegri fólki í ólíkum fjárhagsað-
stæðum. Persónulega finnst mér líka mjög

spennandi að sjá hvað það er aukið
úrval þegar kemur að tísku karl-
manna, þar á sér stað mun hraðari
þróun og jákvæðar breytingar eftir
ansi mörg ár af stöðnun og íhalds-
semi. Ekki má gleyma sýndar-
veruleika þar sem tískan spilar
stóran þátt líka með óendanlega
miklu úrvali og möguleikum fyrir
sófakartöflurnar.“
Tíska og tækni haldast í hendur og

með aukinni áherslu á sjálfbærni í samfé-
laginu er verið að feta sömu braut í tísku-
heiminum. Það er til dæmis verið að þróa efni
úr margvíslegum óvenjulegum efnum, eins
og sveppum, myglu og ætilegu lífplasti sem
Edda segir mjög spennandi. Það eru fleiri
jákvæð skref í tískuheiminum þótt þau séu
stundum stutt. Eitt af því sem Edda er ánægð
með að sjá er að tískuheimurinn er fjölbreytt-
ari en áður. Fjölbreyttar líkamsgerðir eru
orðnar áberandi í tískuheiminum, til dæmis
fleiri kynstofnar og fólk með sérþarfir og á
breiðara aldursbili er meira áberandi en áður.
„Það er enn nokkuð í land með að tískubrans-
inn búi til sama plássið fyrir aðra en hvíta
slána með átröskun en hænuskref eru samt
skref í rétta átt,“ segir Edda, spennt fyrir
komandi tímum í tískuheiminum.

Ljósmynd/Viðar Logi

Edda segir Björk
frábæran listamann
og hún fær mikinn
innblástur frá henni.

Ljósmynd/Viðar Logi

Edda stíliseraði
auglýsinga-
herferð Thom
Browne.

„Ég ber mjög
mikla virðingu

fyrir fatahönnuð-
um en myndi
aldrei aftur

vilja vera í því
hlutverki.“
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VEISTU HVAÐ ER RAUNVERULEGA
Í VÍTAMÍNUM ÞÍNUM?
Virdian línan er virk, hrein og siðferðilega unninn

Systrasamlagið, Óðinsgötu 1 | systrasamlagid.is

„Sambandið okkar
er mjög sterkt og
höfum við alltaf
verið bestu vinir frá

því þegar ég man
eftir mér, eða okkur.

Við höfum alltaf átt
sömu vini og verið í
sama vinahóp, en það

kom tímabil í byrjun
framhaldsskóla þar sem

ég vildi eignast mína eigin
vini, en það gekk ekkert

svaka vel og við söknuð-
um hvor annars mikið,“
segir Gunnar.

Deila flestum fötum

Bræðurnir hafa
vakið mikla athygli fyrir

flottan fatastíl og fara
ótroðnar slóðir í klæðn-

aði. Þeir þakka móðir
sinni tískuáhugann sem
kviknaði snemma.

„Fatastíllinn okkar er
mjög litríkur og en einnig
fjölbreyttur og hefur breyst
mikið í gegnum árin. Það

fer líka mjög mikið eftir því
hvað við erum að gera. Við
höfum notað gleraugu síðan

við vorum í grunnskóla og í
staðinn fyrir að nota linsur þá
fáum við okkur alltaf einhver
flott gleraugu sem eru í stíl, og

sólgleraugu líka. Við verslum
alltaf gleraugun okkar af Sjáðu

gleraugnaversluninni því þau eru
með svo litrík og einstök gleraugu

sem fara okkur mjög vel.

É
g er fæddur á undan og er það
heilum klukkutíma og 40 mínút-
um en ég held að við höfum ekki
verið svo lengi frá hvor öðrum
síðan. Við erum strákar en kipp-
um okkur ekki upp við það þegar

fólk heldur að við séum stelpur eða kallar
okkur stelpur, vegna þess að við vitum að við
erum mjög kvenlegir og klæðumst kven-
lega,“ segir Gunnar Skírnir og segir þá eiga
einstakt samband og eiga sömu vini.

Eineggja tvíburabræðurnir Gunnar Skírnir
og Sæmundur Brynjólfssynir eru þekkt-
ir fyrir litríkan og skemmtilegan fatastíl.

Bræðurnir, sem hafa meðal annars vakið
athygli í Æði-þáttunum, hafa ekki verslað í

karladeildum fatabúða í nokkur ár.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

„Við vitum
að við erum
mjög kven-
legir og
klæðumst
kvenlega“

Moon Boots eru
aftur í tísku og auð-
vitað eiga bræðurnir
tunglstígvél.

Gunnar Skírnir og
Sæmundur versla
kvenleg föt og ganga
um í hælum. X SJÁ SÍÐU 22
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Skoða

Dekraðu
við línurnar

með rauðum undirfötum

Laugavegi 178, 105 Reykjavík | Sími 551 3366 | misty.is
Opið virka daga kl. 11-18, laugardaga kl.10-14

Við reynum okkar besta
til að vera alltaf í stíl og
höfum gert það síðan við
vorum litlir. Við reynum
alltaf að klæðast sömu
fötunum, nema hvor í
sínum litnum. Þegar við
vorum litlir þá vorum
við alltaf í neon-bleikum
og neon-fjólubláum
gallabuxum í skól-
anum, og áttum
þær líka í
grænum og
appelsínu-
gulum. Við
fórum líka í
skólann með
fjaðratrefla í
alls konar litum, og
auðvitað var gert grín
að okkur vegna þess,
en það hafði mjög lítil
áhrif á okkur á þessum
tíma. Við áttum líka
marga heilgalla sem voru
alveg eins nema hvor í
sínum lit, svo já við höfum
alltaf verið í stíl,“ segja
bræðurnir.

„Þegar við erum að fara út
þá pælum við mjög mikið í því
hverju við ætlum að klæðast
og það getur stundum tekið
um 30 mínútur að ákveða sig.
Við erum oftast sammála um
hverju við eigum að fara í en
stundum ekki og þá þurfum
við að skipta um föt svona
tvisvar til þrisvar áður en
við förum út. Við eigum líka
flest öll föt sameiginlega og
skiptumst oft á. Við köllum það
að „mixa og matcha“. Þetta er
alveg pínu ferli.“

Gunnar Skírnir og Sæmund-
ur segja móður sína bera
ábyrgð á tískuáhuganum og
segja að hún hafi átt marga
flotta hælaskó og stígvél sem
þeir voru vanir að stelast í.
Kápurnar og feldarnir hennar
heilluðu einnig. „Þegar mamma og pabbi fóru
út á lífið þá héldum við Sæmi oft tískusýn-
ingu með barnapíunum okkar. Við vorum
módelin og klæddumst öllum fötunum henn-
ar mömmu. Einnig vorum við áskrifendur að

Gunnar Skírnir og
Sæmundur elska
að pæla í hverju
þeir eiga að vera.

tímaritinu Júlíu, sem var tískublað um fræga
fólkið úti í heimi sem kom út í hverri viku.
Við rifum alltaf blaðsíðurnar úr tímaritinu
og hengdum það upp á vegg,“ segir Gunnar
Skírnir en þetta voru stjörnur á borð við
tónlistarkonurnar Nicki Minaj, Rihönnu og
Beyoncé svo einhverjar séu nefndar.

Fengu sjálfstraustið aftur þegar þeir
komu út úr skápnum

„Við verslum yfirleitt í konudeildum þegar
við verslum á netinu eða í fatabúðum á Ís-
landi og ég held að hvorugur okkar hafi kíkt
á karladeildina í nokkur ár. Það er alltaf bara
það sama að frétta hjá þeim en okkur finnst
koma meira svona „trend“ í kvennadeildun-
um og yfirleitt bara litríkari og skemmtilegri
föt í boði. Mér finnst eins og allir strákar
eigi að geta verslað í báðum deildum þótt
einhverjum finnist það skrýtið enn þá. Þú
átt bara að klæðast því sem þér finnst flott
en ekki einhverju sem þú heldur að öðrum
finnist flott eða passa við,“ segir Sæmundur.

„Við höfum alveg gert tískumistök áður og
það var þá helst frá svona 9. bekk upp í ann-
að ár í framhaldsskóla. Þegar við áttuðum
okkur á því að við værum samkynhneigðir þá
klæddumst við alltaf bara gráum jogging-
buxum og hettupeysum, sem ég myndi ekki
láta sjá mig í í dag. Þá vorum við frekar
langt inni í skápnum og hreinlega þorðum
ekki að klæðast öðruvísi. Við fengum sem
betur fer sjálfstraustið okkar aftur þegar
við komum út úr skápnum og byrjuðum þá

aftur að klæða okkur litríkt og í stíl,“ segir
Sæmundur.

Eigi þið uppáhaldsmerki?
„Við eigum ekkert sérstakt uppá-

haldsfatamerki. Við kaupum oftast
bara það sem okkur finnst flott og
passar við okkur. Við reynum að prófa
sem flest fatamerki og ef okkur líst
vel á það og það klæðir okkur vel, þá
kaupum við aftur frá þeim,“ segja þeir.
Hvað myndu þið kaupa ykkur ef pen-

ingar væru ekki vandamálið?
„Ef peningar væru ekki vandamál mynd-

um við algerlega kaupa fötin sem módelin
sýna á pöllunum í París, og klæðast þeim enn
betur en módelin sjálf,“ segja þeir.

Hvað er á óskalistanum fyrir komandi
mánuði?

„Það sem er efst á óskalistanum hjá okkur
er algjörlega einhver flott Dior-taska eða
Chanel-taska í stíl. Við erum rosalega mikið
fyrir flottar töskur,“ segja tvíburarnir að
lokum.

Bræðurnir
kaupa sér flott
gleraugu í stað
þess að nota
linsur.

„Við verslum yfirleitt í konudeild-
um þegar við verslum á netinu
eða í fatabúðum á Íslandi og ég
held að hvorugur okkar hafi kíkt
á karladeildina í nokkur ár.“

Vertu eins og
Taylor Swift!

D
jammtoppar eru komnir
aftur í tísku og í ár eru
helstu skvísur heimsins
helst með bert á milli.

Taylor Swift mætti til dæm-
is með stóra eyrnalokka og
rauðar varir við bláan topp og
blátt pils þegar hún mætti á
Grammy-verðlaunin.

Taylor Swift er hér
með eyrnalokka og
rauðan varalit.

Þessi
toppur
fæst í
frk.is.

Þessi kjóll er flottur
á árshátíðina. Hann
fæst í Vero Moda.

Rauður varalitur
frá Chanel á
heima á næstu
árshátíð.
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wrinkles.is | Hagkaup | heimkaup.is

Kysstu hrukkurnar bless

Bjarney var með mikinn
metnað og vildi ná langt. Hún
segist stundum hafa verið
aðeins of hörð við sjálfa sig.

B
jarney er einn af eigendum 66°Norður en
hún eignaðist hlut í fyrirtækinu 2011 þegar
hún og eiginmaður hennar, Helgi Rúnar
Óskarsson, festu kaup á því ásamt Stefni.
Á þessum tímapunkti var Bjarney búin að
vinna lengi við markaðsmál og langaði að
gera eitthvað sjálf. Hún var stödd á tískuvik-
unni í Kaupmannahöfn þegar viðtalið fór

fram. 66°Norður sýndi afurðir sem eru unnar í samstarfi við
danska hönnunarmerkið Ganni. Í dag rekur fyrirtækið tvær
verslanir í Kaupmannahöfn og í desember opnuðu þau stóra
verslun á Regent Street í Lundúnum. Eftir allt sem Bjarney
hefur upplifað er ekki úr vegi að byrja á því að spyrja hana að
því hvað hún hefði viljað vita þegar hún var tvítug.
„Ég vildi að ég hefði slakaðmeira á og treyst betur. Ég var

mjögmetnaðarfull og eftir á að hyggja hefði ég viljað hafa
meiri húmor fyrir lífinu og sjálfri mér. Ég tók sjálfa mig allt of
hátíðlega og kröfurnar sem ég gerði til mín voru oft miklar.
Ég hef mjög gaman af að vinna, sérstaklegameð skemmtilegu
og góðu fólki, að gefandi verkefnum. Ég hef verið heppin að
hafa starfað við það semmér finnst skemmtilegt í gegnum
tíðina. Ég var í sveit þegar ég var unglingur, vann í nokkur ár
á leikskóla þegar börnin mín voru lítil og svo í mismunandi
fyrirtækjum í markaðsmálum. Ég eignaðist tvö börn þegar ég
var um tvítugt en þá var ég í menntaskóla. Við vorum kornung
þegar við eignuðumst tvíburana.
Ég fann til mikillar ábyrgðar en jafnframt að lífið hefði öðl-

ast tilgang, snerist ekki allt ummig. Mér leið eins og lífið væri
að hefjast fyrir alvöru og ég fann mikla þörf fyrir að standa
mig, mennta mig, eignast þak yfir höfuðið og finna góða vinnu.
Það var mikil gæfa að eignast börn svona ung og markaði
framtíðina. Ég var mjög heppin að eiga góða að. Ömmur og
afa sem voru til staðar og þeirra stuðningur og hjálpsemi voru
ómetanleg fyrir okkur,“ segir Bjarney og bætir við:
„Þegar ég horfi til baka hefði ég viljað njóta þessa tíma

betur. Gera mér grein fyrir hvað tíminn líður hratt og börnin
eru vaxin úr grasi aður en þú veist af. Ég eignaðist þriðja og
yngsta barnið þegar ég var 43 ára og það var allt öðruvísi. Þá
vissi ég hvað skiptir mestu máli og forgangsraðaði öðruvísi.
Ég var miklu öruggari í hlutverkinu,“ segir Bjarney.

Brennandi áhugi lykillinn að velgengni

„Eftir að ég kláraði háskólanám fékk ég vinnu semmark-
aðsstjóri hjá Póst- og símamálastofnuninni. Launin voru
mjög lág miðað við starfsheitið og ábyrgðina. Mig langaði að
öðlast reynslu og fá tækifæri til að vaxa í starfi. Ég er heppin
að hafa fengið tækifæri til að starfa í ólíkum fyrirtækjum við
stefnumótun og markaðsmál. Það hefur hjálpað mér að setja
hlutina í samhengi og þú lærir margt nýtt á hverjum stað,“
segir Bjarney.
Að komast áfram á vinnumarkaði er fólki með metnað

hugleikið. Þegar Bjarney er spurð út í þetta segir hún mikil-
vægt að finna það sem þú brennur fyrir og láta verkin tala.
„Snúist vinna þín um það sem þú hefur áhuga á og brennur

fyrir þá ertu að starfa við áhugamál þitt, sem er mjög gef-
andi. Þá ertu í flæði og það verður auðveldara að sýna frum-
kvæði, taka ábyrgð og klára verkefnin sem þér eru falin og
fara fram úr væntingum. Sem eru allt þættir sem skipta máli
ef þú vilt komast áfram að mínu mati. Ég hrífst af fólki sem
brennur fyrir þau verkefni sem það tekur sér fyrir hendur og
smitar aðra með eldmóði sínum.“
Bjarney segist aldrei hafa fundið fyrir því að hún gæti ekki

eitthvað því hún væri kona.
„Þegar ég er að útskrifast 1995 úrTækniháskólanumvoru níu

stelpur af 100 nemendum ímínumbekk. Þetta hlutfall endur-
speglaði viðskiptalífið á þessum tíma. Ég hugsa aldrei konur vs.
karlar. Það eru ótal skipti þar sem ég hef verið eina konan en
það hefur aldrei truflaðmig. Ég horfi á einstaklinginn burtséð
frá kyni ogmet viðkomandi út frá hans eða hennar verkumog
gildum. Þannig vil ég líka að ég sémetin,“ segir Bjarney.
Við tölum um fyrirmyndir í lífinu og hvað það er mikilvægt

að hafa slíkar. Þegar Bjarney er spurð út í sína fyrirmynd í
lífinu nefnir hún móður sína.
„Mamma er mín helsta fyrirmynd, báðir foreldrar mínir

reyndar en sem kona þá finnst mér hún ein sú flottasta kona
sem ég hef kynnst. Hún er að verða 79 ára, er ljósmóðir og
elskaði starfið sitt. Hún er í frábæru formi, gengur fremst í
flokki Jakobsveginn, mætir í ræktina og á einstakt samband
við barnabörnin sín. Hún gefur svo mikið og það er hægt
að læra svo margt af henni. Ég heyrði einu sinni sagt að þú
hefur gert rétt ef börn þín vilja vera með þér á fullorðinsár-
um. Hvað þá ef 32 ára barnabörnin vilja vera með þér öllum
stundum, þá ertu með þetta. Hún er af þeirri kynslóð að það

þarf ekki alltaf að vera að tala um allt. Það er gott að tala en
stundum er bara gott að vera í þögninni. Það þarf ekki að
skilgreina allt,“ segir Bjarney.
Bjarney er drífandi og bjartsýn. Hún segist aldrei hafa

hugsað að það væri eitthvað sem hún sjálf gæti ekki gert.
„Að læra eitthvað nýtt og vera opin fyrir nýju finnst mér

skiptamáli. Þegar ég var ung að takamín fyrstu skref í starfi
og var beðin um að gera eitthvað sem ég hafði aldrei gert
áður, þá sökkti égmér í allt sem tengdist verkefninu, ræddi
við fólk sem hafði náð árangri í því sem ég var að takast á við,
las um það og svo framvegis. Það hefur hjálpaðmérmikið að
nálgast hlutina þannig. Ég finn samt aðmeð árunum þarf ég
að verameðvitaðri um að tala ekki of mikið, að finnast ég hafi
öll svörin. Ég vil ekki detta í þá gryfju, heldur hlustameira,
raunverulega hlusta. Mig langar aldrei að hætta að læra, hvort
sem það er að fara í nám eða læra í skóla lífsins. Ég brenn fyrir
sjálfbærni og ákvað í kórónuveirufaraldrinum að fara í nám
í Harvard sem lauk í lok árs 2021. Þannig gat ég tengst inn í
samfélag fólks sem vill leiða breytingu og á sama tíma fá dýpri
skilning á hvað ég get gert,“ segir hún.

Breytti um stefnu 2011

Þegar Bjarney varð fertug langaði hana til að spreyta sig í
eigin rekstri. Þá hafði hún unnið við markaðsmál í fjölmörg-
um fyrirtækjum og kennt í Háskólanum í Reykjavík.
„Það hafði oft blundað í mér að taka íslenskt vörumerki

og byggja það upp á alþjóðlegum vettvangi. Þegar ég var að
kenna vörumerkjastjórnun við Háskólann í Reykjavík tók ég
gjarnan stór erlend vörumerki sem dæmi fyrir nemendur
mína. Mér varð oft hugsað til þess hvaða íslenskt vörumerki
á neytendamarkaði hefði burði til að vaxa upp í það að vera
leiðandi á sínu sviði á alþjóðamörkuðum. Sama vörumerkið
kom ávallt upp í hugann og það var 66°Norður. Þarna var
vörumerki með áratuga langa sögu, rótgróið íslenskt merki
sem hafði fylgt þjóðinni í gegnum súrt og sætt.“
Þegar eiginmaður Bjarneyjar, Helgi Rúnar Óskarsson, var

ráðinn forstjóri 66°Norður árið 2011 fékk hún ennþá betri
innsýn í félagið.
„Helgi hafði alltaf verið í eigin rekstri og ermikill frum-

kvöðull. Hann hafði verið ráðinn forstjóri félagins í byrjun árs
2011 og fljótlega eftir það ákváðum við að kaupameirihluta í
félaginu ásamt Stefni. Til þess að fjármagna kaupin seld-

Bjarney Harðardóttir lagði hart að sér til þess að kom-
ast á þann stað sem hún er á í dag. Eftir sonarmissi
fór hún að hugsa hlutina öðruvísi. Í dag vildi hún óska
þess að hún hefði sýnt sjálfri sér meiri mildi þegar

hún var að klifra upp metorðastigann. Í einlægu viðtali
talar hún um framann, heilsuna og það sem skiptir

raunverulega máli í lífinu – fjölskylduna sjálfa.
Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Förðun: Natalie Hamzehpour

Lífið er
stutt og

viðkvæmt
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Tvíburarnir Helen
María Björnsdóttir
og Hörður Björns-
son. Hörður féll
frá 2015.

Hér er jakki úr
línu 66°Norður og
Ganni sem sýnd
var í Kaupmanna-
höfn á dögunum.

Kei Toyoshima
hönnuður hjá
Louis Vuitton
er listrænn
stjórnandi hjá
66°Norður.

Hjónin Helgi
Rúnar Óskars-
son og Bjarney
Harðardóttir.

Hér má
sjá pils
og jakka
úr línu
66°Norður
og Ganni.

um við húsið okkar og fengum aðstoð frá fjölskyldunni. Að
lokum keyptum við aðra hluthafa út úr félaginu með aðstoð
Landsbankans og eignuðumst þannig allt félagið. Mér fannst
þetta ótrúlega spennandi verkefni og leið eins ég væri búin
að finna vettvang þar sem mig langaði að starfa alla ævi.
Og þannig líður mér enn í dag. Draumurinn er að sjá félagið
vaxa vel út frá Íslandi. 66°Norður er íslenskt merki sem er
samofið íslenskri sögu í tæpa öld. 100 ára sögu af sjálfbærni.
Fyrirtækið er með eigin verksmiðjur og viðgerðastofu og
vörurnar eiga að endast árum og áratugum saman. Slíkir
eiginleikar eru eftirsóttari í heiminum í dag en nokkru sinni
fyrr. Við erum mjög heppin með þetta fjöregg en því fylgir
líka mikil ábyrgð. Við viljum byggja félagið upp á þann hátt að
það geti blómstrað næstu 100 árin. Þetta er gullegg í íslenskri
viðskiptasögu. Ísland hefur fram að þessu byggt bróðurpart
hagkerfisins á auðlindagreinum en fleirum er að verða ljóst
að hugvitið á mikið inni og þar eru möguleikarnir ótakmark-
aðir. Við eigum mikið af flottum hönnuðum og listafólki sem
er lykilatriði þegar þú ert að byggja upp vörumerki eins og
66°Norður. Danir eru góð fyrirmynd þegar kemur að því að
byggja á sköpun og hugviti og við eigum að læra af þeim.
Ganni er gott dæmi um danskt vörumerki sem hefur náðst að
byggja upp alþjóðlega á undanförnum árum. Það hefur verið
gaman að fylgjast með þeim verða leiðandi danska fatamerkið
á síðustu 10 árum og læra af þeim í gegnum það samstarf sem
við höfum átt undanfarin ár. Það koma tvær línur á þessu ári
með þeim,“ segir Bjarney.

2018 fengu Bjarney og Helgi Rúnar erlenda fjárfesta,
Mousse Partners, inn í 66°Norður. Á dögunum réð fyrirtækið
Kei Toyoshima sem listrænan stjórnanda en hann er einnig
hönnuður herralínu Louis Vuitton. Bjarney segir að það sé
mikill fengur í því að fá Toyoshima inn í fyrirtækið.

„Hann er frá Japan. Þar er lögð áhersla á handverk,
menningu og notagildi. Þeir klæða sig lagskipt eins og við
eyjarskeggjarnir. Hann skilur lúxus og gæði þótt hann sé að
vinna í öðrum verðflokki hjá Louis Vuitton. Það er ótrúlega
áhugavert að vinna með honum. Hann vinnur nánast allan
sólarhringinn en þannig virkar tískuheimurinn í París þar
sem hann er með vinnuaðstöðu,“ segir Bjarney.

Jarðtengist á Vestfjörðum

Þegar Bjarney og Helgi urðu par átti hún tvö börn og hann
fjögur. Saman eiga þau tíu ára gamlan son. Þannig að fjöl-
skyldan er stór. Oft er nógu krefjandi fyrir fólk að vera bara í
hjónabandi en hvernig er að vinna líka með makanum?

„Við höfum skýra verkaskiptingu. Vinnan verður alltaf
mjög fyrirferðarmikil í okkar lífi sem hefur sína kosti og
galla. Stundum viltu bara fá að kúpla þig út og tala um
eitthvað allt annað. Við þurfum oft að ræða það fyrirfram að
vinnan verði ekki á dagskrá,“ segir Bjarney og hlær.

„Við eigum sem betur fer sameiginleg áhugamál sem
tengjast bókmenntum, tónlist, náttúrunni, menningu og
heilsu. Svo eigum við stóra fjölskyldu en við erum með
alls sjö börn. Við erum mjög heppin með fjölskylduna og
erum náin systkinum okkar, foreldrum mínum og fólkinu í
kringum okkur. Auðvitað er það áskorun fyrir hjón að vinna
saman. Það virkar sem betur fer vel í okkar tilviki. Þú þarft

að hafa ákveðnar reglur í kringum þetta sem þarf að fylgja.
Sérstaklega þegar það er stress sem þarf að mæta þá getur
reynt á. Þá getur orðið pirringur og það þarf að passa.“

Þegar Bjarney er spurð að því hvað hún geri til að hlaða
batteríin segist hún sækja í náttúruna.

„Að vera úti í íslensku náttúrunni er besta leiðin fyrir mig
til að hlaða batteríin og jarðtengja. Vestfirðirnir og vestfirsku
Alparnir eru einstakt aðdráttarafl, sjórinn, friðsældin og
kyrrðin. Þar finnst okkur best að vera. Þar á ég rætur og
margar minningar úr barnæsku. Svo er jóga stór hluti af mínu
lífi en það hefur hjálpað mér mikið síðustu árin. Ég kynntist
yin jóga í Marokkó og fór svo að stunda hot yoga hjá Iceland
Power Jóga. Í veirunni lærði ég að vera jógakennari. Mig lang-
aði til að skilja hugmyndafræðina á bak við jóga en mér finnst
það svo heilandi því það tengir saman huga, líkama og sál. Mig
langar alls ekki að kenna öðrum heldur var námið gott til að
skilja sjálfa mig,“ segir hún.

Sorg og sektarkennd

Bjarney er ekki vön að bera sín hjartans mál á torg. Árið
2015 breyttist margt í lífi hennar þegar Hörður sonur hennar
féll frá 25 ára að aldri.

„Hann tók sitt eigið líf. Hörður var einstakur, svo ljúfur, góður
og nærgætinn. Hann bjó yfir miklum listrænum hæfileikum. Við
eigum ótrúlegar teikningar eftir hann sem eru svo dýrmætar
okkur. Svo var hann mjög gáfaður, náttúruunnandi, nægjusamur
og viðkvæmur. Ég upplifði óbærilegu sorgina eins og allir gera,
líka sektarkenndina yfir því að hafa ekki getað afstýrt þessu og
rofið sem verður hið innra. Við það að hitta hann aldrei aftur,
snerta hann og faðma en líka sorgina við að fá ekki að fylgjast
með honum í framtíðinni, eignast fjölskyldu, fá að vera til staðar
í sigrum og ósigrum. Þegar ég var tilbúin leitaði ég meðal annars
til Sorgarmiðstöðvar og það hjálpaði mér mikið. Ég var í stjórn
þar á tímabili og tók þátt í starfinu sem var gefandi. Ég þurfti að
fá hjálp til að rísa og verða heil aftur,“ segir Bjarney.

Hún segir að harmurinn hafi kennt sér margt. Hún horfir
öðruvísi á tímann.

„Mér finnst tíminn vera dýrmætur, lífið er stutt og við-
kvæmt. Það er ekkert gefið. Mér finnst það fallega vera í því
smáa eins og lykt af birkitrjám, fuglasöng, hlátri og gleði,
nánd og samveru. Ég met miklu meira að vera bara hér og nú,
ekki á klukkunni eða með dagskrá ef ég get,“ segir Bjarney.

Hvernig horfir þú á framtíðina?

„Framtíðin er björt. Ég vil horfa þannig á hana. Það eru
áskoranir sem við vitum um eins og loftslagsvá, offramleiðsla,
neysla og ósjálfbær viðskiptamódel svo eitthvað sé nefnt. Við
þurfum að líta til baka þegar við vorum í jafnvægi rétt eftir fyrri
heimsstyrjöld. Árið 1950 var heimurinn í kolefnisjafnvægi. Horf-
um á hvernig við vorum sem neytendur. Við getum lært ýmislegt
þar og nýtt það inn í framtíðina. Áður fyrr varð flík sem ekki
var hægt að gera við að tusku sem varð síðan dýnufyllingarefni.
Þetta er lítið dæmi um hringrás. Ég er mjög bjartsýn á framtíð-
ina. Það er svo margt ungt framúrskarandi fólk á Íslandi og ég
hef mikla trú á framtíðinni í þeirra höndum. Við þurfum öll að
bera ábyrgð og leggja okkar af mörkum, saman,“ segir Bjarney.

Ertu með einhver markmið fyrir 2023 fyrir utan það að
komast í handstöðu í jóga?

„Handstaðan verður áskorun. Ég þarf að mæta á dýnuna og
gera þetta extra,“ segir Bjarney og hlær og bætir við:

„Það er svo þægilegt að gera flæðið eins og ég geri það alltaf.
Þegar ég fór inn í þetta ár var ég bjartsýn og fann vissu fyrir
að þetta yrði frábært ár. Kórónuveirutímabilið liðið með óvissu
og ótta, orkan komin aftur. Við erum með skýr markmið í
vinnunni, mörg spennandi verkefni framundan og ég hlakka til
að vinna með öllu því góða fólki sem ég vinn með. Ég hef mikla
trú á skapandi greinum á Íslandi, íslenskri hönnun. Ég gæti
alveg hugsað mér að fara í hönnunarnám á árinu. Mér finnst
vera ákveðin hvíld í því að fara í nám. Fá nýjar hugmyndir og
skilja betur. Hver veit hvað gerist,“ segir Bjarney.

Bjarney er hér
ásamt Helen
Maríu dóttur
sinni og móð-
ur sinni, Guð-
rúnu Sveinu
Jónsdóttur.
Myndin var
tekin þegar
þær gengu
Jakobsveginn.
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A R T I S T

Heiðdís

Steinsdóttir

E
rtu A- eða B-týpa?
„Ég held að ég sé löt A-manneskja af því að ég

er ekki svona týpa sem vaknar 6:30 og fer út að
skokka en ég get verið mjög dugleg þegar áhuginn
er til staðar. Ég er samt alltaf sein en samt alltaf
að drífa mig svo ég er kannski meira með rútínu

B-týpu en ákafa karakter A-manneskjunnar.“
Hvað borðar þú í morgunmat?
„Þar sem ég er oftast sein þangað sem ég er að fara er ég

ansi hrædd um að morgunmaturinn fái mest að finna fyrir
því. En ég á alltaf alls konar ber heima svo ég geti fengið mér
handfylli og hlaupið út. Þegar ég hef tíma þá skelli ég þeim í
skál með möndlujógurt og einhverju djúsí múslí.“
Hvernig væri draumamorgunninn ef þú gætir vaknað hvar

sem er í heiminum?
„Ég væri til i að vakna í Love Island-villunni sem er núna í

Suður-Afríku. Fara út á svalir í „slúðursession“ með stelpun-
um og svo kemur eitthvert „bombshell“ með ískaffi handa mér
áður en ég sting mér til sunds í volgum sjónum.“
Ertu með einhverja húðrútínu á morgnana?
„Ef ég vakna með hreina húð þá hendi ég köldu vatni framan

í mig og svo rakakremi og sólarvörn. Ef ég mála mig þá er það
oftast í Uber á leiðinni upp í stúdíó en ég er búin að fullkomna
aðferðina við að mála mig á fimm mínútum á ferð með engan
spegil.“
Væflast þú um í heimagallanum langt eftir

morgni eða ferðu strax í fín föt?
„Heimagallinn að eilífu. Ég hef lengi komist upp

með að líta út eins ég hafi gefist upp sex daga vik-
unnar en eins og algjör stjarna á þeim sjöunda.“
Velur þú fötin áður en þú ferð að sofa eða fer það

eftir skapinu þann daginn hvernig þú klæðir þig?

„Fer eftir skapi, veðri og hvað er hreint.“
Ferðu stundum öfugum megin fram úr rúminu?
„Nei, önnur hliðin er upp við vegg svo það er mjög auðvelt

fyrir mig að byrja daginn rétt!“
Getur þú vaknað og byrjað að vinna í tónlist strax á morgn-

ana?
„Ég vakna með tónlist í eyrunum en hvort ég get strax farið að

vinna er ég ekki alveg viss um. En samt – um leið og ég fæ hug-
mynd, þá er ég farin að vinna, þannig að jú, ég held það. Það er

samt meira þannig að ég vakna
og fer beint í símann að svara
póstum og skilaboðum sem hafa
borist frá þeim sem ég vinn með
sem búa i öðru tímabelti. Eins og
algjör heimsborgari.“
Hvaða verkefni ertu að fást

við núna?
„Akkúrat núna er ég í London

að skrifa lög fyrir sjálfa mig
sem ég geri eiginlega aldrei.
Það eru mjög spennandi tímar
fram undan. Í síðustu viku var
nýtt lag að koma út sem heitir
Gravity og það er rosalegt. Ég
var að gefa það út með hljóm-
sveit sem heitir TwoColours.“

Draumur-
inn er að

vakna í Love
Island-villunni

Ásdís er mjög oft
í heimagallanum.

Tónlistarkonan Ásdís María Viðarsdóttir fer aldrei öfugum megin
fram úr rúminu enda er rúmið hennar uppi við vegg. Hún lítur alltaf
út eins og stjarna þegar hún kemur fram en dagsdaglega kemst
hún upp með að mála sig í Uber og ganga í heimagallanum.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Það fer eftir skapi
og veðri hvernig
Ásdís klæðir sig.

„Ég er búin
að full-

komna að-
ferðina við
að mála mig
á fimm mín-
útum á ferð
með engan
spegil.“
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Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

E
ftir að hafa staðið í ströngu í fimm ár í veikind-
um elsta sonar míns sem greindist mjög ungur
með alvarlegt þunglyndi, kvíðaröskun sem lit-
aðist af mikilli skólaforðun og hann var kominn
í mikla sjálfsvígshættu um tíma þá sagði líkam-
inn stopp, hingað og ekki lengra,“ segir Hafrún

sem bjó á þessum tíma með fjölskyldu sinni úti á landi.
Læknar komu og fóru og sáu ekki heildarmyndina. „Ég

var greind með mígreni á einum tímapunkti því ég var
með krónískan höfuðverk. Ég fann fyrir sjóntruflunum,
minnisleysi og byrjaði á mörgum hlutum en kláraði ekkert
eða þveröfugt kom engu í verk. Ég var með 38 stiga hita í
marga mánuði án nokkurra skýringa. Langvarandi svefn-
truflanir og lítill svefn í mörg ár tók verulega á andlegu og
líkamlegu heilsuna hjá mér. Endalausar áhyggjur og ótti
heltók tilveruna sem fylgdu miklar hjartsláttartruflanir og
kvíðaköst sem jukust bara með tímanum og í tvígang hryn
ég niður þar sem allur líkaminn dofnaði upp og ég stóð
ekki undir sjálfri mér. Ég var hætt að geta stundað líkams-
rækt vegna verkja í öllum vöðvum og liðum og orkan alveg
á þrotum,“ segir Hafrún þegar hún lýsir einkennunum.

Hafrúnu leið illa í vinnunni að hún var farin að fela sig
meðfram veggjum. Hafrún kenndi í sama skóla og sonur
hennar var nemandi í og var hún búin að finna það lengi að
það hentaði illa að deila vinnustað með syni sínum. „Þetta
var orðinn svo mikill vítahringur sem þurfti að brjóta, ég
þráði ekkert meira en að geta sinnt minni vinnu af fullum
hug en mér leið eins og strengjabrúðu sem var endalaust
verið að kippa í úr öllum áttum,“ segir Hafrún sem sinnti
nemendum sínum vel en upplifði sig þó oft fjarverandi en
samt á staðnum.

„Ég var farin að einangra mig alveg svakalega og vildi
helst eiga sem minnst samskipti við fólk. Hversdagslegir

hlutir eins og að fara í búðina voru þung skref. Búandi í
1.500 manna bæjarfélagi þá verða vandamál annarra oft
á milli tannanna á fólki. Þetta þótti mér rosalega erfitt en
ég reyndi að hunsa það og við tókum þá ákvörðun að vera
ekkert að fela þetta verkefni sem við stóðum frammi fyrir.
En þrátt fyrir að vera opin með það að við værum að glíma
við geðræn vandamál með strákinn okkar þá er ekki hægt
að setja sig í þessi spor nema þú hafir staðið í þeim,“ segir
Hafrún.

„Sú tilfinning að þú eigir hvergi þinn griðastað hvorki
heima fyrir né í vinnunni var mjög vond tilfinning. Við
fjölskyldan vorum fangar á eigin heimili, allt snerist um
þetta og stundum langaði mig ekki heim til að takast á við
hversdagsleikann. Á mínum verstu stundum var ég farin
að ásaka og brjóta sjálfa mig svo mikið niður, þetta hlýtur
að vera ég sem er vandamálið, hvernig má það vera að syni
mínum líður svona illa? Maður verður svo vanmáttugur og
bjargarlaus að horfa upp á barnið sitt í slíkri vanlíðan og
geta ekki hjálpað því.“

Það fór að rofa til hjá fjölskyldunni þegar góður læknir
kom til hjálpar. „Í öll þessi ár vorum við búin að vera
stefnulaus skúta týnd í þykkri þoku, í endalausri baráttu
við kerfin sem tala ekki saman. Þessi tiltekni læknir tók
okkur undir sinn verndarvæng og greip okkur. Hann varð
okkar talsmaður og stillti saman strengina milli heimilis,
skóla, BUGL og heilbrigðiskerfisins. Við skuldum honum
okkar bestu þakkir ásamt öllu því dásamlega fólki sem
kom að okkar máli og var tilbúið að rétta fram hjálp-
arhönd, algjörlega ómetanlegt. Sú tilfinning að einhver
hefur bakið þitt þegar þú stendur í miðjum storminum er
það sem hjálpaði mest.“

Hafrún segist ekki hafa áttaði sig á því að líkami hennar
væri að kvarta undan álagi. „Ég gerði mér ekki grein fyrir

því sjálf hvað ég var orðin veik á þessum tíma. Maður
heldur að maður getur endalaust haldið áfram á varaafl-
inu. En ég var algjörlega sigruð, dró mig inn í skel eins og
sannur krabbi og vildi helst bara leggjast í dvala og bíða af
mér storminn. En það var aldrei í boði að gefast upp á að
finna týnda drenginn okkar aftur og finna lífsviljann aftur
hjá honum. Ég stóð frammi fyrir því að ég þurfti að finna
sjálfa mig aftur og vinna í sjálfri mér fyrst, „setja súrefn-
isgrímuna fyrst á sjálfa mig – svo barnið“ og það er svo
mikið til í því.“

Skipti yfir í umhverfisvænni
vörur

Hafrún fór í mjög mikla og djúpa
sjálfsvinnu og segir að fyrstu skrefin
hafi verið ótrúlega erfið. „Þetta byrj-
aði með stuttum göngutúrum, oft
með manninum mínum eða mömmu
sem drógu mig út. Svo fór ég að
fara mikið í sund á morgnana þegar
sem fæstir voru í sundi. Keypti mér
flothettu og lét mig fljóta í sundlauginni og hugleiddi. Ég
byrjaði einnig aftur að stunda jóga og hugleiðslu sem gaf
mér ótrúlega mikið,“ segir Hafrún sem fékk góðan stuðn-
ing frá Virk.

„Við það að missa heilsuna þá hrynur í mér ónæmiskerfið
líka, það fer af stað einhver keðjuverkun og líkaminn hætt-
ir að þola allskonar hluti, ég fékk til dæmis útbrot, kláða og
óþol fyrir ýmsum snyrtivörum sem ég var að nota. Í allri
þessari sjálfsvinnu fór ég að spá meira í allt í kringum mig
og setti mér markmið um lífsstílsbreytingu. Ég byrjaði að
skoða innihaldslýsingar á vörunum sem ég var að kaupa,
hætti að nota skaðleg hreinsiefni og

Eftir langvarandi streitu og álag kom að skuldadögum hjá
Hafrúnu Ósk Pálsdóttur. Hafrún sem er menntaður grunn-
skólakennari gekk á vegg árið 2017 og varð að játa sig sigr-
aða en hún var komin í algjört þrot bæði í vinnu og einkalífi.

Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Var
týnd á

stefnulausri
skútu

„Ég var algjörlega
sigruð, dró mig inn
í skel eins og sann-
ur krabbi og vildi
helst bara leggjast
í dvala og bíða af
mér storminn.“

www.rumfot.isLandsins mesta úrval af hágæða rúmfötum
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577 5600 | info@oskaskrin.is | oskaskrin.is

Það hefur aldrei verið
einfaldara að gleðja
starfsfólkið!

Óskaskrín í öskju eða rafrænt Óskaskrín
beint í símann.

RAFRÆNT
ÓSKASKRÍN
BEINT
Í SÍMANN

Rafræn Óskaskrín eru send með tölvupósti til viðtakanda.
Getum sérhannað tölvupóstinn og rafræna gjafakortið.
Bjóðum líka sérmerktar öskjur fyrir fyrirtækjagjafir
með merki, lit og persónulegri kveðju frá fyrirtækinu.
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þig í ný
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Hafrún fór að
stunda jóga
og hugleiða
til þess að
byggja sig

upp.

hætti að nota ýmsar vörur eins og ilmvötn og líkamsáburð
svo eitthvað sé nefnt. Ég skipti hægt og rólega út vörum
sem ég hafði verið vön að kaupa yfir í miklu hreinni og
umhverfisvænni vörur sem voru betri fyrir okkur og
umhverfið. Ég er langt frá því að vera fullkomin og stefni
ekkert á að vera það, en það er mikilvægt að vera meðvituð
um skaðsemi sem vörur geta haft á okkur og umhverfið,“
segir Hafrún. Hún bendir á að margar rannsóknir sýni að
fólk innbyrði mögulega heilsuspillandi efni í gegnum til
dæmis mat, húðvörur og föt. Efnin geta ýtt undir horm-
ónaójafnvægi og aukið líkur á veikindum.

Í sjálfsvinnunni fór Hafrún einnig að veita því meiri
athygli fyrir hvað hún væri þakklát. Hún skrifaði niður í
dagbók bæði líðan, markmið og þakklæti. Hún tók mark-
vissa ákvörðun um að einfalda lifið og stór þáttur í því var
að losa sig við óþarfa hluti sem voru að þvælast fyrir henni
á heimilinu og veittu henni enga gleði.

Fann hugrekkið

„Ég fór að taka mun meiri meðvitaðri ákvarðanir hvað
ég var að versla út frá umhverfis- og siðferðissjónarmiðum.
Þar kviknaði í raun hugmyndin að Ethic eftir mjög mikla
rannsóknarvinnu og eftir að hafa skoðað íslenska mark-
aðinn sá ég að það vantaði mun meira úrval af umhverfis-
vænum verslunum,“ segir Hafrún en meira spilaði inn í
ástæðu þess að hún sneri ekki aftur í kennarastarfið.

„Í veikindaleyfinu fann ég það svo ótrúlega vel hvað ég
þurfti mikið að vera til staðar fyrir syni mína og að ég
þyrfti að komast í sveigjanlegra starf þar sem ég gæti svo-
lítið ráðið mínum eigin vinnutíma. Þá kviknaði hugmyndin
um langþráðan draum að stofna mitt eigið fyrirtæki, skapa
mína eigin atvinnu. Ég er mikill frumkvöðull í mér og hef
oft fengið alls konar hugmyndir sem mig hefur langað að
framkvæma en hef aldrei haft hugrekkið né kjarkinn til að
taka skrefið,“ segir Hafrún sem lék loks vaða með mannin-
um sínum og lítur í dag á reksturinn sem fjórða barnið sitt.

„Við fórum mjög varlega af stað og byrjuðum að fá
vöruprufur frá nokkrum birgjum og þannig byrjaði boltinn
að rúlla. Fyrsta árið vorum við með lagerinn okkar í
þvottahúsinu og fljótlega vorum við einnig komin með eitt
barnaherbergið og svefnherbergisganginn undirlagðan af
lager. Viðtökurnar voru góðar og við fundum vel að það var
þörf og vöntun á markaðnum á meira úrvali af umhverfis-
vænum fatnaði og skóm. Eftir tvö ár í rekstri var lagerinn
orðinn það stór að hann fyllti tvöfaldan bílskúr og alla
neðri hæðina á húsinu okkar. Eftir að við tókum inn vöru-
merkið KAVAT sem er sænskt skómerki þá þurftum við
að hafa gott lagerpláss enda tekur skólager lúmskt mikið
pláss,“ segir Hafrún. Í dag er hún meðeigandi EKOhússins
sem er verslunarsamstarf með öðrum umhverfisvænum
verslunum og er staðsett í Síðumúla 11.

Hafrún segist vera mikið náttúrubarn og veit fátt betra
en að ganga um í fjörunni í Viðfirði og núllstilla sig þar. „Við
gerum árlega fjöruhreinsun í firðinum okkar og það er svo
sorglegt að sjá hversu mikið rusl skolast á land og hvernig
við erum að fara með auðlindirnar okkar. Við getum gert
svo mikið betur og allir geta bætt sig í þessum efnum,

þetta er samfélagslegt verkefni og við þurfum að standa
vörð um náttúruna okkar og jörðina okkar, það er bara svo
einfalt. Mér líður miklu betur sjálfri og hef betri samvisku
við það að velja og nota vörur fyrir mig og fjölskylduna
sem ég veit hvar og hvernig þær voru framleiddar, að þær
séu skaðlausar fyrir okkur og náttúruna.“

Gáfust ekki upp

„Ef ég horfi í baksýnisspegilinn þá hefði ég ekki trúað
því að ég væri á þeim stað sem ég er í dag. Það hefur alveg
verið erfitt að gera þetta tímabil upp því það fylgdi því
svo mikill sársauki, reiði, vonleysi og ótti í svo mörg ár.
Vonleysið á þessum tíma var oft að taka yfirhöndina því
við sáum enga leið út en við gáfumst aldrei upp að leita
nýrra leiða og prófa eitthvað nýtt,“ segir Hafrún. Hjónin
tóku þá risastóru ákvörðun að rífa fjölskylduna upp með
rótum og flytja suður.

„Í öllu þessu bataferli hef ég lært það að ef þú vilt
breytingar þá þarftu að taka skrefið sama hversu erfitt
það er að framkvæma breytingarnar, það kemur enginn
og gerir það fyrir þig og oft þarft þú að taka mjög mörg
skref til að ná markmiðinu og stundum þarftu að bakka
eitt skref og jafnvel fleiri til að endurskipuleggja þig.
Þetta verkefni hefur verið langhlaup með ótal hindrunum

en við höfum líka lært mikið á þessum tíma og höfum
svolítið þurft að endurstilla kröfur okkar og væntingar
sem foreldrar drengjanna okkar sem hafa allir einhverjar
sérþarfir og raskanir sem komu í ljós eftir að þeir komust
að í greiningarferli eftir að við fluttum suður,“ segir hún.

„Álagið og streitan sem getur fylgt því að vera foreldri
barna með víðtækan vanda getur verið mikil, en mikil
fræðsla og þekking og öll verkfærin sem við höfum sankað
að okkur í bakpokann okkar gerir það að verkum að við
ráðum betur við álagið í dag. Við erum víðsýnni, þolin-
móðari og höfum náð að stilla strengina betur saman.
Hvernig við hlúum hvert að öðru og sem fjölskylda.
Vissulega koma ennþá slæmir dagar og ég hef bara lært
það með tímanum að þessir dagar mega koma og þeir líða
hjá. Ég hef lært að stilla kröfunum sem ég set mér í hóf og
sýni mér meiri sjálfmildi. Þakklætisdag-
bókin eða þakklætisgöngutúrar eru einnig
eitthvað sem ég reyni að tileinka mér, því
það er gott að minna sig á allt það góða
sem við höfum í kringum okkur,“ segir
Hafrún.

„Þegar maður stendur á tímamótum og
er tilbúinn að taka næsta skref þá koma
tækifærin og það hefur svo sannarlega
ræst, því margar nýjar spennandi dyr hafa
opnast og við lítum framtíðinni björtum
augum,“ segir Hafrún og á þar bæði við
verslunarreksturinn í Ethic, EKOhúsið og
ekki síst fjölskyldulífið.

„Þessi lífsreynsla að lenda í kulnun hefur kennt mér
ótrúlega margt, ég hef þurft að læra að endurmeta lífið
upp á nýtt. Brjóta upp gamla vana og tileinka mér nýja
vana, jákvæða og þakkláta hugsun. Þetta gerist ekki á
einni nóttu, heldur erum við í stöðugri þróun og ég legg
ríka áherslu á að reyna að gera alltaf mitt besta og vera
besta útgáfan af sjálfri mér. Fórnarkostnaðurinn hefur
verið mikill að hafa þurft að missa heilsuna og leggja
starfsmenntunina mína á hilluna í þessari vegferð en
þegar upp er staðið er það sonur minn sem er sigurvegari,
við komumst í gegnum þetta saman. Við gætum ekki verið
stoltari af þessum unga manni okkar í dag sem er orðinn
18 ára gamall og er að takast á við lífið og blómstrar í
því sem hann er að gera. Við vorum hársbreidd frá því
að missa hann fyrir borð á stefnulausu skútunni,“ segir
Hafrún og segir að það sé von
þegar allt virðist ómögulegt
og aldrei megi hætta að
leita leiða. Góð líkamleg og
andleg heilsa er lífstíðar-
verkefni sem við þurfum
að passa að hlúa vel að
því hún er svo langt
frá því að vera
sjálfgefin.

„Ég hef þurft að
læra að endur-
meta lífið upp á
nýtt. Brjóta upp
gamla vana og
tileinka mér nýja
vana, jákvæða
og þakkláta
hugsun.“

Hafrún og fjölskylda
tóku stóra en um leið
góða ákvörðun þegar
þau fluttu suður.
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Inniheldur yfir 60001 dýrmæta micro-perlur
sem fullkomna útlit húðarinnar með raka og ljóma.
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VARMBLIXT bakki

4.990,-

VARMBLIXT karafla 1 l

1.690,-

VARMBLIXT kampavínsglös

995,-/stk.

VARMBLIXT er ný tímabundin lína sem gerð
var í samvinnu við margverðlaunaða hönnuðinn
Sabine Marcelis þar sem töfrandi samspil
lýsingar og forms er í aðalhlutverki.
Óhefðbundinn húsbúnaður sem grípur augað
og færir heimilinu hlýju og glaðlegt andrúmsloft.

Svalandi
gleðistundir

Nýtt VARMBLIXT
glös 495,-/stk.

Nýtt VARMBLIXT
upptakari 395,-

Nýtt VARMBLIXT
hrærur 695,-/6 í pk.


