
SMARTLAND

Kári Sverriss ljósmyndari myndar frægar fyrirsætur og vinnur fyrir heimsfræg vörumerki.
Fyrir fimm árum átti hann enga peninga og var við það að gefast upp en svo fór boltinn að rúlla.
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Dreymdi um að verða
eins og mamma og pabbi



H
vað ertu að fást við
þessa dagana?

„Þessa dagana er
ég á kafi í því að

kynna Alor í Nýsköp-
unarvikunni og taka þátt í
fjölmörgum spennandi við-
burðum. Þess á milli æfi ég
stíft fyrir 10 ára afmælis-
tónleika Kvennakórsins
Kötlu sem verða haldnir um
helgina. Í rauninni nokkuð sem
enginn ætti að láta fram hjá sér
fara. Þar fyrir utan kjarna ég mig
heima með fólkinu mínu.“
Hvað getur þú sagt mér um
uppáhaldsmatinn þinn?

„Það er fátt betra en grillað fol-
aldakjöt að hætti eiginmannsins.
Ég er svo einstaklega vel gift að
maðurinn minn sinnir almennt
matargerðinni á heimilinu og
slær aldrei feilnótu í þeim efnum.
Nema auðvitað þegar hann gerði
einu sinni hrikalega vont lárperu-
mauk, sem er minnst á reglulega,
því það kom svo svakalega á óvart
að hann skyldi klikka svona!“
Áttu þér uppáhaldsveitingahús?

„Ég hef mjög gaman af því að fara út að
borða. Í Reykjavík verður Rok oft fyrir valinu
en þar fæ ég alltaf góðan mat og upplifi
skemmtilega stemningu.“
Hvað borðarðu venjulega í morgunmat?

„Ef ég borða morgunmat er það yfirleitt

strangheiðarlegt Cheerios. Stund-
um fæ ég mér þó hafragraut

með jarðarberjum og mjólk
og þá finnst mér ég vera að
sigra lífið.“
Hvernig heldurðu þér í
formi?

„Ég legg áherslu á að
rækta andlega heilsu. Ég

áttaði mig á því fyrir
nokkrum árum að það geri

ég best með því að stunda úti-
vist sem gleður mig. Fyrir mér

er fátt betra en að fara í fjallgöngu
með fjölskyldunni minni eða skemmti-
legum vinum, þar sem farið er á trúnó,
hlegið og borðað gott nesti.“
Ertu að safna þér fyrir húsgagni?

„Ég er nokkuð viss um að dætur
mínar myndu vilja að ég nefndi að efst
á listanum er að kaupa nýja fataskápa
í barnaherbergin sem hefur setið á
hakanum sökum tímaskorts alltof
lengi.“

Hver er uppáhaldsfatahönnuður-
inn þinn?

„Ég er mjög hrifin af fötunum
frá Andreu og á einnig nokkrar

frábærar flíkur frá Lovísu Tómas.“
Hvaða snjallforrit notar þú mest?

„Ég nota LinkedIn mjög mikið til þess að
tengjast áhugaverðu fólki og fylgjast með
spennandi tækifærum.“
Er eitthvert lag sérstaklega mikið í spilun hjá
þér núna?

„Síðustu vikurnar hef ég eingöngu hlust-
að á lög sem ég mun syngja á tónleikum
með Kvennakórnum Kötlu um helgina. Á
þeim lista er sem dæmi Dreams með Cran-
berries og Hamingjan er hér með Jónasi
Sig. Einhverjir kunna að hafa séð mig í
bílnum syngjandi með af mikilli inn-
lifun!“
Hvernig lýsirðu sumardressinu þínu?

„Á sumrin finnst mér best að vera í
útivistargírnum og því myndi al-
klæðnaður frá 66°Norður lýsa sum-
ardressinu mínu best.“
Hvaða bók er á náttborðinu þínu?

„Bókin Samningatækni eftir Aðal-
stein Leifsson.“
Áttu þér uppáhaldssjónvarpsþátt?

„Ég er að horfa núna á Working
Moms sem koma mér alltaf í gott
skap. Það eru engin takmörk fyrir
því í hverju þessar konur lenda.“
Hvernig skipuleggur þú þig yfir dag-
inn?

„Ég lifi algjörlega eftir dagbókinni í póst-

forritinu. Ég er töluverð „listakona“ en það eru
ófáir listarnir sem eru settir saman til þess að
halda utan um verkefnin. Við rekstur nýsköp-
unarfyrirtækis er mjög mikilvægt að halda
skörpun fókus á það sem mestu máli skiptir á
hverjum tíma og leiðast ekki inn í minna mik-
ilvæg verkefni.“
Hvernig leikur þú þér í lífinu?

„Við fjölskyldan erum almennt mjög góð í að
leika okkur saman. Við eigum það til dæmis til
að kanna hvort við getum kreist upp úr okkur

hláturinn þar til við byrjum raunverulega að
hlæja. Þetta er eins konar hláturgjörningur

sem endar yfirleitt í risastóru hláturkasti
allra viðstaddra.“
Hvað reynir þú að forðast í lífinu?

„Ég forðast óheiðarleika í sam-
skiptum og viðskiptum enda finnst
mér mjög mikilvægt að geta treyst

fólkinu sem ég umgengst og vil að
sama skapi vera traustsins verð. Auk
þess reyni ég að forðast það að fara í
Rush og ég veit að ég er ekki ein um
það.“
Hvert er sérkennilegasta verkefni

sem þú hefur tekið þátt í?
„Við maðurinn minn lékum eitt sinn í

kanadískum ættfræðiþætti og það var
allt skrítið við þá upplifun. Við lékum
par sem var á leiðinni í hnapphelduna
og var aðð skoða Hallgrímskirkju
gaumgæfilega fyrir stóra daginn.
Ég er ofsalega fegin að maðurinn

minn sló það út af borðinu að hann kæmi ríðandi
á hvítum hesti í kirkjuna.“

Ljósmynd/Colourbox

Linda borðar
vanalega
Cheerios í
morgunmat.

Hún er hrifin
af fötunum
frá Andreu
by Andrea.

Ljósmynd/Colourbox

Linda veit fátt betra
en að stunda útivist.

Bókin Samningatækni eft-
ir Aðalstein Leifsson er á
náttbrðinu hennar Lindu.

Linda Fanney
Valgeirsdóttir

„Ég lifi algjörlega eftir
dagbókinni í póstforritinu“

Ljósmynd/Ásta Kristjánsdóttir

Það skrítnasta sem Linda Fanney Valgeirsdóttir, framkvæmdastýra nýsköpunarfyrirtækisins

Alor, hefur gert er að leika í kanadískum ættfræðiþætti. Hún er mjög fegin því að maðurinn hennar

setti heilbrigð mörk í því verkefni og neitaði að koma ríðandi á hvítum hesti inn í Hallgrímskirkju.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
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Forsíðumyndina
tók Kári Sverriss.

A
ldamótatískan er komin aftur í öllu sínu veldi. Útvíðar
gallabuxur, þunnir silkikjólar með spagettíhlýrum og
glitrandi toppar sjást í verslunum heimsins. Auk þess
tókust endurlífgunartilraunir á djammtoppnum svo vel
að hann er orðinn móðins á ný. Húðlitar sokkabuxur,
há stígvél og flíkur sem sýna beran maga þykja fer-

lega fínar.
Það góða við endurkomu aldamótatískunnar er að í dag mega

allir klæðast öllu án þess að vakúmpakka líffærum inn í húðlitar
aðhaldssokkabuxur. Holdið má sjást enda eru fyrirmyndirnar allt
aðrar í dag en þær voru um aldamótin. Þá vildu ungu konurnar
vera jafn svangar og Jennifer Aniston og Kate Moss.

Stóru fréttirnar í þessu öllu saman er líklega að skvísur nú-
tímans eru komnar með sama útlit og mæður þeirra reyndu að
leika eftir forðum daga. Önnur kynslóð af Pamelu Anderson hefur
litið dagsins ljós og segja sérfræðingar að sería um ár hennar með
rokkaranum Tommy Lee kalli á þessar vinsældir.

Stelpur sem voru litlar, bústnar, dökkhærðar og með sam-
vaxnar augabrúnir áttu erfitt uppdráttar á Pamelu Anderson-
tímabilinu. Allir sólbrúnir djammþyrstir Kenar landsins voru í leit
að sinni eigin Pamelu og stóð sú leit yfirleitt yfir á skemmtistöð-
um borgarinnar.

Ein af þessum litlu dökkhærðu með samvöxnu augabrúnirnar
vann á bar. Það var auðvitað miklu gáfulegra að vinna sér inn
peninga á djamminu en að puðra þeim út í loftið með kaupum á
fimm í fötu. Það sem hún vissi hins vegar ekki er að þessi vinna á
barnum átti eftir að hafa mótandi hugmyndir um ákveðna tegund
af körlum.

Sólbrúnu Kenarnir sem voru fastagestir á barnum tóku yfirleitt
þristinn. Þeir voru kannski rólegir á fimmtudögum en það var að-
eins meira fjör á þeim á föstudögum og á laugardögum varð allt
vitlaust hjá þeim. Þegar klukkan var korter í þrjú fóru þeir að
ókyrrast og stuttu seinna voru þeir komnir með sína eigin Pamelu
upp á arminn. Pamelu í stuttu pilsi, húðlitum sokkabuxum og
háum stígvélum (með stór brjóst). Daginn eftir fóru þeir sama
hringinn nema fundu nýja Pamelu í aðeins meira glansandi húðlit-
um sokkabuxum og kannski með aðeins stærri brjóst. Svona gekk
þetta allar helgar, allan ársins hring.

Þessi litla dökkhærða sem vann á barnum lærði snemma að það
væri betra að vera í heilum bol og pilsi á vaktinni – ekki
skyrtu. Þegar ölvunarstigið jókst urðu hendur
Kenanna stjórnlausar og þeir fóru að troða
þeim inn á einkastaði annars fólks. Þessi litla
dökkhærða hélt bara að þetta væri eðlilegt
því allir sáu þetta en enginn sagði neitt. Væri
kannski bara fylgifiskur þess að vinna á bar.

Það sem þessi litla dökkhærða lærði var
að það getur verið gáfulegra að sleppa því
að finna sér lífsförunaut að nóttu til og
helst ekki á bar. Hún lærði líka að
það eru ekki allir karlar heimsins
eins og Kenarnir á barnum.

Mennirnir á barnum
og Pamela Anderson

Marta María

Winkel Jónasdóttir



Við höfum rannsakað krafta náttúrunnar í 30 ár,
lært að beisla töfra hennar og notið þess

að upplifa í sátt við umhverfi og móður náttúru.
Við tökum vel á móti þér.

Töfrar vatnsins
taka á móti þér



Lesendur Smartlands eru smekkfólk upp
til hópa sem hefur góða tilfinningu fyrir efn-
um, sniðum og formum. Á dögunum völdu

þeir best klæddu manneskju landsins.
Íbúar fríríkisins Smartlands fá ekki rík-

isborgararétt nema þeir hafi eitthvað til
málanna að leggja og vandi sig þegar
kemur að klæðaburði. Íbúar fríríkisins
vita að fólk getur notað klæðaburð til

þess að klifra upp metorðastigann
og hvað skilar árangri þegar föt

og frami eru annars vegar.
Marta María Winkel Jónasdóttir

mm@mbl.is

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri
Hann er alltaf flottur í tauinu og hef-

ur augljóslega áhuga á fötum og stíl.

Ásthildur Sturludóttir,
bæjarstjóri á Akureyri

Lesendur eru hrifnir af Ásthildi og
hennar fatastíl og raðaði hún inn tilnefn-
ingum. Hún hefur vandaðan og klassískan
smekk og er listamaður í að velja saman
liti, raða saman eftir efnum og áferð.

Hildur Björnsdóttir,
oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík

Lesendur voru sammála um að Hildur
hefði sýnt alla pallettuna frá Pantone í kosn-
ingabaráttunni. Bláa dragtin, límónugræna

dragtin og bleika skyrtan og allir kjól-
arnir hittu í mark.

Andrea Magnúsdóttir fatahönnuður
Þessi kona kann að nota liti og er

alltaf með puttana á púlsinum. Les-
endur voru sammála um að hún væri

alltaf óaðfinnanlega klædd hvort sem
hún væri í heimafötum eða í ballkjól.

Árni Matthíasson,
rithöfundur og tæknitröll
Hann hefur aldrei sést öðruvísi en í svartri

skyrtu og í svörtum buxum. „Svarta skyrtan fer
aldrei úr tísku,“ sagði einn af lesendum.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ásgeir Jónsson.Andrea
Magnúsdóttir.

Árni
Matthíasson.

Morgunblaðið/Eggert

Best klæddu

íbúar

Smartlands

Anna Fríða
Gísladóttir.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Hildur
Björnsdóttir.

Morgunblaðið/Eggert

Lilja Alfreðs-
dóttir er hér í
kjól frá Yeoman.

Ásthildur
Sturludóttir.
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#LiveByBlueBeauty

OFFICIAL AND INDEPENDENT
CERTIFICATION

UNNIÐ AÐ BETRI FRAMTÍÐ
FYRIR HÚÐ ÞÍNA OG HAFIÐ

Sólarvörn SPF 50 sem gefur góða vörn og
tekur fullt tillit til plöntusvifs og sjávarlífs

*Án filtera - 74% af formúlu með filterum samkvæmt OECD 301 prófi eða sambærilegu iso.
**Án pumpu, litarefna og íblöndunarefna.

Tekur fullt
tillit til sjávarlífs

97%
niðurbrjótanleg
grunnformúla*

100%
endurvinnanleg og
endurunnin flaska**

Biotherm er í
samstarfi við NGOs
um verndun hafsins

UNNIÐ AÐ BETRI FRAMTÍÐ
FYRIR HAFIÐ SÍÐAN 2012

WATERLOVER SUN MILK



það sem hinir sjá ekki og kemur stöðugt á óvart þegar

föt og smekklegheit eru annars vegar.

Ellen Loftsdóttir stílisti

„Hún er töffari.“

Stefán Svan Aðalheiðarson

fatahönnuður í Stefánsbúð

Hann er litríkur og flottur. Það er alltaf eitthvert líf

í því sem hann setur saman.

Birgir Jónsson, forstjóri Play

Rokkarinn sem varð forstjóri myndi aldrei láta sjá

sig í tvíhnepptum jakkafötum og lakkskóm. Þrátt fyr-

ir það nær hann að klæða sig í samræmi við starfið,

aldrei of glerfínn en hann strokar ekki yfir fortíðina.

Það er alltaf smá rokk til staðar þótt hann sé í

skrifstofufötum.

Guðmundur Birkir Pálmason kírópraktor

Hann dýrkar merkjavörur og þorir að nota

munstur við munstur og það er ekkert of mikið

þegar hann er annars vegar. Er það ekki allt í lagi

ef fólk á fyrir salti í grautinn og borgar leiguna á

réttum tíma?

María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður

Hún er hrikaleg klassapía og alltaf flott.

Marentza Poulsen.

Morgunblaðið/Eggert

Birgir Jónsson.

Ásdís Kristjánsdóttir, oddviti
Sjálfstæðisflokksins í
Kópavogi ,þykir smart.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Ellen Loftsdóttir.

Stefán Svan
Aðalheiðarson.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Morgunblaðið/Árni SæbergMorgunblaðið / Hari

Guðmundur
Birkir Pálmason.

María Sigrún
Hilmarsdóttir.

Ljósmynd/Arnór Trausti

Anna Fríða Gísladóttir, markaðsstjóri Play

Það er alveg sama hvert hún er að fara eða hvaðan

hún er að koma – hún er alltaf smart. Það er líka stutt

í brosið sem er náttúrlega besti fylgihluturinn.

Marentza Poulsen smurbrauðsjómfrú

Þessi kona stígur aldrei feilspor þegar kemur að

klæðaburði. Hún er litrík og elegant. Kemur auga á
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SUMARIÐ
ER KOMIÐ

ACNE STUDIOS

DIEMME

FILIPPA K

GANNI

AXEL ARIGATO

HELMUT LANG

PAUL SMITH

ROTATE BIRGER CHRISTENSEN

ROYAL REPUBLIQ

SAMSØE SAMSØE

STAND STUDIO

TIGER OF SWEDEN

VICTORIA BECKHAM

DAY BIRGER ET MIKKELSEN

2ND DAY

360° ICÔN

HAFNARTORG

GK Reyk jav ik , Tryggvagata 21 519 4400 gk reyk jav ik i s gk reyk jav ik

- NÝJAR VÖRUR -



A
uk þess að vera mikil tískudrottn-
ing elskar Elma að elda og dansa, sama hvort
það sé á Beyoncé-dansnámskeiði í Kramhús-
inu, skemmtistöðum bæjarins eða í
eldhúsinu heima hjá sér. Smart-
land fékk að kíkja í fataskáp
Elmu.
Hvernig myndir þú lýsa

fatastílnum þínum?

„Litríkur og glitrandi. Ég klæðist
alls konar mismunandi litum, mynstr-
um og vil helst vera öll glitrandi af
skarti eða pallíettum. Mér finnst ólýs-
anlega gaman að tjá mig í gegnum
fatnað. Þegar ég byrjaði að vinna
heima í Covid reyndi ég ávallt að klæða
mig í eitthvað skemmtilegt svo ég myndi
nú ekki tapa gleðinni. Það mætti því segja
að þegar allir byrjuðu að púsla í Covid púsl-
aði ég bara saman outfittum í staðinn.“
Hvernig föt klæða þig best?

„Ég myndi segja bara flest allt nema vínrautt. Mér
hefur alltaf þótt það skipta mestu máli að líða vel í því sem þú
klæðist og þá ertu fabjúlös, sama í hverju þú ert. Það fylgir því
líka svo mikið sjálfstraust þegar þú klæðir þig eins og þér finnst
flottast.“
Fyrir hverju fellur þú oftast?

„Jökkum og skóm, það eru klárlega bæði mínir styrkleikar
og mínir veikleikar, þar sem ég á mjög erfitt með að labba í
burtu frá fallegu skópari eða guðdómlegum kápum og jökkum.“
Hvernig klæðir þú þig dagsdaglega?

„Það er voðalega misjafnt. Mér þykir mjög sniðugt að vera
með eitthvað tvennt eða þrennt í stíl, eins og svipaða eða sömu
litasamsetningu á tösku og skóm. Ég er líka alltaf með skart-
gripi og þá helst marga eyrnalokka og hringi á nánast öllum tíu
fingrunum. Ég myndi segja að mín helsta áskorun sé að reyna
að vera pæja í íslensku veðurfari, þar fæ ég oft aðstoð frá litrík-
um treflum og peysum.“
Hvernig klæðir þú þig þegar þú ert að fara eitthvað fínt?

„Þá dreg ég oftast fram pallíetturnar og ýkta flotta eyrna-
lokka.“

Hvað er að finna í fataskápnum þínum?

„Alla regnbogans liti og ég myndi segja mikið af
grúví 70’s mynstruðum skyrtum.“
Verstu fatakaupin?

„Óþægilegir skór. Ég mun aldrei vera sammála
staðhæfingunni „beauty is pain“. Það er alltaf jafn
erfitt að horfa upp á fallegu skóna sem þú keyptir í
ölæði og veist vel að þú endist aðeins í þeim í 10
mínútur.“

Bestu fatakaupin?

„Kápurnar mínar úr Gyllta kettinum enda alveg
gullfallegar. Ég kaupi mjög mikið second-hand og ég

fer sjaldnast út úr Gyllta kettinum tómhent.“
Eru einhver tískuslys í fataskápnum þínum?

„Ég er dugleg að gefa og selja af mér spjarirnar svo þau

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Markaðsfulltrúinn Elma Dís Árna-
dóttir segir það vera áskorun að vera
pæja í íslensku veðurfari. Hún lætur
þó engan bilbug á sér finna og klæðir
sig upp í litríkar og glitrandi flíkur
sama hvernig veðrið er.

Áskorun
að vera
pæja í

íslensku
veðri

Elma Dís Árnadóttir er 26 ára tískuunnandi

sem elskar að klæða sig upp og vill helst vera

með hring á hverjum fingri öllum stundum.

Elma, sem er markaðsfulltrúi hjá Sky Lagoon,

tjáir sig í gegnum fatnað og þegar hún þurfti

að vinna heima í faraldrinum byrjaði hún að

klæða sig upp ´́til að tapa ekki gleðinni.

Sonja Sif Þórólfsdóttir | sonja@mbl.is

Jakkinn er úr Gyllta
kettinum, skyrtan Hertez,
buxurnar úr Aritzia og
hælarnir frá Public Desire.

Skórnir eru frá
38 Þrepum.
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Elma fellur oft fyrir
fallegum hælaskóm.
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Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

Skoðið // hjahrafnhildi.is



tískuslys sem ég hef framið eru nú bara í höndum einhvers
annars. Tískuslysin mín verða oftast til ef ég reyni að elta
eitthver trend og er ekki samkvæm sjálfri mér. Mér finnst
þó að maður eigi frekar prófa eitthvað nýtt og misheppnast
en að sleppa því.“
Hvað myndir þú aldrei fara í?

„Sokka og sandala saman.“
Hvað finnst þér flott á öðrum en myndir aldrei fara í sjálf?

„Örugglega ekkert, ég prófa allt og svo verður rest bara
að koma í ljós.“
Hvað er á óskalistanum?

„Ég sé fram á frábært sólríkt vor berleggja í happy hour.
Ætla ég því að finna mér fallega litríka kjóla og pils.“
Uppáhaldsmerki?

„Ég er ekki mikið í merkjunum en ég er oft dolfallin yfir
fallegum töskum og þar er ég mikill aðdándi Dior, Prada og
Paco rabanne. Ef ég væri að velja út frá fatnaði væru það
Rotate, Yeoman, Stine Goya og Off white.“
Uppáhaldslitir?

„Bleikur og skærgulur.“
Ef peningar væru ekki vandamál, hvað myndir þú kaupa

þér?

„Dior saddle bag og Paco rabanne 1969 tösku.“

Kápan er úr Topshop, galla-
buxurnar Levis, skórnir af Asos
og gleraugun úr Spúútnik.

Elma elskar
skart og glingur.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

„Mér finnst ólýsanlega gaman að
tjá mig í gegnum fatnað. Þegar ég

byrjaði að vinna heima í Covid
reyndi ég ávallt að klæða mig í

eitthvað skemmtilegt svo ég
myndi nú ekki tapa gleðinni.“

Buxurnar og jakkann fékk
Elma í Spúútnik en hæl-
arnir eru frá 38 þrepum.

Buxurnar
fann Elma á fata-
markaðnum við
Hlemm en jakk-

ann í Rauða
krossinum.
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Frí sending á chitocare.is

ChitoCare Iceland @chitocare

ChitoCare
beauty

Natural beauty of ICELAND

H
U
GV

IT HRÁEFN
I

H
R E IN L E
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I

ChitoCare beauty Anti-Aging Repair Serum og ChitoCare beauty
Hair Skin & Nails næra húðina að innan og utan. Veita aukinn raka, mikla

andoxunarvirkni og styrkja náttúrulegt viðgerðarferli húðarinnar.

• Dregur úr djúpum hrukkum og fínum línum
• Eykur húðraka
• Eykur þéttleika húðarinnar

ANTI-AGING REPAIR SERUM HAIR, SKIN & NAILS
• Vinnur gegn öldrun húðarinnar
• Rakagefandi, geislandi og slétt húð
• Öflug andoxunarvirkni

Stinnari, rakari og þéttari húð á aðeins 12 vikum samkvæmt
rannsókn sem unnin var af leiðandi húðrannsóknarstofu.

Vísindalega sönnuð virkni
Næring fyrir húðina að innan sem utan



S
agan hennar Guðlaugar
Svölu Kristjánsdóttur er
áhugaverð. Eftir að hafa far-
ið í gegnum greiningarferli
með börnum sínum vaknaði
forvitni innra með henni að
vita allt um rófið sem þau
voru á. Hún tók alls konar

próf á netinu og las sér til um einhverfu þar til
hún fór að tengja óeðlilega mikið við sögurnar
um það sem talið er einkenna þá sem eru skyn-
segin. Þegar hún var komin með greiningu sjálf
vildi hún verja ferli sínum í að leggja málaflokkn-
um lið og starfar nú sem verkefnastjóri fræðslu
og fyrirlesari fyrir Einhverfusamtökin, þar sem
hún talar um málaflokkinn út frá nýjustu rann-
sóknum, og grípur síðan reglulega í eigin
reynsluheim. Margir verða agndofa þegar þeir
hitta hana, enda er hún ekki hið hefðbundna and-
lit einstaklings á einhverfurófi að margra mati.

Hún segir það bull og vitleysu, enda ein-
hverfir alls konar þótt upplifun þeirra sé að
mörgu leyti lík.

„Árekstrar okkar sem erum á rófinu eru oft
keimlíkir. Við misskiljum oft annað fólk eða
annað fólk misskilur okkur. Það er visst álag
við að lifa fyrir fólk eins og mig, bæði þegar vel
gengur og líka þegar illa gengur. Lífið er vinna
og einhverfir eiga oft erfitt með að segja nei.
Þeir eru því oft með nokkrar gráður og í alltof
mörgum vinnum,“ segir hún.

Margt einhverft fólk á sögu um
einelti og ofbeldi

Þetta er því miður rauður þráður í sögum
einhverfra, ekki síst kvennanna. Því til við-
bótar eru ákveðnir líkamlegir þættir sem
margir einhverfir þurfa að eiga við.

„Sem dæmi um það eru meltingarerfið-
leikar, mataróþol, við verðum fljótt þreytt og
getum stundum verið börnin sem koma þreytt
heim úr skólanum út af engu sérstöku, þau
börn sem þurfa að sofa á daginn.“

Ástæðan fyrir þessari þreytu er að fólk á
rófinu er með mjög næma skynjun og svo er
það stundum að leika það sem samfélagið vill
fá frá því.

„Á sama tíma getur okkur skort sársauka-
skyn og verið algjörlega blind á það hvort við
erum södd eða svöng.

Við erum stundum næm fyrir saumum í föt-
unum okkar og sumum okkar finnst óþægilegt
að vera í sokkum. Bjart ljós getur verið erfitt
fyrir okkur, sem og suð í raftækjum. Í raun
getur allt áreiti í umhverfinu farið inn fyrir
orkuna okkar.“

„Er stundum með „resting bitch face““

Það er áhugavert að til sé skilgreining á
fólki, sem er í miklum minnihluta; fólkið sem

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Einhverfir
eru óeðli-

lega heiðar-
legt fólk“

Guðlaug Svala segir ótrúlega erfitt
að vera með grímu allan daginn og
að leika eitthvað sem viðkomandi er
ekki. Slíkt gerist oft í lífi einhverfra
áður en þeir fá greiningu og getur
valdið andlegu og líkamlegu þroti.

5SJÁ SÍÐU 14

Það er skemmtilegt að spjalla við Guðlaugu

Svölu Kristjánsdóttur verkefnastjóra Einhverfu-

samtakanna í einhverfufræðslu. Þá sér í lagi þar

sem hún setur hlutina í samhengi og talar út frá eig-

in reynsluheimi. Hún segir einhverfa óeðlilega heið-

arlega, sem blaðamanni finnst dásamlega fyndið.

Við búum nefnilega í heimi þar sem það þykir full-

orðinslegt og heilbrigt að segja ósatt, stundum.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is
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Fæst apótekum og stórmörkuðum

SILKIMJÚK OG FALLEG HÚÐ
með Veet háreyðinga vörunum

Rakagefandi fótamaskar
næra og mýkja fæturnar.

Sléttar og fallegar fætur fyrir
sumarið með fótaraspstækinu

Auðveld, þægileg og fljótleg leið
til að losna við hárin fyrir sumarið

Fæst í apótekum, Krónunni, Hagkaup og á heimkaup.is.

MJÚKIR FALLEGIR FÆTUR



U
ppáhaldsförðunarvaran mín er Estée
Lauder Double Wear Foundation en sá
farði hefur reynst mér vel í starfi og í
daglega lífinu. Farðinn er þekjandi,

með fallegri áferð og endist allan daginn.“
elinros@mbl.is

„Estée Lauder
Double Wear
Foundation“

Ljósmynd/Þóra Margrét Friðriksdóttir

Farðinn frá Estée Lauder, Double
Wear, er þekjandi með fallegri
áferð að mati Katrínar Erlu.

Katrín Erla Friðriksdóttir, förðunarfræð-

ingur og flugfreyja, er með fallega húð

þannig að eftir er tekið. Hún notar farða

sem er sá allra besti að hennar mati.

Katrín Erla prófaði sig töluvert
áfram þegar kom að farða og
fann þann besta fyrir sig sem
er frá Estée Lauder.
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segir alltaf satt. Er þá ógerlegt fyrir einhverfa
að ljúga?

„Við meinum vanalega það sem við segjum
og tökum hlutina bókstaflega. Eins höldum við
að annað fólk meini það sem það segir og við
getum átt erfitt með að lesa á milli lína. Þegar
ég sem dæmi er að segja það sem ég tel vera
staðreyndir gætu sumir haldið að ég væri að
ýja að einhverju, sem ég er ekki að gera. Þú
getur því ímyndað þér hvað margt getur farið
úrskeiðis í samtali á milli fólks sem er ein-
hverft og þeirra sem eru það ekki.

Einhverfir fatta líka stundum ekki að þeir
virka dónalegir og getur brugðið mjög í brún
við þau tilsvör sem þeir fá eftir einfalda útlist-
un á sannleikanum.

Ég er stundum með „resting bitch face“, þar
sem ég er alvarleg og þung á brún. Það er
meðal annars vegna þessa sem við einhverfir
erum stundum talin hrokafull og ópersónuleg.

„Einhverfir heilsa oft ekki, sérstaklega þeg-
ar þeir eru þreyttir, sem telst vera ókurteisi í
íslensku samfélagi. Eins geta einhverfir átt
erfitt með að muna hluti, sem getur valdið
árekstri og núningi í samskiptum.

Á vinnustaðnum er algengt að einhverfir séu
einstaklega góðir í faginu sínu, eigi gott með
að umgangast viðskiptavinina, en erfiðara með
samskipti við samstarfsfólk sitt. Ástæðan fyrir
þessu er sú að allar óskrifaðar reglur eru erf-
iðar og torskildar fyrir þá sem eru á rófinu.“

Fólk á skynseginrófi dregst stundum saman

Þegar kemur að parasamböndum segir Guð-
laug Svala að líkir sæki líkan heim, og að fólk á
skynseginrófi, svo sem einhverfir eða fólk með
athyglisbrest, dragist stundum saman.

„Ég líki þessu stundum við að þefa uppi Ís-
lending í útlöndum. Það er margt sem gerist í
ástarsamböndum einhverfra. Mörg okkar sem
hafa minni sýnilega einhverfu og erum góð í að
setja upp grímu erum alltaf að leika hlutverk.
Við erum ekki við sjálf þegar við erum að
þóknast öðrum. Þegar við vitum ekki hver við
erum, hvernig getur maki okkar vitað það
heldur? Þetta er algengt vandamál í nánum
parasamböndum þar sem annar eða báðir eru
einhverfir.“

Það geta orðið árekstrar á heimili þar sem
einhverfur einstaklingur býr, þegar fleiri á
heimilinu eru á rófinu verður heimilislífið
ósjálfrátt litríkt.

„Einn getur átt erfitt með matarlykt, á með-
an útvarpið fer í annan og sá þriðji er alltaf
þreyttur og sofandi.“

Þau málefni sem Guðlaug Svala vill berjast
fyrir er að fólk á einhverfurófi fái viðeigandi
stuðning.

uppi í langan tíma. Margir einhverfir eru með
ranga greiningu og hafa náð viðmiðun um per-
sónuleikaröskun þegar það á ekki við. Sumir
hafa jafnvel verið greindir með geðklofa, með-
ferðin við geðklofa virkar að sjálfsögðu ekki,
ekki frekar en það virkar að gefa lýsispillur við
ilsigi.“

Af hverju ákvaðst þú að stíga fram og leggja
málefnum einhverfra lið?

„Ég vildi nota mína rödd, því ég upplifði
ákveðið frelsi við greininguna. Eins vildi ég
sýna fólki að við erum alls konar. Lífslíkur ein-
hverfra eru 15-20 árum minni en þeirra sem
eru það ekki. Vegna þess að við leitum síður til
lækna og einöngrum okkur. Við lendum oft
utangátta, erum þunglynd með kvíða og svo
eru sum okkar með sjálfskaðandi hegðun sem
getur einnig haft alvarleg áhrif,“ segir hún og
útskýrir að sá hópur sem er oft í sjálfskaða sé
þeir sem hafa setið lengi bak við grímuna og
það reyni á orkubirgðirnar.

„Það reynir á að passa ekki inn og skilja
ekki hvers vegna.“

Þurfti virkilega að muna að

þakka fyrir fundinn

Hún segir þá sem fá hugrekki til að fara í
greiningu og þiggja aðstoð við því sem þeir eru
að fást við hverju sinni geta byrjað að njóta sín
á eigin forsendum.

„Það er fátt sem brýtur sjálfsmyndina meira
niður en að vera í stöðugum ágreiningi við
samfélag sitt.“

Geturðu gefið okkur dæmi úr eigin lífi
hvernig er að vera með einhverfu?

„Ég hef oft fengið spurninguna „af hverju
ertu að tala svona við mig?“ þegar ég er bara
að tala á almennu nótunum um eitthvað sem
mér finnst vera staðreynd. Eins þegar ég var
formaður Bandalags háskólamanna, BHM, þá
átti ég oft fundi með ráðherrum. Þá þurfti ég
virkilega að minna mig á að heilsa fallega í
upphafi funda og segja „takk fyrir þennan
fund“. Mér fannst það algjör tímaeyðsla og
óþarfi, enda vorum við hvort sem er ekki öll að
flýta okkur?“ spyr hún snögg upp á lagið og
brosir út að eyrum.

Hún segir lífið gott í dag, þótt það sé ennþá
fullt af verkefnum.

„Nú þekki ég mig betur og veit hvað ég
stend fyrir. Ég get skilið fólk betur og við-
brögð þess við mér. Eins finnst mér stundum
bara gott að láta fólk vita hver ég er áður en
það byrjar að tala við mig. Það skiptir mig máli
að vera í góðum samskiptum við fólk því við
einhverfir erum jú með allar sömu þarfir og
aðrir. Við skjótum bara beint í mark í stað þess
að fara fjallabaksleiðina að markinu.“

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Við meinum vanalega það sem við segjum og
tökum hlutina bókstaflega. Eins höldum við

að annað fólk meini það sem það segir og við
getum átt erfitt með að lesa á milli lína.“

Guðlaug Svala var formaður
Bandalag háskólamanna, BHM.
Í því starfi þurfti hún að minna
sig á að þakka fyrir fundi með
ráðherrum, en slíkt finnst henni
algjör óþarfi. Enda allir að flýta
sér og nóg að gera hjá hinu
opinbera og félagasamtökum.

an stuðning, takmarkaðan skilning á álagi, set-
ur upp grímu og fer svo í þrot með allt saman.
Það er mikil vakning í gangi í samfélaginu okk-
ar þessu tengt og hefur myndast fallegt sam-
félag á Facebook sem dæmi fyrir skynsegin
fólk.“

Hún segir hinsegin skynjun þannig að nú
erfi fólk þetta frá börnum sínum, sem er svip-
að því ferli sem hún fór í gegnum.

„Það er ekki hægt að ímynda sér hversu
mikill léttir fer í gegnum huga fólks þegar það
hættir að vera latt, lélegt og dónalegt og fær
að vera einhverft. Það gefur bæði þeim ein-
hverfu og aðstandendum þeirra fleiri tæki-
færi.“

Eru þá allir einhverfir með félagsfælni?
„Nei ekki í grunninn, en það getur þróast

þannig. Því í fjölmenni er hávaði, lykt af fólki
og það getur verið erfitt að sitja með grímuna

„Þetta er eins og að vera nærsýnn með eng-
in gleraugu. Þú yrðir fljótt þreytt í augunum
og gætir ekki lesið.“

Einhverfukulnun er ekkert grín

Nú til dags er ekki talað um væga eða
mikla einhverfu, dæmigerða eða ódæmi-
gerða, því það er svo mörgum gildum hlaðið.
Reynslan er svipuð fyrir fólk með einhverfu,
þótt einkennin komi mismunandi út hjá fólki.
Guðlaug Svala er dæmi um einstakling sem
myndi greinast með frekar væg ein-
hverfueinkenni. Hún lenti í alvarlegri ein-
hverfukulnun árið 2018 þar sem hún upplifði
mikið færnitap og hætti sem dæmi að geta
lesið í upp undir ár.

„Einhverfukulnun getur orðið af mörgu, en
fyrst og fremst vegna of mikils álags og of
mikilla krafna. Fólk er þá með lítinn sem eng-





Morgunblaðið/Árni Sæberg

Jimmy
Choo-hæl-
arnir frá
kærastan-
um í uppá-

haldi
Lovísa Líf Jónsdóttir er 24 ára laga-

nemi við Háskóla Íslands með flottan og
klassískan stíl. Lovísa hefur haft áhuga
á tísku frá því hún man eftir sér og ver
stórum hluta frítíma síns í að fylgjast

með tískunni og sækja sér innblástur.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir

| gudrunselma@mbl.is
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É
g hef alltaf haft sterkar skoð-
anir á því hverju ég klæðist.
Pabbi minn sagði mér að
þegar hann átti eitt sinn að
sjá um að velja föt fyrir mig
fyrir leikskólann þegar ég var
lítil þá neitaði ég að fara í þau
og sagði einfaldlega: „Þetta er

ekki í stíl“.
Ég er sjálfri mér mjög næg og elska að dunda

mér við eitthvað með hlaðvarp í eyrunum eða að
fara út að ganga með hundinn minn. Á sama
tíma finnst mér líka gaman að vera í kring-
um fólk og kynnast nýju fólki og ég er
mikil fjölskyldumanneskja. Góð og djúp
samtöl við aðra, ferðalög og góður mat-
ur gefa mér mikið.“
Hvernig er þinn fatastíll?

„Ég myndi lýsa fatastílnum mínum
sem klassískum og tímalausum í
grunninn með dramatísku ívafi þegar
mér líður þannig. Ég er mikill tískuun-
andi svo mér finnst líka gaman að
blanda einhverju nýju við sem ég spotta
af tískupöllunum hverju sinni. Fyrir mér
er stíll ákveðið listform, ákveðin leið til að
tjá mig og minn persónuleika. Það sést oft ut-
an á okkur og hvernig við berum okkur hvernig
okkur líður.“
Fyrir hverju fellur þú oftast?

„Ég dýrka rómantísk hálsmál með pífum. Ég elska ljósa
liti sem lýsa aðeins upp skammdegið sem við búum við hér
á Íslandi og bjarta liti á vorin og sumrin. Þá er ég líka al-
gjör sökker fyrir einhverju ofur dramatísku eins og stórum

Lovísa Líf Jónsdóttir fylgist
vel með tískunni. Skyrtan
og buxurnar eru úr Zöru.
Buxurnar keypti hún hér
heima en skyrtuna í Zöru í
New York í byrjun mars.

Morgunblaðið/Árni Sæberg

Svart og svalt.

Lovísa fellur oft fyrir
stórum sólgler-
augum.
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sólgleraugum, áberandi fylgihlutum og mikil-
fenglegum kjólum. „Sometimes, bigger is bet-

ter“,“ segir Lovísa.
Uppáhaldsverslunin á Íslandi?

„Ég versla mest í Zöru hér heima. Ég var
að vinna þar þegar ég var yngri svo búðin

er alltaf í miklu uppáhaldi hjá mér.“
En í útlöndum?

„Saks Fifth Avenue, Macy’s, Nor-
dstrom og Ralph Lauren.“
Verslar þú mikið á netinu?

„Einstaka sinnum, en mér finnst
skemmtilegra að fara í búðir og finna

hvernig mér líður í fötunum.“
Hvað finnst þér setja punktinn
yfir i-ið þegar þú gerir þig til?

„Ég elska fallega fylgihluti.
Mynstraður silkiklútur í fal-
legum lit um hálsinn gerir ein-
falt dress meira elegant. Lykt
er einnig mikilvæg. Hún er
eitthvað sem þú skilur eftir
þig þegar þú hefur verið í ná-
vist fólks og er ákveðinn
punktur í minningu fólks af

þér. Mín uppáhaldslykt er So-
leil Blanc frá Tom Ford. Svo líður

mér best með nokkuð einfalda förðun
og mjúka liði í hárinu.“

Bestu kaup sem þú hefur gert?
„Alma monogram BB-taskan mín frá Louis

Vuitton. Hún var fyrsta hönnunartaskan mín
og ég hef notað hana mjög mikið. Tímalaus
klassík.“
Mesta tískuslysið þitt?

„Úff. Þegar ég var í grunnskóla var
mikið sport að setja sokkana yfir buxna-
skálmarnar. Það var hræðilegt.“
Hvaðan sækir þú innblástur?

„Mínar tískufyrirmyndir eru Kate
Middleton, Jackie Kennedy og Sarah
Jessica Parker. Einnig fylgist ég mikið
með tískupöllunum og þau tískuhús
sem slá oftast í gegn að mínu mati
eru Chanel, Christian Dior, Fendi,
Oscar de la Renta og Tom Ford.
Annars elska ég að fylgjast með
mannlífinu í stórborgum. New
York er uppáhaldsborgin mín en
það heillar mig mikið hvað mann-

lífið þar er fjölbreytt og skrúðugt og allir fá að vera eins og
þeir vilja. Það veitir mér innblástur.“
Hvað er í uppáhaldi í fataskápnum þínum?

„Fallegu rauðu Jimmy Choo-hælaskórnir mínir sem
Ágúst, kærasti minn, gaf mér í jólagjöf síðustu jól. Hann
þreytist aldrei á að hitta í mark hjá mér og það er enginn
sem þekkir mig betur en hann. Ég hef hann nær alltaf með
í ráðum þegar ég vel mér föt því hann er svo æðislega
hreinskilinn.“
Ef peningar væru ekki vandamál, hvað myndir þú kaupa
þér?

„Hermès Kelly- og Birkin-tösku, Chanel classic-tösku,
Chanel tweed-dragtir, kjóla frá Oscar de la Renta, skart-
gripi frá Tiffany & Co., Harry Winston, Van Cleef & Arples
og Louboutin’s í öllum regnbogans litum.“
Hvað er nauðsynlegt að eiga í fataskápnum sínum þessa
stundina?

„Góða kápu hér á Íslandi og gott par af gallabuxum í
bláum eða ljósum lit, ég er hrifin af gallabuxum í beinu
sniði þessa stundina. Ég mæli með fallegum klútum, hvort
sem maður kýs að binda þá um hálsinn, hárið eða tösku.
Áberandi litir eru líka inn núna og svo er alltaf gott að eiga
góða strigaskó.“
Hvað er á óskalistanum?

„Hermès Oran-sandalar, stór aviator-sólgleraugu og fleiri
litríkar flíkur.“

Jakkinn er frá Ralph Lauren en
klúturinn er frá Hawes & Curtis.
Kærasti Lovísu valdi klútinn og
keypti hann þegar þau voru í
London síðasta sumar.

„Ég elska fallega
fylgihluti. Mynstr-

aður silkiklútur í fal-
legum lit um hálsinn
gerir einfalt dress

meira elegant. Lykt
er einnig mikilvæg.“

Bleiku og rauðu
hælarnir eru frá Jimmy
Choo. Bleiku ballerínu-
skórnir eru frá Salva-
tore Ferragamo

Pleðurbuxurnar eru úr
Zöru. Beltið er frá Louis

Vuitton en Lovísa féll
fyrir því þegar hún var í

fjölskyldufríi í Flórída fyrir
nokkrum árum vegna

þess að það er hægt að
snúa því á báða vegu.

Það er rautt öðru megin
og í klassíska Louis
Vuitton monogram

mynstrinu hinum megin.
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S
unneva er búsett í London og stundar meist-
aranám í myndlist í Goldsmith-háskólanum.
Þaðan hafa myndlistarmennirnir Damien
Hirst og Sarah Lucas, dame Vivienne
Westwood fatahönnuður og tónlistarmað-

urinn Damon Albarn einnig útskrifast.
„Áður en ég flutti út seldi ég öll verkin mín til þess að

eiga fyrir náminu í London. Tilviljun réð því að Dorrit
Moussaieff hreifst af verkum mínum. Þar sem hún er öll-
um hnútum kunnug í London lagði hún að mér að sækja
þess hátíð og fyrir það er ég henni ákaflega þakklát.

Á hátíðinni hitti ég fyrir eiganda R+V-gallerísins,
ræddi við hann og fékk frá honum nafnspjald og tímarit
frá safninu, þar sem hann sýndi verkum mínum áhuga. Á
leiðinni heim af hátíðinni réðu svo örlögin því að maður í
lestinni rak augun í tímaritið. Við tókum tal saman, hann
gaf mér nafnspjaldið sitt og var þar kominn annar
fulltrúi gallerísins. Ég ákvað því að skrifa þeim bréf.
Galleríið yfirfór í kjölfarið öll mín verk og verkefni og
fékk mig til fundar. Þá lærði ég að þessir ókunnugu
menn, sem ég hafði hitt hvorn í sínu lagi, voru feðgar.
Þetta var bara allt svo mikil tilviljun, alveg „absúrd“ í
rauninni. Þeir heilluðust svo mjög af verkum mínum og
boðskapnum að við ákváðum í kjölfarið að vinna að sýn-
ingu saman,“ segir Sunneva.

Konur fá misvísandi skilaboð

Hún segir að við fáum margvísleg og misvísandi skila-
boð frá samfélaginu. Oft sé erfitt að henda reiður á þeim.
„Það sem álitið er fallegt og hreint, eins og hvít blúnda á

brúðkaupsdaginn, kemur beint úr viðjum kúgunar og of-
beldis,“ segir hún en þannig er lífið eins og málverk
hennar; fjarska fallegt og pastelbleikt en við nánari
skoðun gróteskt og margvíslegt.

„Þessi torræðu skilaboð skella sérstaklega á konum.
Konur eiga að vera náttúrulega fallegar, en þeim leyfist
að svindla. Húðlitaðar sokkabuxur eru dregnar yfir bera
leggi og konur setja á sig gervihár. Því fagurt hár er
prýði en veldur velgju ef það ratar í matinn. Skilaboðin
berast okkur alls staðar frá; í gegnum samfélagsmiðla,
sögur og ævintýri, fréttir og kjaftasögur,“ segir Sunneva
um nýjustu verka hennar á sýningunni í London hjá gall-
eríinu Robilant+Voena.

Galleríið er ítalskt fjölskyldufyrirtæki og heldur úti
fleiri galleríum, m.a. í New York, Mílanó og París. Það
hefur fram til þessa einbeitt sér að ítalskri list og þekkt-
um listamönnum, meðal annars sýnt verk eftir Picasso,
Damien Hirst, Andy Warhol, David LaChapelle, Lucio
Fontana og Jeff Koons svo einhverjir séu nefndir. Er því
ekki nema von að spurt sé hvernig það kom til að þeir
tóku verk Sunnevu til sýningar.

„Ég trúi að þetta tækifæri hafi komið til mín því ég
setti það út í veröldina. Ég fór á Frieze-listahátíðina í
London síðasta haust, sem er eins konar myndlistar-
messa þar sem öll listagallerí heimsins koma saman og
sýna rjómann af því besta í listaheiminum í dag.“

Sýningin og skilaboðin

Á sýningunni gefur að líta stórt málverk með heitið
„Garðabrúða“ eða Rapunzel. Þar skoðar Sunneva gömlu
söguna um Garðabrúðu þeirra Grimmsbræðra. Í æv-
intýrum felast lausnir á vandamálum konunnar yfirleitt í
hetjulegri björgun karlhetjunnar og þau lifa síðan saman
hamingjusöm til æviloka.

„Raunverulegt líf er sóðalegra og flóknara, en samt er
stelpum kennt að bíða eftir sinni einu sönnu ást. Þessi
hugmynd er öllum hættuleg,“ segir Sunneva og bætir
við:

„Því hún kennir okkur konum að bíða eftir að aðrir
bjargi okkur. Raunveruleikinn er hins vegar sá að við
sjálf erum einfær um að bjarga okkur.

Með þetta í huga fór ég að rýna betur í gömlu sög-
urnar og ævintýrin úr æsku okkar. Ég velti fyrir mér
hinu mikla „trauma“ sem ævintýrin hafa lagt á sögu-
persónur æsku okkar, það er kvenpersónanna. Lítil
stúlka dregur kannski þann barnslega, einlæga boðskap
af sögunni af Garðabrúðu að ef heimurinn fær aðeins séð
fallega hárið hennar og fær að heyra blíðu röddina verði
henni bjargað. Í reynd væri Garðabrúða sennilegast
stórsködduð og andlega niðurbrotin eftir vistina og varð-
haldið. Það er ótrúverðugt að hún og prinsinn hennar
hafi lifað hamingjusöm til æviloka eftir allt sem á undan

Myndlistarkonan Sunneva Ása
Weisshappel opnaði stóra einka-

sýningu í London á dögunum. Öll eiga
þau þó sameiginlegt að fjalla um

manneskjuna, hversdagslegar athafnir
og tilfinningalega úrvinnslu, kvenfyrir-

myndir jafnt sem eitraðan kvennakúltúr,
kynbundinn ójöfnuð og valdbeitingu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Anna Maggi

„Garðabrúða,
litla ljúfa, láttu

síga hárið
prúða“

Smáralind – Sími 517 0317 – www.plusminus.is

PLUSMINUS | OPTIC
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gleraugu og þau eruÆÐI

Kosta bara9.900 kr.



FÖSTUDAGUR 20. MAÍ 2022 MORGUNBLAÐIÐ 23

Frábær golffatnaður

Fallegur, þægilegur og hentar fullkomlega í íslenska golfsumarið.

Skoðaðu fjölbreytt úrval golffatnaðar á golfa.is.

Við sendum allar vörur frítt á næsta pósthús eða í póstbox.

Hafðu samband og við finnum tíma í mátun. golfa@golfa.is golfa.is golfa.is

er gengið. Svona áfall hefur raunverulegar afleiðingar.
Það veldur flótta og fíknum og virkilega heggur nærri
fólki og reynir það. Þessi hlið gömlu ævintýranna vekur
áhuga minn og ég reyni að setja hana í samhengi við
samtímann. Fegurð Garðabrúðu og langir lokkar mega
kannski heita óumdeildir í ævintýrinu en hvernig reiddi
henni af í okkar heimi? Í raunveruleikanum með öll sín
skrýtnu, andstæðu og þversagnakenndu skilaboð til
ungra stúlkna?“

Sunneva heldur áfram: „Það sem mér finnst skemmti-
legast við listir og þá einna helst myndlist er að hún er
alltaf spegill á þann sem horfir. Stóri spegilinn verður
svo samfélagið eða samtíminn og þannig leikur hún stórt
hlutverk í að skapa mannkynssöguna. Það sem mér
finnst hins vegar skemmtilegast er þegar áhorfandinn
sér eitthvað allt annað en vakti fyrir mér. Þannig var eitt
verkanna með rennilás utan um röð af tönnum. Ég var
að vísa til þess eiginleika okkar að smjatta á slúðri og
bera út róg um náungann, en fullorðinn maður á sýning-
unni sá úr því tennta píku sem gæti bitið til manna sem
legðu í hana! Áhorfandinn fer eins djúpt ofan í veruleika
bæði myndlistarmannsins og sín sjálfs og hann getur,“
segir Sunneva.

Þarf ekki ástarsorg til að mála

„Ég var svolítið lengi að samþykkja að ég þyrfti að
láta verkin vinna fyrir mig. Það er ekki hægt að sitja á
gullkistu, öllum merkilegu verkunum sínum og bíða
rétta tímans. Þegar ég var yngri hafði ég klassískar og
rómantískar hugmyndir um „listamanninn“. Ég sá sjálfa
mig fyrir mér eina í ástarsorg að skapa og mála. Ég taldi
sársauka og trega vera uppsprettu listar. En ég öðlaðist
aðra sýn þegar ég ákvað að hætta að drekka 24 ára göm-
ul. Þá breyttist lífið svo mikið. Ég varð hamingjusamari,
glaðari og frjálsari. Ég lærði að það má skapa list og
vera hamingjusamur. Bölið er ekki forsenda listrænnar
sköpunar, þótt það sé magnað hreyfiafl.

Ég fór hins vegar nær kjarnanum, sannleikanum um
líf mitt, og í stað þess að skapa fyrir aðra eða eftir hug-
myndum mínum um hvað list ætti að vera gerði ég það
sem mig langaði til.“

Hvernig útskýrir þú hugmyndirnar að baki málverk-
unum og það að rómantísk fantasía geti snúist upp í and-
stæðu sína þegar betur er að gáð?

Ljósmynd/Baltasar Breki Samper

Sunneva er búsett í
London þar sem hún
er í meistaranámi í
myndlist í Goldsmith-
háskólanum.

Ljósmynd/Anna Maggí

Robilant+Voena sem sýnir verk Sunn-
evu er ítalskt fjölskyldufyrirtæki sem
heldur úti galleríum í London, New
York, Mílanó og París.

„Það sem mér finnst
skemmtilegast er
þegar áhorfandinn
sér eitthvað allt ann-
að en vakti fyrir mér.
Þannig var eitt verk-
anna með rennilás
utan um röð af tönn-
um. Ég var að vísa til
þess eiginleika okk-
ar að smjatta á slúðri
og bera út róg um
náungann. En full-
orðinn maður á sýn-
ingunni sá úr því
tennta píku sem
gæti bitið til manna
sem legðu í hana.
Áhorfandinn fer eins
djúpt ofan í veruleika
myndlistarmannsins
og sinn eigin og
hann getur,“ segir
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kúltúr og þykja fallegir og hreinir en eiga í raun uppruna
sinn í ofbeldi og dýrslegum athöfnum. Þess vegna fór ég
að vinna með hvítan blúndutextíl í verkunum mínum. Við
eigum að vera í hvítum blúndunærfötum þegar við gift-
um okkur undir hvíta blúndukjólnum okkar til að sýna
fram á að við séum hreinar meyjar. Á brúðkaupsnóttu
blæðir okkur í blúnduna, sem er staðfesta þess að við
séum óspjallaðar, sem er náttúrlega bara ofbeldi, að
þurfa að blæða til að sanna að þú hafir ekki verið notuð
áður. Konur mega ekki vera notaðar, en hverjir nota
konur? Þetta býr djúpt í menningunni okkar og erfitt að
setja ábyrgðina á þessu á einhvern einn.“

Ertu þá bara á móti þeim menningarkima að vera sæt
og sexí?

„Nei, alls ekki, ég samþykki konur sem kynverur en er
bara ekki alltaf sammála því hvað þykir sætt og sjarm-
erandi. Það er mikil tvíhyggja á samfélagsmiðlum sem
dæmi þar sem konur eru kyngerðar í ríkum mæli. Konur
eru kynverur, alveg eins og karlmenn. Það er í góðu lagi
að vera sexí en við þurfum ekki að láta það vera þunga-
miðju í tilverunni. En smekkur fólks er misjafn og verð-
ur að fá að vera það og svo er svo gott að muna að við lif-
um líka bara svo mikið í frumhvötinni þrátt fyrir að við
séum að reyna vera siðmenntað samfélag; við erum dýr,
og þaðan er allur þessi áhugi kominn. Ég verð stundum
að hætta að pirra mig á því að mest lesnu fréttirnar séu
um rassa eða fótbolta.“

„Í list minni reyni ég að segja hlutina eins og þeir eru til
þess að benda á þá og í raun til þess að breyta þeim, ekki
til að fela þá. Ég tel að í skömminni og feluleiknum
stækki samfélagsleg mein og þeim er viðhaldið. Heimur
kvenna er fullur af skömm. Tíðir, barneignir, flókin sam-
bönd og fleira. Okkur er aldrei sagt hvað gerist eftir
„hamingjusöm til æviloka“ eða leyft að skora þær hug-
myndir á hólm. Ég vildi rannsaka hversdagslegan veru-
leika konunnar og finna efnivið úr umhverfinu. Úr
kvennakúltúr, úr trúnni og spíritisma, menningarsög-
unni, ævintýrum og náttúrunni. Ég blanda þessu öllu
saman í verkunum. Ég blanda saman öllum mótsögnum
sem ég finn. Ég tek náttúrulegt hár og neglur, ég líki eft-
ir húð á striganum. Ég stilli því svo upp á móti gervi-
efnum, gervihári og -nöglum. Ég et saman náttúrunni og
neysluhyggjunni, yfirborðsmennskunni. Úr því verða
fjarska falleg verk sem við nánari athugun eru grótesk-
ari en mætti ætla. Verkin verða að allri mótsögninni í lífi
okkar. Okkur er sagt að vera náttúrulegar og fallegar, en
á sama tíma klæðum við náttúruna af okkur, með sokka-
buxum, gerviefnum, við lengjum hárið, stækkum brjóst-
in og sveltum okkur. Við höfnum náttúrunni og upp-
hefjum hana samt.“

Eitt verkanna sýnir blóðuga blúndu. Hvernig sérðu of-
beldi úr hvítri blúndu?

„Grunnhugmyndin er í raun ofbeldisfull. Mér finnst
áhugavert að taka hluti sem allir samþykkja í hversdags-

Anarkisti inn við beinið

Það er hispursleysi í Sunnevu og
í henni lifir hugmyndafræði anark-
isma. „Ég var róttæk þegar ég var
yngri og heillaðist af hug-
myndafræði anarkisma og lifi
hann enn. Ég þoli ekki þessa hug-
mynd um að hafa vald yfir öðru
fólki, það er svo margt í mér sem
finnst það óþægilegt og ég reyni
að lifa lífinu út frá því. Ég var
róttækur unglingur og ég fór á
listabraut í FB, klippti af mér
hárið, hékk í Hljómalind og bjó
í kommúnum. Ég fór ein í bak-
pokaferðalög um heiminn, varði
tíma í Ungdómshúsinu í Köben
og tók þátt í baráttu fyrir nátt-
úrunni okkar með Saving Iceland.
Ég kannaði alls konar aðstæður
sem ég taldi að myndu styrkja mig
og fræða mig um heiminn. Ég tel að
til þess að geta tjáð þig um hann
þurfirðu að upplifa hann. Ég hóf
göngu í Listaháskólanum 19 ára
gömul í myndlist og útskrifaðist það-
an 23 ára, ég þurfi að finna mína eigin
leið í lífinu en ég held að það sé alveg
sama hvaða leið þú velur þér, þá slepp-
ur að minnsta kosti engin kona við að
gagnrýna sig og skoða útlitslega séð.
Það er full vinna að halda í gildi sín í
þessu samfélagi.“

Sýning Sunnevu í London gekk von-
um framar og var ákveðið að framlengja
hana, aðsóknin var slík.

„Það var alveg pakkfullt allan tímann á
opnuninni, sendiherra Íslands hélt ræðu
og þetta var mjög hátíðlegt. Núna er ég í
þessum eftir-sýningar-blús sem margir listamenn upp-
lifa í kjölfar opnana og frumsýninga. Ég hef aldrei opnað
kjarnann minn jafn mikið fyrir fólki áður. Ég hef ýtt
mörkunum lengra en ég hef leyft mér að fara áður í
myndlistinni og er því að súpa seyðið af því núna. Sem er
bara náttúrulegt og eðlilegt ferli í þessu öllu saman. Hins
vegar hlakka ég mikið til þess að ýta mér enn lengra og
vaxa áfram sem listamaður.“

Ljósmynd/Anna Maggi

Ljósmynd/Baltasar Breki Samper

„Mér finnst áhugavert að
taka hluti sem allir sam-
þykka í hversdagskúltúr og
þykja fallegir og hreinir en
eiga í raun uppruna sinn í
ofbeldi og dýrslegum at-
höfnum,“ segir Sunneva.

Á sýningunni í Mayfair getur að líta stórt málverk með heitið „Garðabrúða“ eða
Rapunzel. Þar skoðar Sunneva gömlu söguna um Garðabrúðu þeirra Grimms-
bræðra. Í ævintýrum felast lausnir á vandamálum konunnar yfirleitt í hetjulegri
björgun karlhetjunnar og þau lifa síðan saman hamingjusöm til æviloka.

Sunneva Ása Weishapel áður en
sýningin hennar í Mayfair hófst,
sýningardaginn 24. mars.

Ljósmynd/Anna Maggí

Konur eiga að vera náttúru-
lega fallegar, en þeim leyfist
að svindla. Húðlitaðar sokka-
buxur eru dregnar yfir bera
leggi og konur setja á sig
gervihár, að sögn hennar.

Ljósmynd/Anna Maggi

Verkið Rapunzel eftir
Sunnevu Ásu Weisshappel.
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Opið virka daga kl. 11-18, laugardaga kl.11-15

Brianna frá elomi
í nýjum sumarlit!

Skálastærðir E-HH

Verð: Bh 12.900,-

Buxur: 3.990,-



B
urstinn á maskaranum er stór og mynd-

arlegur og það er auðvelt að bera hann

á sig. Hægt er að byggja maskarann

upp með því að fara nokkrar umferðir

yfir augnhárin eða þangað til notandinn er orðinn

sáttur. Ef það er hægt að segja eitthvað neikvætt

um þennan maskara þá er það kannski helst að

hann lengir augnhárin svo mikið að hann getur

smitað í augnlokið. Flestir myndu þó flokka þetta

sem algert lúxusvandamál og því ætti kannski

ekki að nefna það.

Maskarinn þykkir og lengir svo vel að það er

varla þörf á augnskugga. Það eina sem mætti

bæta við er blýantur inn í vatnslínuna en slíkt er

mjög auðvelt í framkvæmd. Það gefur mikinn

svip og tekur ekki nema eina mínútu eða svo að

framkvæma þann gjörning.

Lengri og bústn-
ari augnhár

Ef þú þráir löng og bústin augnhár án

þess að vera með sérstakar augn-

háralengingar er Lash Clash Extreme

Volume-maskarinn frá YSL fram-

úrskarandi.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Ef þú þráir löng hefðarkatt-
araugnhár þá er þessi mask-
ari frá YSL eitthvað fyrir þig.
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Meðferð gegn öldrun húðar

Fjölnota hrukkuplástrar úr ekta læknasílikoni sem
viðhalda raka húðarinnar, örva blóðflæði og auka
kollagenframleiðslu sem hægir verulega á
ummerkjum öldrunar.

Endurheimtu æskuljómann

WrinklesSchminklesIceland

www.wrinkles.is

með

Þ
að er sama á hvaða aldri fólk er, allir

geta unnið að því að vera með frábæra

húð. Krem sem vinna á móti öldrun húð-

arinnar eru þau vinsælustu í dag ef

marka má rannsóknir og sífellt er verið að finna

upp nýjungar þessu tengdar.

NIVEA Cellular Expert Lift-línan er dæmi

um krem sem sérfræðingar segja jafnast á við

náttúrulegt bótox. Kremin innihalda efni sem all-

ir ættu að kynna sér, bakuchiol sem við berum

fram „ba-koo-cee-all“. Efnið er upprunnið í Asíu

þar sem það er mjög þekkt og er unnið úr fræj-

um plöntunnar Psoralea Corylifolia. Bakuchiol

eykur kollagenframleiðslu um 48% á aðeins fjór-

um klukkustundum. Þeir sem vilja skjótan sjá-

anlegan árangur strax ættu að

prófa Cellular Expert Lift-

kremin.

Sléttari
húð á einung-

is fjórum
klukkustund-

um

Nivea



É
g pakkaði nýverið

þremur mismunandi

rauðum varalitum í

töskuna mína áður en ég fór

í flug á leið í kastala í Skot-

landi. Rauður varalitur er

ekki bara rauður varalitur

og get ég mælt núna með

sem dæmi Chanel Rouge

Coco 446 Etienne-litnum.

Svo er Hermés Rouge H

(85) dásamlegur sem og

Red Carpet Charlotte

Tilbury-liturinn.“

„Mæli með Red Carpet
Charlotte Tilbury“

Þeir sem þekkja Völu Árna-

dóttur athafnakonu vita að hún

á gott úrval af rauðum varalitum

og þekkir betur en margir aðrir

hvaða litir eru heitastir núna.

Elinrós Líndal | elinros@mbl.is

Chanl Rouge
Coco 446
Etienne er flott-
ur litur sem fer
vel á vörunum.

Vala Árnadóttir
pakkaði nýverið
þremur rauðum
varalitum í
töskuna þegar
hún heimsótti
Skotland.

Hún mælir
með Red Carpet
litnum frá
Charlotte
Tilbury.
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8skref að
uppfærðri

húðum-
hirðu

Það er ekki bara fataskápurinn

sem breytist með hækkandi

hitastigi, en þegar auknum

tíma er varið undir geislum

sólar er mikilvægt að

uppfæra húðumhirðuna.

Lilja Ósk Sigurðardóttir

snyrtipenninn@gmail.com
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1Þægileg sólarvörn á
hverjum degi

Þó þú gerir ekkert annað en að
hefja notkun á sólarvörn daglega, þá
ertu að gera húðinni mikinn greiða. Sól-
argeislarnir skaða húðina gífurlega, or-
saka framkomu ótímabærra öldr-
unarmerkja og geta stuðlað að
húðkrabbameini. Mikilvægt er að
finna formúlu sem er þægileg á húð-
inni og býr að lágmarki yfir SPF 30. Í
dag koma sólarvarnir í hinum ýmsu
formum svo ekki ætti að vera vanda-
mál að finna þá formúlu sem þér
finnst þægilegust – ekki gleyma að
bera vörnina á þig reglu-
lega yfir daginn.

2Léttara
krem

Þegar hitastigið
hækkar og rakinn í
andrúmloftinu

eykst, þá kjósa margir að skipta
yfir í léttari andlitskrem. Þó form-
úlan sé léttari getur hún veitt gíf-
urlegan raka og þú finnur fyrir
auknum þægindum í húðinni. Próf-
aðu Clinique Moisture Surge-rakagelið, en það
inniheldur til dæmis lífgerjað aloe vera og hefur
sefandi áhrif á húðina. Að auki geturðu geymt
kremið í ísskápnum og borið það kalt á húðina
sem rakamaska – frábær formúla eftir dag í sól-
inni.

3 Hugaðu að augnsvæði og vörum
Húðin í kringum augu okkar og á vör-

unum er þynnri en á öðrum stöðum og því við-
kvæmari fyrir sólargeislum. Sömuleiðis geta
langar sumarnætur sést á augnsvæðinu morg-
uninn eftir og því óvitlaust að vera með öfluga
formúlu sem hefur alhliða húðbætandi áhrif, líkt
og hið nýja Double Serum Eye frá Clarins.
Þetta kremkennda gel gerir augnsvæðið sléttara,
þéttara og bjartara ásýndum með 13 mismunandi

plöntukjörnum. Til að verja varirnar er auðvelt
að verða sér úti um varasalva með sólarvörn, en

til dæmis framleiðir Vichy slíka varasalva.

4Léttur farði
Við viljum flest virka fersk og útitekin á

sumrin, svo tilvalið er að skipta yfir í léttari farða
eða einfaldlega litaða sólarvörn eða litað
dagkrem í hlýrra veðurfari. Þannig færðu
náttúrulegra útlit þar sem húðin er betr-
umbætt en ekki hulin. Prófaðu Futurist
Hydra Rescue SPF 45 frá Estée Lauder

en þessi farði býr yfir öflugum húðbætandi inni-
haldsefnum, veitir húðinni fallegan ljóma og þekjan
er miðlungs. Ef þú vilt minni þekju geturðu einfald-
lega blandað honum saman við rakakremið þitt og
skapað þannig litað dagkrem eftir

þínu höfði.

5 Bættu C-
vítamíni í

húðumhirðuna
Andoxunarefni á borð

við C-vítamín eru góð
allan ársins hring en
sérstaklega á sumrin,
þar sem þau hlutleysa

sindurefni. Berðu C-vítamín-
serum á húðina á morgnana, á
undan sólarvörn, en þannig veit-
irðu húðinni enn meiri vörn.

Prófaðu C-vítamínserumið frá
Pestle & Mortar, en það inni-
heldur þrjár gerðir af C-
vítamíni auk náttúrulegra inni-
haldsefna sem gera húðina sjáanlega þéttari og
bjartari ásýndum.

6 Sólkysst án skaða
Það er algjör óþarfi að eyðileggja heil-

brigði húðarinnar til að fá smá lit þegar frá-
bærar sjálfsbrúnkuformúlur eru á mark-

aðnum. Hyaluronic Self-Tan Spray frá Marc
Inbane er til dæmis sérlega þægilegt í notk-
un, veitir sólkysst útlit og hægt er að spreyja

því yfir farða ef þú vilt aðeins hressa upp á ásýndina
samstundis. Luxe Tan Tonic Glow Drops frá St. Tropez
er einnig mjög hentug formúla en þetta eru brúnku-
dropar sem þú blandar út í rakakremið þitt eða serum.
Að auki hefur formúlan húðbætandi áhrif þar sem hún
er rík af C- og E-vítamíni, hýalúrónsýru og níasínamíði.

7. Skrúbbaðu líkamann
Húðumhirða snýst ekki eingöngu um andlitið

heldur er sumarið sannarlega tíminn til að hugsa um
allan líkamann. Sama hversu miklu líkamskremi þú
nuddar á þig, þá þarftu að skrúbba dauðar húðfrumur
af líkamanum til að fá fallegri húðáferð og aukinn
ljóma. Þurrburstun er góð eða þú getur notað klass-
ískan líkamsskrúbb sem nærir húðina í leiðinni, einu
sinni til tvisvar í viku. Núna fást skrúbbarnir frá Frank
Body loksins á Íslandi svo tilvalið er að prófa þá, en
hægt er að fá þá í útgáfum sem innihalda ljóma og gera
húðina sérlega fallega.

8Endurhugsaðu virk innihaldsefni
Í dag nota margir virk innihaldsefni á borð við

sýrur og retínól reglulega. Þessi efni gera húðina við-
kvæmari fyrir sólargeislum, svo bæði er gífurlega
mikilvægt að nota sólarvörn samhliða slíkri virkni og

einnig er gott að
nota þessi efni
að kvöldi til eða
sjaldnar.

STOFNAÐ 1953

Ertu með allt á
hreinu?

Háaleitisbraut 58–60 • 108 Reykjavík • Sími: 553 1380

Dr. Dennis Gross
Lightweight
Wrinkle Defence
SPF 30, 9.510 kr.

Estée Lauder
Futurist Hydra
Rescue SPF 45,
9.799 kr.

Clinique
Moisture
Surge
100H
Auto-
Replen-
ishing
Hydrator,
6.999 kr.

Clarins Double
Serum Eye, 8.990 kr.

Pestle & Mort-
ar Vitamin C 2
Phase Serum,
15.990 kr.

Frank Body Peppermint
Body Scrub, 3.490 kr.

Marc Inbane
Hyaluronic
Self-Tan Spray,
8.162 kr.

St. Tropez
Luxe Tan
Tonic Glow
Drops,
7.699 kr.
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É
g byrja yfirleitt á því að nota rakamikil eða feit
krem, til dæmis nota ég mikið nýja EGF Power
Cream frá Bioeffect, Skin Food frá Weleda eða
Rose Day Cream frá Dr. Hauschka.

Það er mikilvægt að fylla húðina raka og
næra hana, nudda húðvörurnar vel inn í hana og þá verður
hún strax þrýstnari og áferðarfallegri,“ segir Ísak, að-
spurður hvernig best sé að byrja á því að skapa nátt-
úrulega förðun. Hann segist frekar nota góð andlitskrem í
stað farðagrunna þegar hann er að skapa náttúrulega förð-
un, en þannig blandast farðinn húðinni betur að hans sögn.

Blandar saman vörum fyrir fullkomna áferð

Hann notar ekki hefðbundinn farða heldur blandar
hann saman þremur vörum sem að hans mati skapa sér-
lega náttúrulega ásýnd. „Mér finnst alltaf gaman að
blanda saman vörum og skapa þannig réttu áferðina sem
ég leita að. Þessa dagana blanda ég saman einni pumpu af
Skin Feels Good-farðanum frá Lancôme, tveimur dropum
af Bronzing Gel frá Sensai og dassi af fljótandi ljóma frá

Armani sem nefnist Fluid Sheer Glow Enhancer,“ út-
skýrir Ísak en segir um leið að sér finnist liturinn BG61 af
Bronzing Gel frá Sensai virka best í þessari blöndu. „Þeg-
ar ég er búinn að bera þetta á húðina þá dýrka ég að
spreyja Fix+ Magic Radiance frá MAC yfir allt andlitið en
það er nærandi andlitssprey sem er rakagefandi og inni-
heldur til dæmis C-vítamín og hýalúrónsýru,“ segir hann.

Notar allt sem er kremkennt

Við þekkjum flest þreytulega ásýnd augnsvæðisins og
þann bláma sem kann að myndast þar undir. Ísak segist
mikið nota Touche Éclat frá Yves Saint Laurent, hylj-
arann sem margir þekkja einfaldlega sem gullpennann, og
blandar honum saman við ferskjulitaðan kremaugnskugga
frá Shiseido til að fríska upp á augnsvæðið og fela bauga.
Spurður um bestu hyljarana fyrir þá sem eru ekki jafn
öruggir að blanda saman vörum, þá svarar Ísak: „Ég elska
hyljarana frá Clé de Peau, hef notað þá í mörg ár, en ég
nota allt sem er kremkennt. Allt sem heitir matt, þá hleyp
ég burt.“

Kinnalitur frekar en sólarpúður

Þegar Ísak er beðinn um að nefna sólarpúður, sem gott
er að nota til að fá aukna hlýju í andlitið, þá kemur svarið á
óvart: „Ég er mun meira fyrir kinnaliti heldur en sól-
arpúður, líkt og venjan er í Frakklandi. Það er mikilvægt
að vera með smá lit í kinnum og ég nota gjarnan ferskjulit-
aða kinnaliti,“ segir hann en ferskjulitaðir tónar veita and-
litinu oft náttúrulegri hlýju frekar en sólarpúður. Í þau
skipti sem Ísak notar sólarpúður segist hann gjarnan nota
sólarpúðrið frá NARS.

Fer alltaf aftur í Armani-farðana

Ísak á farsælan feril að baki en hann hefur verið búsett-
ur í London frá árinu 2010. Hann hefur farðað fyrir tímarit
á borð við Vogue og ELLE, farðað stórstjörnur á borð við
Katy Perry og Dua Lipa og farðað fyrir hinar ýmsu aug-
lýsingaherferðir. Ávallt tekst Ísaki að framkvæma farð-
anir þar sem húðin er einstaklega falleg. Blaðamaður var
því forvitinn að vita að lokum hvort það væru ákveðnar
vörur eða vörumerki sem stæðu alltaf fyrir sínu? „Ég
prófa mikið af vörum í starfi mínu en ég fer alltaf aftur í
Armani-farðana, það er eitthvað við áferðina,“ svarar Ísak
en að auki nefnir hann Eight Hour Cream frá Elizabeth
Arden: „Ég nota það gamla og góða krem til að fá aukinn
ljóma í húðina á tilteknum svæðum,“ nefnir hann að lok-
um.

Farðalaus
ásýnd að

hætti Ísaks
Auðvelt getur verið að þekja andlitið farða

og afmá öll ummerki misfellna en oft getur

minna verið meira. Ísak Freyr Helgason,

einn farsælasti förðunarfræðingur landsins,

er sannarlega meistari í að jafna húðina

og gera hana fallegri ásýndum án

þess að hún virki of förðuð.

Lilja Ósk Sigurðardóttir | snyrtipenninn@gmail.com

Lancôme
Skin Feels
Good
Hydrating
Skin Tint
er mikið
notaður.
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Þessi úði frá
MAC veitir
mikinn raka.

Elizabeth
Arden Eight
Hour Cream
er í uppáhaldi.

Sensai Bronzing Gel er
ein mest selda snyrtivara
heims. Ísak notar það mikið.

Ísak Harðarson
förðunarfræð-
ingur er búsettur
í Lundúnum.

Yves Saint
Laurent
Touche
Éclat gull-
penninn
gerir krafta-
verk að
hans mati.

Ísak fer alltaf
aftur og aftur í
þennan farða.

Þessi mynd
var tekin á
tískusýn-
ingu Chanel
á dögunum.

Smáralind – Sími 517 0317 – www.plusminus.is

PLUSMINUS | OPTIC

Hæ Við erummeðSWING

gleraugu og þau eruÆÐI

Kosta bara9.900 kr.



Klassísk létt mótun með

Shiseido Brow InkTrio

„Ef þú ert aðdáandi
klassískra og stílhreinna
augabrúna þá mæli ég
með því að nota auga-

brúnablýant til að fylla upp
í brúnirnar,“ segir Birkir

Már Hafberg förðunarmeist-
ari og mælir með Brow InkTrio

frá Shiseido sem er auga-
brúnapensill sem nota má á marg-
víslegan hátt.

„Pensillinn er örmjór svo hægt er að búa til fallegar
strokur í augabrúnirnar á mjög nákvæman hátt. Á
öðrum endanum er púðursvampur með lit sem nota
má til að ná fram fyllri áferð og einnig greiða sem
mótar brúnirnar. Blýanturinn smitast ekki og endist
mjög vel,“ segir hann.
„Laminated“ augabrúnir með Gosh Brow Lift

„Í dag tröllríða „laminated“ augabrúnir förð-
unarheiminn! Ef þú ert að leita að augabrúnageli sem
framkallar þetta „look“ þarftu að prófa Brow Lift frá
Gosh. Þetta augabrúnagel gefur þér samstundis lyft-

ingu og haggast ekki. Þú finnur greiðu í
tappanum sem hjálpar þér að greiða vel úr
hárunum og festa þau niður. Gelið er veg-
an og án ilmefna og hentar því vel fyrir

alla,“ segir Birkir Már.
Einfalt og fljótlegt með Chanel Stylo Sourcils

Waterproof Defining Longwear Eyebrow Pencil

Ertu að leita að blýant sem fyllir upp í brún-
irnar á einfaldan og fljótlegan hátt? Þá er þessi

augabrúnablýantur frá Chanel full-
kominn fyrir þig! Blýanturinn er ská-
skorinn og því mjög auðveldur í notk-
un. Formúlan er einstaklega
litsterk og greiðan á
öðrum enda býantsins
blandar litinn og greið-
ir vel úr hárunum.
Blýanturinn er vatns-
heldur og endist allan
daginn.
Aflitaðar augabrúnir Clarins

Everlasting Concealer

„Aflitaðar augabrúnir eru nokkuð sem
við sjáum af og til detta í tísku. Við sáum
nokkrar stjörnur á Met Gala-hátíðinni, til
dæmis Kendall Jenner, sem leyfðu auga-
brúnunum að verða eftir heima meðan þær
röltu á rauða dreglinum. En hvernig nær
fólk þessu aflitaða útliti án þess að hoppa í
djúpu laugina og aflita þær? Einfalt, hyljari!
Skelltu hyljaranum þínum í einnota mask-
aragreiðu og greiddu litinn í gegnum hárin.
Mikilvægt er að leyfa hyljaranum að þorna
milli laga. Everlasting-hyljarinn frá Clarins
er til dæmis frábært efni sem helst vel í auga-
brúnunum,“ segir Birkir Már.

Burstinn og liturinn
í augabrúnapenn-
anum frá Shisheido
virka vel saman.

Klassískar eða aflitaðar?

Birkir Már Hafberg
förðunarmeistari.

AFP

Vel mótaðar augabrúnir
á tískusýningu Chanel.

Brow Lift frá GOSH.

Hér má sjá fyrir og
eftir „laminated“
augabrúnir.
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Nýjar vörur

Mikil áhersla hefur verið lögð á augabrúnir síðustu ár. Formin eru fjölbreytt og verður hver

einstaklingur að finna hvað hentar best. Það sem skiptir hins vegar máli þegar augabrúnir eru annars

vegar er að nota góðar vörur í þessi hár sem geta stundum verið til vandræða í andlitinu.

Birkir Már Hafberg förðunarmeistari fór yfir augabrúnastöðuna.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Þessi augabrúnablýantur
frá Chanel er góður ef
fólk vill náttúrulegt útlit.



AFP

1 Allt það besta frá aldamót-
unum Jennifer og Ben eru trúlofuð,
Britney er frjáls og já, við erum komin
aftur að aldamótunum og þeim glæstu

árum rétt fyrir þau og á eftir. Margir fagna
þeirri staðreynd að við séum farin 20 ár aftur í
tímann og hafa þegar dregið fram netaboli og
rifnar gallabuxur. Við drögum þó linuna við bláa
sanseraða augnskugga og ofplokkaðar auga-
brúnir. Brúnu og náttúrulegu litatónar 10. ára-
tugarins, í anda Cindy Crawford, eru alltaf fal-
legir og tilvalið að tileinka sér þá þegar kemur
að þessu trendi.

2 Djarfir litir
Líkt og í fatatískunni eru bjartir og

djarfir litir einnig áberandi í förð-
unartísku sumarsins. Litadýrðin nær

til allra staða andlitsins, hvort sem um ræðir
augu, varir eða kinnar. Slíkir litir lífga sann-
arlega upp á andlitið og jafnvel sálartetrið um
leið.

3 Varaolíur
Það er fátt kynþokkafyllra en gljá-

miklar og olíubornar varir en eitt það
vinsælasta í dag eru varaolíur. Á sam-

félagsmiðlum hafa varaolíur Clarins og Dior
verið þær eftirsóttustu til að hafa í snyrtivesk-
inu en nýverið uppfærði Clarins varaolíur sínar
og hafa þær sjaldan verið girnilegri.

4 Tilfinningaríkur
augnlínufarði

Sama hvernig þér líður, þá get-
urðu eflaust tjáð það með ein-

hverskonar formi af augnlínufarða. Það er
allt leyfilegt; öll form og allir litir. Fyrir þau
ykkar sem vilja fara eftir beinum línum í líf-
inu, þá er til dæmis hægt að halda í klassíska

lögun en nota litaðan augnlínufarða eða setja augn-
skugga í skemmtilegum lit yfir svartan augnlínufarða.

5 Glitur og glimmer
Glitur og glimmer verður áberandi í

sumar, en bæði er það vinsælt á augnlok
og sömuleiðis sem skraut í hárið eða á aðra

staði andlitsins og líkamans. Snyrtivörumerki á borð
við MAC, NYX og Shiseido eru með skemmtilegt úr-
val af slíkum snyrtivörum, fyrir ykkur sem ætlið að
taka sumarið með trompi.

6 Kinnalitur
Ólíkt árunum hér áður fyrr, þá er minna

um sólarpúður þetta sumarið og aukin
áhersla á kinnalit. Bæði eru náttúrulegir

kinnalitir og ferskjulitaðir kinnalitir að koma sterkir
inn, til að fá aukna hlýju andlitið, en einnig má sjá
bjarta og skærbleika kinnaliti í talsverðri notkun um
þessar mundir. Ferskleikinn er allsráðandi.

7 „Grunge“
Fyrir ykkur sem ekki voruð á hressa

vagninum um aldamótin, þá er „grunge“-
fílingurinn kominn aftur líka. Augn-

línufarði, dökkar varir og dökkur klæðnaður hefur
verið áberandi undanfarið og verður líklegast áfram
fram í næsta vetur. Tilvalið er að setja Nirvana aftur
á fóninn og finna hvernig tónlistin leiðir þig áfram.

8 Áberandi varir
Eftir að hafa falið varirnar í tvö ár er

stundin loksins runnin upp, þar sem þær fá
að njóta sín á ný. Hvort sem þú vilt dökk-

rauðar varir, bjartar varir eða bleikar varir, þá
skaltu njóta þess að baða varirnar í varalit og
aldrei taka honum sem sjálfsögðum hlut aftur.
Bjartur varalitur er einnig eitt besta vopnið í
snyrtiveskinu til að hressa upp á andlitið á auga-
bragði.

Heitustu förðun-
artrendin í sumar

Áður fyrr voru það tískuhúsin sem leiddu förðunartrendin á hverju
tímabili. Nú hafa samfélagsmiðlar þó aukið vægi og stundum óljóst

hvort tískustraumarnir byrji á sýningarpöllunum eða samfélagsmiðlunum.
Eitt er þó víst, við erum komin aftur að aldamótunum.

Lilja Ósk Sigurðardóttir | snyrtipenninn@gmail.com

NYX Metallic
Glitter Paillettes
(Goldstone),
1.595 kr.

Shiseido POP
PowderGel
Eye Shadow,
3.780 kr.

Smashbox Always
On Liquid Lipstick
(Role Model),
4.699 kr.

AFP

Estée Lauder Little
Black Liner, 6.190 kr.

Augu Doju Cat voru eins
og listaverk á Met Gala.
Takið eftir svörtu línunni í
kringum augnkrókinn og
gula augnskugganum
sem var settur inn í.

MAC Pro
Longwear
Paint Pot
(Black Mirror),
5.390 kr.

Clarins Lip
Comfort Oil,
4.999 kr.

Bare Minerals BarePro
Longwear Lipstick
(Cherry), 4.999 kr.

Shiseido Aura
Dew (01 Lunar),
4.370 kr.

Bobbi Brown
Luxe Defining
Lipstick (First

Edition),
7.690 kr.

Cara Delevingne
skar sig úr á Met
Gala á dögunum.

30 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 20. MAÍ 2022

Smáralind – Sími 517 0317 – www.plusminus.is

PLUSMINUS | OPTIC

Hæ Við erummeðSWING

gleraugu og þau eruÆÐI

Kosta bara9.900 kr.
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Shiseido Minimalist Whippwd Powder
Blush (01 Sonoya), 6.199 kr.

Shiseido POP PowderGel
Eye Shadow, 3.780 kr.

AFP

AFP

Gwen Stefani með
neonlitaðar neglur.

Ben Affleck og Jennifer Lopez eru heitasta parið
um þessar mundir. Hún var nánast eins förðuð
og þegar þau voru fyrst par á sínum tíma.

Lancôme Blush
Subtil (02 Rose
Sable), 6.999 kr.

MAC Love Me
Lipstick (My Little
Secret), 4.990 kr.

ILIA Color
Haze (Sing),
6.990 kr.

YSL Couture Palette
for Smokey Eyes
(02), 8.990 kr.

MAC Mineralize
Blush (Like me,
Love me), 6.490 kr.

N
eauvia Organic-farðinn er
tvímælalaust mín uppáhalds-
förðunarvara. Hann gefur

góða þekju og fallegan
ljóma en er samt sem
áður mjög léttur svo
maður lítur út fyrir að
vera án farða. Hann er
þróaður af húðlæknum
og hefur það því fram
yfir annan farða að
hafa græðandi og ró-
andi áhrif á húðina. Ég
kynntist þessari snilld-
arvöru fyrir átta árum
og hefur hún verið í
stanslausri notkun síð-
an þá og fylgt mér í
gegnum öll förð-
unartrend sem ég hef
prófað undanfarin ár,
enda falleg og ljómandi
húð alltaf í tísku.“

„Neauvia Org-
anic-farðinn er
í uppáhaldi!“

Bryndís Alma Gunnarsdóttir, eigandi og

framkvæmdastjóri Húðfegrunar, hefur lifað

og hrærst í heimi húðmeðferða og húðumhirðu

undanfarinn áratug og má segja að húðheilsa

sé hennar helsta áhugamál. Þegar farði er annars

vegar þá þekkir hún þann allra besta.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Neauvia Organic-farðinn er
tvímælalaust uppáhaldsförðunar-
varan hennar Bryndísar Ölmu.

Bryndís Alma Gunnarsdóttir,
framkvæmdastjóri Húðfegrunar.



J
ónbjörg S. Hannesard. Guðrúnardóttir fékk sér
sílikonpúða í brjóstin fyrir sjö árum. Í kjölfarið
versnaði heilsa hennar til muna og lét Jónbjörg
loksins fjarlægja púðana í byrjun apríl. Hún fann
strax mun eftir aðgerðina og er hætt að taka inn

gigtarlyf. Heilsa Jónbjargar var orðin það slæm að hún
flutti af þriðju hæð niður á jarðhæð.

„Í mars 2015 fór ég og fékk brjóstapúða frá Mentor.
Þessir sem ég fékk voru með hrjúfri skel á yfirborðinu.
Þeir eru taldir jafnslæmir og þeir sem búið er að innkalla.
Ég bíð eiginlega eftir að þeir verði innkallaðir líka,“ segir
Jónbjörg og vísar til púða sem voru innkallaðir fyrir
nokkrum árum. Þeir voru svipaðir og þeir sem Jónbjörg
var með.

Jónbjörg tók ákvörðun um að fá sér sílikonpúða eftir að
hún var búin að eignast þrjú börn. Líkaminn hafði tekið
miklum breytingum og hún var óörugg með sjálfa sig.

„Ég mjólkaði rosalega mikið eftir að þau fæddust og ég
slitnaði alveg svakalega á brjóstunum. Ég var alveg með
tóma lafandi tepoka, niður á nafla nánast. Ég lendi í skiln-
aði 2013 og mér leið mjög illa með sjálfa mig. Ég fór í síli-
kon af því að mér fannst brjóstin á mér ekki nógu góð og
ekki öðrum bjóðandi,“ segir Jónbjörg.

Hún segir skaðlegar staðalímyndir í samfélaginu hafa
haft áhrif á sig. Í dag er henni sama um útlitið og segir að
mikil vitundarvakning um líkamsvirðingu hafi átt sér stað
á undanförnum árum. Slík umræða hafi ekki verið komin
langt á veg árið 2015.

Fann fljótt fyrir versnandi heilsu

Jónbjörg hafði glímt við vefjagigt í nokkur ár áður en
hún fékk sér brjóstapúðana en segir að einkennin hafi
versnað til muna um fjórum mánuðum eftir aðgerðina.

„Ég fékk verki í bakið, á milli herðablaðanna, bólgu og
stingi sem voru bara komnir til að vera. Ég vaknaði einn
morguninn með sjúklegan verk á milli herðablaðanna,
meira við hægra herðablaðið. Svo fara einkennin að áger-
ast, vefjagigtareinkennin verða verri og verri. Ég verð
þreyttari og þreyttari. Ég næ mér aldrei á strik, líður aldr-
ei betur. Ég var mjög virk manneskja. Gerði helling með
börnunum mínum, svo tapaði ég heilsunni jafnt og þétt eft-
ir aðgerðina. Átti ekki einn góðan dag.“

Það sem Jónbjörg glímdi við er kallað „Breast Implant
Illness“ á ensku og er helst lýst sem aukaverkunum vegna
brjóstapúða. Hún segist oft hafa farið til heimilislæknis
vegna versnandi heilsu, fór til gigtarlæknis og í endurhæf-
ingu. Enginn benti henni á að ástæða versnandi heilsu
gæti verið brjóstapúðarnir. „Þú ert bara með vefjagigt“
eða „við vitum ekkert hvað er að þér“ voru svör sem hún
fékk gjarnan.

„Svo fékk ég bólgur í fótinn, fór versnandi í hægri fæti
alveg frá ökkla niður í tær. Það vissi enginn hvað þetta var.
Blóðprufur sýndu ekkert, bara að það væru einhverjar
bólgur. Ég var hrædd um að ég væri að fá alvarlega gigt
sem ekki væri hægt að greina,“ segir Jónbjörg og bendir á
að bólgur séu gigtareinkenni. Hún neyddist meðal annars
til að flytja af þriðju hæð á jarðhæð þar sem hún gat ekki
lengur gengið upp og niður stiga með góðu móti.

Eftir að Jónbjörg eignaðist fjórða barnið í október 2019
með núverandi manni sínum hrakaði henni enn meira.
„Eftir að ég átti hana var ég nánast rúmliggjandi.“

Það var fyrir fjórum árum sem Jónbjörg fór fyrst að
leggja saman tvo og tvo. Hún áttaði sig á að púðarnir væru
aðskotahlutir í líkamanum og það gæti verið að þeir hefðu
slæm áhrif á heilsu hennar. Hún tók þó ekki ákvörðun fyrr
en í október á síðasta ári um að láta fjarlægja púðana.

„Það tekur tíma fyrir mann að sættast við þá tilhugsun að maður
hafi gert sjálfum sér svona mikinn óleik að fá sér púða. Ég var í
pínu afneitun, ég vildi ekki missa púðana, vildi ekki missa brjóstin.
En svo kom bara tímapunktur í október á síðasta ári þar sem ég
fékk nóg. Ég gat ekki meira af þessu heilsuleysi, ég var svo búin á
því.“

Þegar blaðamaður talaði við Jónbjörgu, um þremur vikum eftir
aðgerð, hafði hún ekki enn upplifað að vera búin á því eftir daginn.
Fyrir aðgerðina fann hún daglega fyrir því að vera uppgefin.

„Ég fann strax mun á orkunni. Hún var mikið jafnari yfir daginn.
Ég var þannig að ég gekk á orkudrykkjum. Ég gat varla hreyft
mig, farið út í búð eða gert nokkurn skapaðan hlut án þess að
drekka orkudrykki eða þamba kaffi,“ segir Jónbjörg.

„Ég finn alveg fyrir vefjagigtareinkennunum enn þá en mun-
urinn er svo mikill. Allar bólgur úr báðum fótum eru farnar. Ég hef
ekki fundið fyrir því í þrjár vikur. Ég stíg bara fram úr rúminu og
haltra ekki neitt. Þetta er bara lygilegt.“

Líkaminn reyndi að gera Jónbjörgu grein fyrir óþolinu fyrir púð-
unum með ýmsum hætti. Fyrir um fjórum árum hætti hún að þola
epli og vínber. „Ég fékk mikla verki í bringubein og milli herðablað-
anna þegar ég borðaði ávextina, þetta var einhvers konar óþol. Í
dag get ég borðað epli og vínber án vandkvæða og það gerðist eftir
að púðarnir fóru. Ég prófaði reglulega að fá mér en fékk alltaf
verki. Ég get ekki talið eplin eða magnið af vínberjum sem ég hef
innbyrt eftir að púðarnir fóru.“

Fékk bara uppáskrifuð lyf

Jónbjörg segir að lækna hafi ekki skort viljann til að gefa henni
lyf. „Það eru bara uppáskrifuð lyf, meiri verkjalyf, bólgueyðandi.
Ég hef ekki þurft að taka inn gigtarlyf, bólgueyðandi eða verkjalyf
til þess að sofa síðan ég kom úr aðgerðinni ef frá er talið vegna
verkja í brjóstum rétt eftir aðgerðina.“

Jónbjörg segir að ónæmiskerfi hennar hafi verið að berjast við
aðskotahlutina, brjóstapúðana, í líkamanum. Nú þegar búið er að
fjarlægja þá fær líkaminn loksins
tíma til að vinna í því sem hefur setið
á hakanum.

Hún segir mismunandi hversu
opnir lýtalæknar séu fyrir því að við-
urkenna að brjóstapúðar geti haft
skaðleg áhrif á heilsu fólks. Jónbjörg
ákvað að fara til Kristjáns Skúla Ás-
geirssonar, sem er sérhæfður
brjóstaskurðlæknir, en hún hafði
heyrt góðar sögur um hann.

„Viðmótið hjá honum var mjög
gott. Hann neitaði engu, þetta væri ekki bara ég að ímynda mér eða
eitthvað slíkt eins og maður hefur heyrt að læknar segi. Eina sem
hann sagði var að hann gæti ekki lofað mér betri heilsu, en sagði að
margar konur fyndu fyrir betri heilsu eftir að púðarnir færu. Þann-
ig viðurkenndi hann það strax.“

„Ég vil að
konur viti af
hættunni“

Jónbjörg S. Hannesard. Guðrúnardóttir fékk sér sílikonpúða í
brjóstin fyrir sjö árum. Í kjölfarið versnaði heilsa hennar til muna og lét
Jónbjörg loksins fjarlægja púðana í byrjun apríl. Hún fann strax mun
eftir aðgerðina og er hætt að taka inn gigtarlyf. Heilsa Jónbjargar var

orðin það slæm að hún flutti af þriðju hæð niður á jarðhæð.
Guðrún Selma Sigurjónsdóttir | gudrunselma@mbl.is

Heilsa Jónbjargar hefur
skánað mikið eftir að hún
lét fjarlægja púðana.

„Ég lendi í skilnaði
2013 og mér leið

mjög illa með sjálfa
mig. Ég fór í sílikon
af því að mér fannst
brjóstin á mér ekki
nógu góð og ekki

öðrum bjóðandi.“
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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 í
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

Nám erlendis
opnar þér nýjan
heim, að heiman.



H
vernig er snyrtirútínan þín?

„Á sunnudagskvöldum geri ég mig klára fyrir
vikuna. Þá lita ég og plokka á mér augabrúnirnar

og set djúpnæringu í hárið. Núna nota ég Intensive Mask
frá Label.m. Brúnkukrem á annaðhvort andlit eða andlit
og líkama. Svo set ég á mig góðan maska, núna síðast not-
aði ég Infuse Fast-andlitsmaskann frá Wrinkles
Schminkles en hann dregur úr hrukkum, jafnar húðlit og
hjálpar til við að laga skemmdir í húð. Með svona góðum
grunnundirbúningi eru morgnarnir út vikuna auðveldari
og þá þarf svo miklu minni fyrirhöfn til að mæta fersk í
daginn,“ segir Kristín Tinna.
Hvað gerirðu til að hugsa sem best um húðina?

„Vera dugleg að þrífa hana og bera gott krem sem við-
heldur raka. Ég ber reglulega á andlitið Cera Repair frá
Biotherm og Glow Serum frá Wrinkles Schminkles á
morgnana sem virkar vel sem grunnur undir farða. Ég
djúphreinsa húðina á um það vil tveggja vikna fresti með
ávaxtasýruklút.“
Hvert er besta bjútíráð sem þú hefur fengið?

„Að þvo hendurnar með tannkremi til að losna við
brúnkukremsmislit í lófum.“
Hvaða snyrtivöru gætir þú ekki verið án?

„Maskara. Augnhárin mín eru það ljós og fíngerð að ég
get ekki verið án maskara. Í augnablikinu nota ég Sensa-
tional Sky High frá Maybelline.“
Finnur þú fyrir því að húðin sé að eldast og hvað ger-

irðu í því?

„Já, undanfarin ár hef ég séð hraðar breytingar á húð-
inni. Sérstaklega á enninu og á bringunni. Ég kynntist
hrukkuplástrum sem ég sef með. Þeir koma í veg fyrir

svefnhrukkur en auka á
sama tíma blóðflæði, raka
og kollagenframleiðslu
þannig að þegar ég tek
plástrana af mér á morgn-
ana eru grunnar línur
farnar. Inn á milli sef ég
einnig með örnálaplástra
frá sama merki þegar ég

vil herja betur á dýpri hrukkur. Hjá mér eru „reiðihrukk-
urnar“ verstar en ég sé strax mun eftir fyrstu notkun.“
Hvernig farðar þú þig dagsdaglega?

„Yfir sumartímann farða ég mig mun minna því ég vil
sýna freknurnar og vera fersk. Ég er með gerviaugnhár á
efri augnhárunum þannig að ég nota maskara á þau neðri;
tvískipta hyljarann frá Estée Lauder sem ég ber í kringum
nasirnar og í augnkrók og svo örlítið sólarpúður yfir. Mér
hefur reynst Bronze to Paradise frá L’Oréal best fyrir létt
sólar-look, svo Balm Dezert sem er blanda af „bronzer“ og
kinnalit sem ég set á kinnbeinin fyrir ljóma. Fyrir meira
look elska ég Double Wear-farðann frá Estée Lauder. Ég
hef notað hann í fimm ár og kaupi alltaf aftur. Ég þarf ekki
að nota hyljara með því hann sér um það, svo tollir hann á
húðinni allan daginn. Ég er með rósroða og ör eftir bólur í
andliti þannig að það er sjaldgæft fyrir mig að finna farða
sem hylur jafn vel.“

Þvær hendurnar
með tannkremi

Kristín Tinna Aradóttir framkvæmdastjóri Wrinkles

Schminkles nýtir sunnudagana vel. Þá djúpnærir hún á

sér hárið, plokkar augabrúnir og ber á sig brúnkukrem.

Þess á milli sefur hún með plástra sem slétta úr hrukkum.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Kristín Tinna sefur
með plástur í andlitinu.

Kristín Tinna Aradóttir
hugsar vel um útlitið.

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

Fórst þú í aðgerðina á þinn kostnað?
„Heilsan var orðin það slæm að ég setti það ekki fyrir mig. Ég

dreifði bara afborgununum, ég hafði ekkert val. Ég veit að það eru
margar sem safna sér fyrir þessu en aðgerðin kostar hátt í milljón,“
segir Jónbjörg, sem lét bæði fjarlægja púða og örvefina í heilu lagi
utan um púðana.

Útlitið er bara kápa

Jónbjörg er ekki mótfallin því að fólk fari í fegrunaraðgerðir en
hvetur fólk til þess að vera upplýst áður en það tekur stórar
ákvarðanir á borð við þá sem hún tók.

„Mér finnst mega gefa konum betri upplýsingar um aðgerðina.
Ég held að margar myndu sleppa því í dag, vitandi af skaðseminni.
Ég hefði ekki farið í aðgerðina 2015 ef ég hefði vitað allt þetta, ef
umræðan hefði verið orðin svona mikil. Læknirinn lét mig ekki fá
upplýsingar, ég fékk ekki að vita neitt um innihaldsefni púðanna, ég
fékk engan bækling, ekki neitt. Ég kom bara inn þarna með lélegt
sjálfsmat. Ég vildi bara ekki vera með brjóst sem löfðu niður á
nafla og mér leið illa þannig. „Já, við skellum í þig sílikonpúðum,“
sagði læknirinn. Ég vissi ekki neitt. Ég vil að konur viti af hætt-
unni,“ segir Jónbjörg. Henni
var ekki bent á að tala við sál-
fræðing eða annan fagaðila áð-
ur en henni var skellt á skurð-
arborðið.

„Útlit mitt er bara kápa. Það
hefur ekkert að gera með hver
ég er, það skilgreinir mig ekki.
Ég hef verið mjó á þessu tíma-
bili og ég hef verið feit á þessu
tímabili og ég hef verið þarna á
milli. Andlega heilsan varð ekk-
ert betri þótt ég væri mjó,“ seg-
ir Jónbjörg þegar hún er spurð hvað hún myndi segja við yngri út-
gáfuna af sjálfri sér.

„Fræðstu meira um hvað þú ætlar að setja í líkama þinn. Ekki
fara í vanlíðan og taka ákvörðun um að setja aðskotahlut í líkamann
sem getur gjörsamlega rænt þig lífinu, þeir gera það í svo mörgum
tilfellum. Ég veit um svo margar sem hafa orðið jafnveikar og ég
eða jafnvel veikari,“ segir Jónbjörg.

Í dag er Jónbjörg full sjálfstrausts og það stendur ekki á svörum
þegar blaðamaður spyr hana út í brjóstin sem hún er með í dag.

„Mér gæti ekki verið meira sama. Maðurinn minn á stóran þátt í
því. Ég hafði áhyggjur af því að hann yrði ekki ánægður með mig.
Hann er hann svo mikill klettur og er mjög hvetjandi. Hann sagði:
„Ég vil bara hafa þig,““ segir Jónbjörg ánægð með manninn sinn.

Hún horfir horfir björtum augum til framtíðar. Hún vonast til
þess að klára grunnnámskeið í björgunarsveit sem hún þurfti að
hætta á þegar heilsunni hrakaði á sínum tíma. Hún segist lifa fyrir
að hjálpa öðrum og gefa af sér og stefnir á að gera það einn daginn í
björgunarsveit.

„Útlit mitt er bara
kápa. Það hefur ekk-
ert að gera með hver
ég er, það skilgreinir
mig ekki. Ég hef verið
mjó á þessu tímabili og

ég hef verið feit á
þessu tímabili og ég hef
verið þarna á milli.“
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Grandagarði 13 Glæsibæ, 5.hæð eyesland.is

Mikið úrval af vönduðum sólgleraugum í
Eyesland. Skoðaðu úrvalið á eyesland.is

Hágæða
sólgleraugu

Grandagarði 13 Glæsibæ, 5.hæð eyesland.is
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K
ristín Þórsdóttir, eigandi og stofnandi Eld-
móðs fræðsluseturs, er ACC-vottaður mark-
þjálfi. Megináhersla hennar í eigin fyrirtæki
er kynlífsmarkþjálfun, hún starfar einnig sem
markþjálfi hjá Krafti, stuðningsfélagi fyrir

ungt fólk sem greinst hefur með krabbamein og aðstand-
endur þess.

Kristín gefur ráð til að gera gott kynlíf betra. Að tengj-
ast kynverunni sem býr í hverjum og einum og aðstoðar
með vandamál sem geta komið upp á kynferðissviðinu,
sem er nokkuð sem getur hitt alla á lífsleiðinni að hennar
sögn.

„Það er mest að gera hjá mér í kynlífsmarkþjálfun
núna, en ég tek á móti einstaklingum og pörum í kynlífs-
markþjálfun í Lífsgæðasetri St. Jó í Hafnarfirði. Ég er
einnig að undirbúa námskeið sem ég hef haldið áður,

„Kveiktu á þér, fyrir þig“, sem ég mun
halda hjá vinkonu minni Láru Rún-
arsdóttur, eiganda Móa stúdíós. Það
er námskeið fyrir konur á öllum aldri
þar sem við förum yfir spurningar á
borð við: Ertu tengd þér sem kyn-
veru? Ertu sátt með kynlífið sem þú
stundar með þér og öðrum? Þorir þú
að segja hvað þig langar að upplifa í
kynlífi og að setja mörk?

Parakvöldin í Móum hafa verið
mjög vinsæl þar sem pör koma saman

og fá ýmsan fróðleik tengdan nánd, samböndum, skyn-
færum og trausti, ásamt því að ég leiði pörin inn í léttar
æfingar til að dýpka nánd og traust þeirra á milli.“

Að tala um kynlíf án fordóma

Markþjálfun er aðferðafræði sem byggist á samtölum
sem miða að því að laða það besta fram hjá hverjum og
einum.

„Fólki gefst kostur á að auka yfirsýn og bæta árangur
bæði í einkalífi sem og í starfi. Kynlífsmarkþjálfun bygg-
ist á sömu fræðum og hefðbundin markþjálfun en snýst
einnig um að skapa traust og öruggt rými þar sem fólk

getur talað um allt sem viðkemur kynlífi sínu. Þar með
talið fantasíur, óöryggi, vandamál og ótta án þess að þurfa
að upplifa skömm. Kynlífsmarkþjálfi hjálpar fólki að bæta
kynlífið, nánd og sambönd og sigrast á ýmsum hindr-
unum. Einnig er alltaf hægt að fara yfir það hvernig má
gera gott kynlíf betra.

Kynlífsmarkþjálfun nær yfir mörg svið og þar má með-
al annars nefna sjálfsfróun, snertingu, samskipti, nánd,
hlutverkaleiki, klám, sambönd, líkamsímynd, af-
brýðisemi, fantasíur, opin hjónabönd, sving, BDSM, kyn-
ferðisofbeldi, fullnægingar, kynhvöt, kynhneigð, kynlífs-
leikföng, frammistöðukvíða, sambandskvíða, of brátt
sáðlát, sársauka við samfarir og margt fleira.“

Hvernig lýsir þú skjólstæðingum þínum?
„Skjólstæðingar mínir eru á öllum aldri, alveg frá ung-

lingum upp í fólk yfir sjötugt. Af öllum kynjum og kyn-
hneigð. Það eru allir velkomnir.“

Konur gefa sér oft ekki tíma í kynlíf

Hvað eru konur aðallega að fást við núna?
„Það er mjög misjafnt hvað konur eru að fást við núna

en það sem ber mest á hjá mínum skjólstæðingum er að
konur eru búnar að týna sjálfum sér sem kynverum. Öll
áhersla hefur verið á að koma börnunum á legg, sinna
vinnu eða námi og fjölskyldunni en svo gleyma þær sér og
löngunum sínum, sem er eðlilegt. Þá er gott að fara yfir
nokkur atriði og varpa fram spurningum um hvort þær
stundi sjálfsfróun. Hvort þær séu ánægðar með kynlífið
sem þær stunda. Með sér og öðrum. Hvað þeim þykir
gott. Hvort þær þori að biðja um það sem þær vilja og
hvað þær vilja prófa. Hvernig þeim líður með sig.“

Kristín segir konur oft burðast með skömm sem hafi
mikil áhrif á kynlíf þeirra.

„Þær eru með líkamsskömm og mismunandi kynlöng-
un.“

Hversu miklu máli skiptir heilbrigt kynlíf að þínu mati?
„Heilbrigt kynlíf er mjög vítt hugtak. Eitthvað sem

gæti verið heilbrigt kynlíf fyrir þér getur virkað „trigger-
andi“ fyrir aðra og öfugt. Það sem skiptir mestu máli er
að þekkja líkama sinn. Vita hvað maður vill og vill ekki.
Þora að eiga samskipti og segja hvað maður vill, ef við er-
um að fara að stunda kynlíf með öðrum aðila eða aðilum.“

Kristín trúir að samskipti, virðing og traust séu grunn-
urinn að góðu kynlífi.

„Ef traust er fyrir hendi er mögulega auðveldara að
segja hvað maður vill og ef virðing er það líka eru meiri
líkur á að þú þorir að segja hvað þig langar til að gera og
sért ekki í ótta yfir því að viðkomandi geri lítið úr löng-
unum þínum.“

Hvað er óheilbrigt kynlíf að þínu besta viti?
„Þegar fólk virðir ekki hvort annað, þegar ítrekað er

verið að suða um eitthvað sem þú veist að viðkomandi er
ekki til í. Þegar ekki er hlustað, gert lítið úr og ef við erum
komin út í það að virða ekki mörk hvort annars þá getur
það hreinlega orðið ofbeldi.“

Þora ekki að móðga makann með því að biðja um eitt-

hvað nýtt

Hún segir fólk vera að kljást við ýmislegt varðandi kyn-
líf og sambönd almennt.

„Sem dæmi er mjög algengt að fólk sem er í sambandi
gefi sér ekki tíma fyrir kynlíf. Það verður oft neðst á for-
gangslistanum því það er svo margt að gera í hversdags-
leikanum.

Einnig geta komið upp vandamál þegar börnin eru orð-
in meira sjálfbjarga og allur fókusinn ekki lengur á þeim,
þá sitja kannski tveir einstaklingar sem hafa allt í einu
meiri tíma hvor fyrir annan og vita ekki hvað þá langar
lengur. Þurfa jafnvel að kynnast upp á nýtt. Það getur
verið krefjandi, en er alls ekki óyfirstíganlegt. Einnig er
mikið um menn, á öllum aldri, sem glíma við fram-
mistöðukvíða. Og fólk yfirhöfuð með lélega sjálfsmynd er
kannski að miða sig alltof mikið við aðra í kringum sig og
fólk sem það fylgir á samfélagsmiðlum. Einnig finnst mér
mikið um að konur upplifi mikla skömm gagnvart kynlífi.
Þá förum við oft yfir söguna og skoðum hvaðan það kem-
ur og vinnum með það.“

„Karlmenn eru með mikla kynhvöt“ er hugmynd sem
finna má djúpt í rótum samfélagsins að mati Kristínar.

„Og konur eiga að vera með minni kynhvöt, svo þegar
konur eru með mikla kynhvöt upplifa þær oft og tíðum
skömm yfir því. Eins eru til karlar með litla kynhvöt og þá
upplifa þeir það sem óeðlilegt.

Við erum í raun eins misjöfn og við erum mörg, óháð
kyni og aldri.“

Rannsóknir sýna að gagnvart kynlífi verður fólk oft
feimið og ekki mjög opinskátt með sín mál. „Fólk er oftast
óttaslegið um að falla ekki inn í „normið“, hugtak sem ég
væri til í að henda í burtu. Hvað er þetta norm? Margir
eru hræddir við að biðja um það sem þeir vilja vegna ótta
um skömm og höfnun. Margir vilja líka ekki særa hinn að-
ilann og halda þá að með því að stinga upp á einhverju
nýju sé verið að setja út á allt sem hefur verið gert hingað
til. Sem er ekki rétt. Það er fullkomlega eðlilegt að vilja
prófa nýja hluti; alveg eins og bragðlaukar okkar þróast
og breytast með aldrinum gera kynlanganir okkar það
líka. Værir þú til í að borða sama matinn alltaf? Eða lang-
ar þig í einhverja tilbreytingu. Það eru mörg skemmtileg

„Skjólstæð-
ingar mínir
eru á öllum

aldri“
Það þrá flestir ást og nánd og gott kynlíf

virðist aldrei skemma fyrir fólki nema síður sé.

Þessu er Kristín Þórsdóttir kynlífsmarkþjálfi

sammála, en til hennar leitar fólk á öllum aldri sem

vill upplifa kynlíf sem er þess virði að stunda það.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Konur gefa sér oft ekki tíma í kynlíf, því það er svo margt
að gera í hversdagslífinu. Kynlíf, ást og nánd er mikilvægt
fyrir alla að upplifa og konur hafa sínar langanir rétt eins
og aðrir að mati Kristínar. Stundum þarf bara aðeins að
fara ofan í sögu þeirra ef eitthvað er stopp.

„Ef við erum ást-
fangin upp fyrir

haus og endalaust
að dást að maka

okkar hefur það að
sjálfsögðu góð

áhrif á samband
okkar og kynlíf.“
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heimaverkefni sem ég hef verið að láta pör fá sem tengj-
ast þessu, til að brjóta ísinn og prófa eitthvað nýtt.

Hver veit nema maki okkar sé
að hugsa nákvæmlega það sama
en þori ekki að tjá það?“

Allir eru fallegir á sinn hátt

Nú er mikil útlitsdýrkun í gangi
og margir feimnir við eigin líkama,
þar sem líkamar okkar eru alls
konar og alls ekki eins og glans-
myndirnar í blöðunum. Hvernig
vinnur þú í þessu?

„Þetta er mjög algengt, því miður. Ég nota mismun-
andi aðferðir til að vinna með þetta og fer mjög mikið eftir
á hvaða aldri viðkomandi er. Þegar unnið er með unglinga
hef ég verið með forvarnafyrirlesturinn „Sjálfsmynd og
kynheilbrigði“. Þar ber helst á þessum samanburði. Ég

hvet þau oft til þess að hugsa út frá sjálfum sér þegar
kemur að sem dæmi samfélagsmiðlum. Hvernig þeim líð-
ur með sig þegar þau eru búin að horfa á sögu fólks á
Instagram sem dæmi, eða fara þau í niðurrif með líkam-
ann og finnst þau ekki eins frábær og viðkomandi. Sam-
anburður við eitthvað, sem er kannski fótósjoppað er al-
gjört eitur.

Ég bendi líka öllum á að fylgja Ernu sem er með Ernul-
and á Instagram. Hún er búin að vera að berjast fyrir já-
kvæðri líkamsímynd. Umhverfi okkar og félagsleg tengsl
geta haft mikil áhrif á sjálfsmyndina og því skiptir máli að
reyna að velja eins vel og maður getur.

Þegar konur koma til mín með brotna eða lélega sjálfs-
mynd byrjum við oft á að skoða hvað það er sem er magn-
að við viðkomandi líkama. Oft eru konur á þeim stað að
það er ekkert sem þeim líkar við á sjálfum sér en svo þeg-
ar maður kafar dýpra kemur í ljós að það er eitthvað sem
hægt er að byggja ofan á. Þetta er æfing og vinna en það
er magnað að sjá árangurinn með tímanum. Og þá er ég
ekki að tala um að missa einhver kíló eða laga eitthvað,
heldur einfaldlega breyta hugarfarinu og hugsunum sín-
um til sjálfs sín. Við erum eins ólík og við erum mörg, og
kynþokki og útgeislun kemur svo sannarlega ekki bara út
frá því hvernig þú lítur út heldur hvernig manneskja þú
ert.“

Mikilvægt að læra að þiggja

Áttu fimm góð ráð til að auka færni í nánd á kynferð-
issviðinu?

Ef við tökum dæmi um par þá geta þessi atriði verið:
Að snerta hvort annað oftar yfir daginn. Þegar þú labb-

ar fram hjá viðkomandi að gera létta snertingu yfir svæði
á líkamanum sem þú veist að viðkomandi aðili kann að
meta. Horfast oftar í augu og dvelja þar. Það getur verið
áskorun fyrir einhverja en oft eru orð óþörf og með þess-
ari æfingu eruð þið berskjölduð og það getur leitt til þess
að nándin verði dýpri.

Að hrósa hvort öðru, segja hvað þér líkar við í fari mak-
ans og hvað þú kannt að meta við viðkomandi. Hvað
heillar þig. Senda kynæsandi skilaboð yfir daginn. Það
þarf ekki einu sinni að vera neitt skrifað, það má senda
tjákn (e. emoji) sem þið tengið við og tákna eitthvað
ákveðið fyrir ykkur. Að skrifa hvort öðru ástarbréf eða
setja einhver skilaboð á post-it-miða og lauma í jakkavasa
viðkomandi eða tölvunatöskuna.

Að taka dag eða kvöld frá sem
snýst eingöngu um annan aðilann og skipta svo á milli.

Þar sem það er ljóst hvað viðkomandi vill, allt frá um-
hverfi, tónlist, snertingu og kynlífi.

Þar sem annar þiggur og nýtur og hinn gefur.
Það getur verið krefjandi þar sem það er innprentað í

okkur að gefa og þiggja strax, en ef þú veist að þú munt
gera það síðar geturðu sleppt tökum á því og notið stund-
arinnar sem á sér stað akkúrat á þessu augnabliki.“

Ekki hafa sjónvarp í svefnherberginu

Viltu nefna fimm hluti sem fólk ætti að forðast að gera
inni í svefnherbergi?

„Ég veit ekki alveg hvað ég ætti að segja með fimm at-
riði en ég hef þá persónulegu skoðun að það eigi aldrei að
vera sjónvarp inni í svefnherbergi hjá pörum. Þá fer tím-
inn kannski meira í það að horfa á þátt og sofna út frá
honum en að njóta stundar saman.

Það er mjög misjafnt hvað fólk tekur með sér inn í
svefnherbergi. Kannski er þetta eini staðurinn þar sem
hægt er að ræða mál eins og börn og fjármál og slíkt í
friði fyrir öllu áreiti, en ég mæli með að reyna að forðast
það og tala frekar saman um eitthvað annað innan veggja
svefnherbergisins.“

Hvað með hugsanir, hvernig við hugsum til okkar –
skiptir það máli?

„Það skiptir að sjálfsögðu miklu máli. Ef við erum föst í
niðurrifi og gagnrýni á okkur sjálf eru minni líkur á að við
náum að njóta í sem dæmi kynlífi. Þá dvelur hugurinn
meira þar en í stundinni sem er mögulega að eiga sér
stað. Stærsta kynfærið er heilinn. Ef hann er að ofhugsa
náum við minna að njóta kynlífsins.“

Hvað með hugsanir til maka okkar, er eitthvað sem
skiptir máli í því samhengi?

„Hvernig við hugsum til maka okkar hefur áhrif á það
hvernig okkur líður með makanum. Ef við erum ást-
fangin upp fyrir haus og endalaust að dást að maka okkar
hefur það að sjálfsögðu góð áhrif á samband okkar og
kynlíf. Alveg eins og það kveikir ekkert í okkur ef við er-
um pirruð út í viðkomandi og það er eitthvað að trufla
okkur við viðkomandi. Þá er best að ræða það, tækla og
leysa.“

Það á ekki að vera tabú að biðja um aðstoð

Hvernig má auka á fjölbreytileika og skemmtun í kyn-
lífi?

„Það er hægt að gera margt til þess að gera kynlíf sitt
skemmtilegra. Í fyrsta lagi er mikilvægt að þetta þarf
ekki að vera eitthvað alvarlegt. Það má hafa húmor fyrir
hlutunum, gera eitthvað fyndið og skemmtilegt og reyna
að hlæja ef það gerist eitthvað vandræðalegt. Ég mæli
alltaf með að deila því hvað kveikir í þér. Skoða í samein-
ingu eitthvað sem gæti kryddað hlutina. Þora að prófa
nýja hluti og fara á námskeið. Það er ótrúlega margt í
boði þarna úti og mikið um frábær námskeið. Sem dæmi
mæli ég með því sem Spektrum Reykjavík býður upp á.
Oft getur verið gaman að prófa eitthvað nýtt, og það
versta sem gæti gerst er að þið komist að því að þið fílið
ekki eitthvað ákveðið en mögulega geta opnast nýir
skemmtilegir heimar. Einnig er alltaf gaman að deila
fantasíum sínum hvort með öðru. Oft eru fantasíur eitt-
hvað sem við myndum aldrei gera í alvörunni en mögu-
lega er eitthvað sem hægt er að framkvæma og verður
geggjað.

Kynlíf er mikilvægur hluti af því hver við erum sem
manneskjur. Þegar við erum sátt með það kynlíf sem við
stundum líður okkur betur. Það er hægt að vinna í því að
gera kynlífið betra og einnig er hægt að gera gott kynlíf
enn betra.

Það á ekki að vera tabú að ræða um kynlíf eða leita sér
aðstoðar ef þarf.“

Ljósmynd/Colourbox

Kristín Þórsdóttir er kynlífs-
markþjálfi sem aðstoðar fólk
við allt milli himins og jarðar
þegar kemur að málefnum á
kynferðissviðinu.

„Heilbrigt kynlíf er
mjög vítt hugtak.
Eitthvað sem gæti

verið heilbrigt kynlíf
fyrir þér getur virk-

að „triggerandi“
fyrir aðra og öfugt.“



Fékk milljón nei
áður en boltinn

fór að rúlla
Kári Sverriss ljósmyndari vildi verða eins og mamma hans og pabbi

þegar hann var lítill strákur. Þau voru áberandi í íslenska tískuheiminum um
tíma og lifðu hátt. Áður en hann kom út úr skápnum eignaðist hann tvö

börn og elti drauminn til Lundúna. Í dag vinnur hann með þekktum
fyrirsætum og myndar fyrir stóru tískublöðin eins og Vogue og Elle.

Marta María Winkel Jónasdóttir | mm@mbl.is

Kári Sverriss skil-
greinir sig ekki sem
homma þótt hann
hafi verið fyrir stráka.

Ljósmynd/Kári Sverriss
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K
ári bjó fyrstu fimm ár ævi sinnar á Álftanesi
ásamt foreldrum sínum sem voru þekkt í
skemmtanalífi borgarinnar. Þau ráku versl-
anirnar Blondie og Goldie og segir Kári að
það hafi verið sláttur á þeim. Í þá daga héldu
verslanir tískusýningar til þess að koma vör-
unum sínum á framfæri. Diskótímabilið var í
hámæli og litla Kára fannst þessi veröld

spennandi, jafnvel þótt hún hafi hrunið á augabragði þegar for-
eldrar hans urðu gjaldþrota þegar hann var sex ára.

„Það má segja að ég hafi verið alinn upp í vinnunni með
mömmu og pabba. Þau voru áberandi á þessum tíma,“ segir
Kári.

„Við fluttum úr fína húsinu okkar í litla íbúð við Hverfisgötu.
Þar bjuggum við í nokkur ár en svo skildu mamma og pabbi
þegar ég var tíu ára. Þá fluttum við bræðurnir með mömmu í
Grafarvoginn þar sem ég fór í skóla,“ segir Kári.

Draumurinn var að reka verslanir

Hann segir að það hafi verið gott að alast upp í Grafarvog-
inum sem var nýtt hverfi á þeim tíma. Hann varð vinsæll og
fann til sín. Úr grunnskóla lá leiðin í Borgarholtsskóla þar sem
Kári fór á verslunarbraut. Hann fór í það nám til þess að und-
irbúa sig fyrir framtíðina því tískuheimurinn var sá heimur sem
hann vildi tilheyra.

„Draumurinn var að reka verslanir þegar ég yrði stór og
vinna í tískuheiminum. Mér fannst vera glamúr yfir þessu. En
svo kláraði ég ekki Borgarholtsskóla því áður en ég varð stúd-
ent var mér boðið fullt starf í versluninni 17 og fór að vinna
þar,“ segir hann og fannst það miklu skemmtilegra en að vera í
skólanum.

Leiddist út í óreglu

Skólagangan í Borgarholtsskóla gekk vel og hann kynntist
nýjum og spennandi vinum sem voru eldri og lífsreyndari en
hann. Þeir skemmtu sér mikið um helgar og kunnu að njóta lífs-
ins til fulls. Kári játar að þótt það hafi verið fjör með þessum
nýju vinum hafi hann sjálfur bara verið lítill týndur strákur
sem vissi stundum ekki hvort hann væri að koma eða fara.

„Ég fór bara út í óreglu og fór að nota eiturlyf flestar helg-
ar,“ segir Kári.

Ég spyr hann út í neysluna. Hvernig þetta hafi byrjað.
„Ég var 17 ára þegar ég prófaði efni í fyrsta skipti. Þetta var

á balli sem var haldið á Ömmu Lú á gamlárskvöld. Staðurinn
var fullur af ungu fólki og mikið fjör. Ég man ekki hvort þetta
var kókaín eða spítt sem ég tók. Ég hafði lofað sjálfum mér þeg-
ar ég var yngri að ég myndi alltaf láta efni vera en þarna þetta
kvöld prófaði ég það samt,“ segir Kári og heldur áfram:

„Það merkilega er að ég fann enga flugeldasýningu. Ég varð
ekki eins fullur af þessum örvandi efnum og það var kannski
það sem gerði það að verkum að ég hélt áfram að prufa þetta.
Fyrst var þetta ein og ein helgi og svo varð þetta meira og
meira. Svo hætti ég að drekka þegar ég var 20 ára. Ég varð
hræddur. Ég vissi að ef ég myndi halda þessu áfram myndi eitt-
hvað gerast. En svo byrjaði ég aftur að drekka,“ segir hann.

Kynntist stelpu og varð pabbi

Þegar Kári var 20 ára tók lífið U-beygju. Hann varð ástfang-
inn og eftir stutt kynni varð hún ólétt.

„Við vorum bestu vinir og erum enn þá. Við byrjuðum saman
og hættum saman og svo hringdi hún í mig nokkru síðar og
sagði mér að hún væri ólétt. Ég vildi æxla ábyrgð og við byrjum
saman og vorum par í níu mánuði. Þá hættum við endanlega
saman því við vorum ekki hamingjusamt par þótt við værum
vinir,“ segir Kári.

Skilgreinir sig ekki sem homma

Kári á tvö börn með tveimur konum. Síðustu ár hefur hann
verið í ástarsambandi með manni en lesendur Smartlands
fylgdust með þeim Ragnari Sigurðssyni þegar þeir gerðu upp
íbúð saman. Þrátt fyrir að hann hafi búið með manni skilgreinir
hann sig ekki sem homma.

„Ég skilgreini mig ekki sem homma. Ég verð ástfanginn af
persónum. Þegar ég var yngri var eitthvað að bögga mig. Á
unglingsárum prófaði ég nokkrum sinnum að vera með
strákum. Svo kynntist ég seinni barnsmóður minni og við vor-
um saman í átta ár. Á meðan ég var með henni var ég ekkert að
horfa á karlmenn. Ég var bara með henni,“ segir Kári en hann
og barnsmóðir númer tvö eiga dóttur saman.

Undir lok sambandsins ertu samt farinn að spá meira í
strákum, ekki satt?

„Jú,“ segir Kári og heldur áfram:
„Þetta var togstreita. Pabbi minn var gamaldags, amma mín

og afi líka. Það var aldrei vesen á mömmu minni. Hún hafði full-
an skilning á því að ég væri líka fyrir stráka. Það sem truflaði
umhverfi mitt var líklega að þarna var ég búinn að eignast tvö
börn og fólki fannst bara að ég ætti að standa mig. Ég fann líka
fyrir ótta og hélt að það yrði sjokk ef fólk áttaði sig á því að ég
væri fyrir karlmenn,“ segir hann.

Kári segir að tímarnir hafi breyst mikið og í dag sé fólk minna
að spá í kynhneigð fólks. Hann var með mynd í kollinum af ster-
íótýpu af homma og hún passaði ekki við lífið sem hann vildi lifa.
Auk þess leið honum alltaf eins og hann væri að gera eitthvað
sem hann mætti ekki gera þegar hann var með strákum.

„Málið er að ég held að hugmynd mín um að vera samkyn-
hneigður á Íslandi hafi verið það sem var að trufla mig. Ég var
bara með ákveðna steríótýpu í huganum af homma og ég vissi
að það er ekki ég. Mig langaði ekki að breyta sjálfum mér til
þess að vera einhver sem ég er ekki. Ég er fjölskyldumaður
sem vill eiga notalegt hús uppi í sveit. Viðhorf mitt breytist
mikið þegar ég fór að ferðast meira og dvelja meira erlendis. Þá
sá ég hvernig stemningin er öðruvísi. Það eru til milljón teg-
undir af samkynhneigðu og tvíkynhneigðu fólki. Það hjálpaði
mér að átta mig betur á sjálfum mér,“ segir hann.

Guð blessi Ísland

Árið 2005 flutti Kári til Bretlands ásamt barnsmóður númer
tvö. Þau fóru í nám og lífið gekk bara nokkuð vel. Tveimur ár-
um seinna voru þau komin til Alicante á Spáni þar sem planið
var að opna kaffihús. Þau voru búin að safna nægum peningum
til þess að geta opnað kaffihúsið þegar Geir Haarde bað Guð að
blessa Ísland og allt hrundi.

„Við hættum saman í lok 2009 en þá vorum við búin að eign-

ast dóttur sem var eins árs. Við erum bæði miklir sígaunar og
vorum full af ævintýraþrá. Við vorum metnaðarfull og langaði
að gera einhverja spennandi hluti. Þetta gekk bara ekki alveg
upp,“ segir hann og fór í framhaldinu aðvinna í sjálfum sér til að
sjá hlutina í öðru ljósi.

„Nokkrum mánuðum eftir skilnaðinn við barnsmóður mína
fór ég að vinna í meðvirkninni minni. Ég varð bara að taka til í
hausnum á mér og hætta að vera alltaf að þóknast öllum. Eitt af
því sem kom út úr þessari vinnu var að hætta að pæla í því hvað
öðru fólki fyndist. Stuttu seinna fréttist það í fjölskyldunni
minni að ég væri farinn að vera með strákum og þá var það allt í
lagi því ég var kominn á annan stað með þetta,“ segir hann.

Sneri vörn í sókn

Kári keypti fyrstu myndavélina árið 2005 og var alltaf að
taka myndir. Fljótlega eftir að hann byrjaði aftur að vinna í 17
fór hann að taka myndir fyrir fyrirtækið. Hann velti fyrir sér
hvort hann ætti að fara í fatahönnun eða læra ljósmyndun.

„Það var samt einhver stoppari. Ég sá ekki fyrir mér að ég
gæti unnið við þetta. Það sem þvældist líka fyrir mér er hvað
þetta er lítill heimur hérna heima. Ég vissi samt að ef ég
myndi fara út í nám myndi heimurinn minn stækka og ég
myndi sjá hlutina í öðru ljósi. Úr varð að ég komst inn í Lond-
on College of Fashion 2012. Ég þurfti að skila inn möppu til
þess að komast inn í mastersnámið hjá þeim. Ég setti allt á
fullt og bjó til möppu sem kom mér inn í skólann. Þetta var í

raun ekki venjuleg mappa heldur tímarit en með því vildi ég
sýna þeim hvað ég gæti gert og hver ég væri. Það voru miklar
tilfinningar í myndunum en þannig vil ég líka hafa það,“ segir
hann.

Hann upplifði mikla gleði þegar hann komst inn í skólann en
hann var líka kvíðinn.

„Ég hafði ekki verið í skóla í mörg ár og vissi að þetta yrði erf-
itt. Ég upplifði kvíða, stress, spennu og allt það helsta. Oft var ég
efins um að ég gæti þetta. Svo kom að því að ég útskrifaðist og
skrifaði lokaritgerð upp á 80 blaðsíður um það hvort það væri
hægt að nota tískuljósmyndun til þess að vekja athygli á við-
kvæmum málefnum. Svarið mitt var já,“ segir hann.

Síðan þá hefur hann unnið fyrir Vogue og Elle og mörg vin-
sælustu tímarit heims. Hann hefur líka skotið auglýsinga-
herferðir fyrir Eucerin, MAC og Yamaha ásamt því að vinna
með heimsfrægum fyrirsætum. Þessi verkefni duttu þó ekki af
himnum ofan. Hann þurfti að hafa mikið fyrir því. Hjólin fóru
ekki að snúast almennilega fyrr en hann gekk til liðs við um-
boðsskrifstofu í Þýskalandi og fór að vinna með auglýsingastofu
sem kom honum inn í mörg áhugaverð verkefni.

„Fyrir fimm árum gekk ég á milli og fékk endalaus nei en svo
á endanum fékk ég umboðsskrifstofu í Þýskalandi og þeir
kynntu mig fyrir stórum fyrirtækjum. Þar hitti ég alls konar rit-
stjóra og þannig byrjaði þetta. Skref fyrir skref. Auðvitað byrj-
aði ég ekki á bestu tímaritunum en svo þróaðist þetta og varð
betra. Á sama tíma varð ég efins um að ég væri að gera rétt,“
segir Kári.

Hvers vegna var það? Bankaði litli strákurinn upp á?
„Já, örugglega. Það getur vel verið. Það er erfitt að vera að

reyna að sanna sig og koma sér á framfæri og eiga enga pen-
inga. Fólkið í kringum mig sagði mér að koma bara heim og gef-
ast upp á þessu en ég var ekki tilbúinn til að gefa þetta upp á
bátinn. En svo fór ég að fá betri verkefni. Það að mynda fyrir
merki eins og Eucerin er eitt það stærsta sem þú getur fengið ef
þú ert ljósmyndari. Í dag er ég búinn að skjóta sjö herferðir fyr-
ir Eucerin og það hefur hjálpað mér mikið því það er mikill
gæðastimpill.“

Aldrei verið meira að gera

Aðspurður hvort ástandið í heiminum síðustu tvö ár hafi sett
strik í reikninginn segir hann svo ekki vera.

„Síðasta ár var besta árið mitt síðan ég byrjaði að vinna sem
ljósmyndari. Ég er búinn að taka tvær MAC herferðir og svo hef
ég líka myndað fyrir fyrirtæki hérna heima eins og Kringluna og
Bláa lónið. Ég er með umboðsskrifstofu í New York og er nýlega
búinn að skrifa undir samning við íslenska umboðsskrifstofu
sem heitir Móðurskipið. Þótt ég hafi fengið hvert risaverkefnið á
fætur öðru þá ætla ég að fara lengra,“ segir Kári og segir að þótt
það gangi vel hjá honum þá eigi hann sína drauma.

„Draumurinn er að nota nota ljósmyndun til að vekja athygli á
viðkvæmum málefnum. Draumurinn er líka að komast á þann
stað að ég geti labbað inn á safn og opnað sýningu á tengslum
við þetta. Ég vil geta hjálpað og hreyft við fólki og ég mun ekk-
ert hætta fyrr en ég er búinn að ná því,“ segir Kári.

Ég var 17 ára þegar ég prófaði
efni í fyrsta skipti. Þetta var á

balli sem var haldið á Ömmu Lú á
gamlárskvöld. Staðurinn var full-

ur af ungu fólki og mikið fjör.
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Ljósmynd/Saga Sig

A
llavega, við ætlum að hafa gaman í sumar og því fylgir auð-
vitað að nautnapúkinn fær að blómstra með mat og drykk.

Það er auðvitað dásamlegt og algjörlega málið að njóta.
Hins vegar er það svo, að margir þola kannski ekkert sér-

staklega vel mikið gums, grillmat og það sem honum fylgir.
Nú eða þá það sem öllu er skolað niður með.

Ég ætla nú ekkert að fara að mæla með grjótgrilluðu keti og rauð-
víni alla daga, en ég veit líka að
það er eitthvað sem margir
njóta þess að borða og þá er
kannski hægt að taka til ým-
issa ráða til að þola það betur.

Það er til dæmis hægt að að-
stoða meltinguna á ýmsan hátt
og við skulum byrja á að skoða
það.

Með hækkuðum aldri, gat nú
verið, verður meltingin oft í
meira basli með að brjóta niður
fæðuna sem er neytt. Melting-
arhvatarnir sem eiga að sjá um
verkið (ensím, magasýra og
gall) eru gjarnan af skornari
skammti en áður, einhverra
hluta vegna. Einkenni þess
geta verið margvísleg, en til
dæmis mikil þyngsli í melting-
unni, líkt og grjót sé í mag-
anum, mikill vindgangur og/eða rop, þreyta eftir máltíðir og syk-
urlöngun eða kuldi í kroppnum eftir matinn.

Ef þetta er raunin þá getur hjálpað að ná sér í ákveðin bætiefni til að
létta á kerfinu. Svokölluð meltingarensím geta verið algjör lífsbjörg,
þau eru til í ýmsum tegundum og frá allskonar framleiðendum. Þau
ber að taka fyrir matinn, þá er ég að tala um stærstu máltíðir dagsins
og sérstaklega fyrir mat sem er kannski þungmeltur og flókinn. Mikið
kjöt, kartöflur, sósa og gúmmelaði væri gott dæmi.

Einnig er gott að huga aðeins að þarmaflórunni, sem þarf að vera vel
samsett til að allt virki vel í meltingunni og það getur verið stórkost-
lega hjálplegt að taka inn góðgerla í bætiefnaformi fyrir meltinguna
(probiotics).

Nú, ef þið teljið að trefjainntakan sé ekki næg, lítið um gróft korn-
meti eða grænmeti, þá getur verið gott að taka inn trefjar. Bara passa
að drekka vel af vökva á móti trefjunum, annars fer allt í steypu, já í
orðsins fyllstu merkingu eiginlega. Þið vitið hvað ég meina.

Ókei, að drykkjunum. Þar sem ég er með blóðsykur og sykurneyslu
á heilanum, þá verð ég að nefna að það er aldrei góð hugmynd, frá
neinum bæjardyrum séð, að drekka áfengi eða sæta drykki á tóman
maga. Það setur blóðsykurinn í algjört rugl og sykurlöngun og mat-
arlöngun verður meiri en nokkru sinni fyrr. Miklu betra að njóta
drykkja með eða eftir matinn, þá er balansinn betri.

Nú ef verið er að neyta áfengis, svona kannski eitthvað meira en
venjulega, þá er gott að taka inn B-vítamínbombu áður en fjörið byrj-
ar, taka þá líka steinefnasölt út í vatn (electrolytes) og einnig fyrir
svefninn. Ef allt er svo ómögulegt daginn eftir, þá er líka gott að nota
þau þá.

Mjólkurþistill er ein áhrifaríkasta lækningajurt sem til er og hún er
rosalega vinveitt lifrinni. Það er gott að taka kúr af mjólkurþistli ef
álagið er eitthvað í meira lagi og lifrin þarf meiri umhyggju og ást en
vant er.

Nú svo er auðvitað að reyna að hafa þetta allt saman í jafnvægi. Oft
tala ég um að mataræðið ætti að vera 80 prósent gott, nærandi og pass-
andi en svo sé pláss fyrir svona 20 prósent af því sem er kannski bara
alls ekkert svo heilsusamlegt. Þetta jafnvægi raskast auðvitað stund-
um, eðlilega, en þá er að snúa við áður en allt fer í rugl.

En lykilatriðið er að njóta og njóta meira og ef eitthvað er aðeins
fyrir utan sporið fína, þá hjálpar samviskubit og niðurrif engum. Það
er bara staðreynd í mínum huga að kökusneiðin fer miklu betur í mig
ef ég nýt hennar í tætlur en ef ég geri það ekki.

Gleðilegt sumar og megi gleðin alveg sturlast með ykkur öllum!

Grill,
gleði og

timburmenn?
Æ, nei …

Sumarið er tíminn, en ekki hvað, og við ætlum öll

að njóta þess í botn þetta árið. Við vonumst eftir

blíðu og skemmtilegheitum frá veðrinu og erum

gíruð og glöð yfir hækkandi sól. Líklega verða

grillpartí, veislur og hittingar í sögulegu fjöldahá-

marki þetta árið, enda hafa félagslegum tengslum

og samskiptagleði verið þröngar skorður settar

undanfarin ár … en ekki meira um það.

Inga Kristjánsdóttir | inga@inga.is

Inga
Kristjánsdóttir
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VELDU ÚR MEÐ SÁL
Frisland Classic

É
g hef notað Yves Saint Laurent
Majorelle Blue Volume Effet
Faux Cils-maskarann frá því í

menntaskóla en vanalega mála ég mig
ekki mikið. Ég læt hann og rauðan
varalit duga. Ég er hins vegar alltaf
með geggjaðar neglur! Það er minn
stíll.

Ég kaupi mikið af augnskuggum og
er hrifin af litunum frá NYX Profess-
ional. Frá því vörumerki er einnig
hægt að fá mjög flottan glans á kinn-
beinin. Ég nota þær vörur þegar ég er
að fara eitthvað mjög fínt og blanda
litunum stundum við varalit
frá Powder Puff Lippie.
Þeir varalitir eru æðslegir
og haldast mjög vel á vör-
unum,“ segir Hildur Björk
Yeoman sem hugsar jafn-
framt vel um húðina og not-
ar þá helst krem og olíur
frá Dr.
Hauschka til
þess.

„Hef notað Yves Saint
Laurent-maskarann

frá því í menntaskóla“
Þeir sem þekkja fatahönnuðinn Hildi Björk Yeoman vita að

hún er alltaf flott til fara og þegar hún málar sig er eftir því tekið.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Volume Effet Faux Cils vatnsheldi
maskarinn frá Yves Saint Laurent í
Majorelle Blue-litnum er eitthvað
sem allir ættu að skoða.

Hildur Björk Yeoman fatahönn-
uður er alltaf flott til fara. Hún
notar förðun á listrænan hátt.

Olíurnar
frá Dr.
Hauschka
mýkja
húðina og
skilja ekki
eftir sig för
í fötunum.
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Þ
að er mjög gaman að vera komin í skóla aftur og er ég á haus
þessa dagana, þar sem önnin klárast um miðjan mánuðinn og
nokkur skólaverkefni eru enn ókláruð. Ég hef verið að vinna úr
nokkrum ljósmyndaverkefnum sem ég á eftir að skila af mér,“
segir hún þegar blaðamaður spyr hvað sé að frétta af henni núna.

Kristín Ásta ákvað að fara í nám, þar sem hana langaði að breyta til í lífinu
og bæta við sig skapandi námi.

„Þá lá þetta beint við. Ég hef alltaf haft gaman af því að taka myndir. Ég
hef eins alltaf haft miklar skoðanir á ljósmyndum og horfi oft á nánasta um-
hverfi út frá því hvernig það rammast inn. Upphaflega ætlaði ég bara að taka
eitt ár en þau plön fóru fljótt út um gluggann þegar ég byrjaði í náminu.

Það er ótrúlega gaman að fara í nám á fimmtugsaldrinum þegar maður er
loksins búinn að finna sína hillu í lífinu.“

Aðstoðaði fyrirsætur erlendis

Kristín Ásta hefur nánast allt sitt líf unnið með ljósmyndir.
„Ég var fyrsti starfsmaður sem var ráðinn inn hjá Eskimo, fyrir utan eig-

endur. Við erum að tala um tíma faxtækja og vefsíður voru það nýjasta og
heitasta af nálinni.

Það var ótrúlega skemmtilegur tími. Ég hélt meðal annars utan um stelpur
sem unnu sem fyrirsætur erlendis sem flestar eru orðnar mæður í dag.

Ég kynntist þeim mjög vel og foreldrum þeirra og eiga þær alltaf stað í
hjarta mínu. Ég ferðaðist mjög víða sjálf á þessum tíma og bjó í París um ára-

bil við að aðstoða rússneskar fyrirsætur með
atvinnuleyfi og að fóta sig í Evrópu,“ segir hún.

Kristín Ásta á þrjár dætur sem fæddar eru
árið 2001, 2006 og 2010. Hún er með BA-próf í
íslensku og vann með skólanum við að velja (e.
cast) fólk í auglýsingar.

„Ég vann á auglýsingastofu í tæp 10 ár sem
var mjög skemmtilegur tími þar sem engir
tveir dagar voru eins.

Svo skellti ég mér í ljósmyndanámið, sem er
ein besta ákvörðun sem ég hef nokkru sinni
tekið.“

Það er búið að vera mikið að gera í skólanum
hjá Kristín Ástu í vetur, svo mikið að hún hefur
varla tekið eftir kórónuveirufaraldrinum.

„Hvorki veðrið né kórónuveirutölurnar, þá
hvort smitin séu á uppleið eða niðurleið, hefur
haft áhrif á mig.“

Ljósmyndir eru samskiptamiðill

Kristín Ásta er ákaflega vinsæl og kannski
ekki að undra þar sem hún stígur vanalega ölduna með þeim sem standa
henni næst.

„Í sumar ætla ég að leysa vinkonu mína af sem á verslun. Svo þarf ég að
hugsa um hvað ég ætla að taka fyrir í lokaverkefninu sem er á næstu önn en
ég útskrifast eftir tveggja og hálfs árs nám um áramótin.“

Ástæðan fyrir því að Kristín Ásta er svo hrifin af ljósmyndum sem raun
ber vitni er sú að þær eru svo fjölþættar.

„Sem dæmi eru þær samskiptamiðill sem notaður er af okkur flestum dag-
lega. Ljósmyndir eru rannsóknarmiðill, skráningartæki, tungumál sem flest-
ir geta túlkað og síðast en ekki síst listmiðill.“

Elskar framandi lönd

Þegar maður forvitnast um lífsgildi Kristínar Ástu rís mikil raunhyggju-
manneskja upp í henni og hún svarar snögg upp á lagið: „Það er ástæða fyrir

því að þessi spurning fær oft klisjuleg svör. Maður er ábyggilega aldrei nógu
oft minntur á klisjurnar!

Lífið hefur samt kennt mér að meta hversdagsleikann, en tvær nánar mér
hafa fallið frá langt fyrir aldur fram á rúmu ári. Svo það er mikilvægt að
minna sig stöðugt á að reyna að hafa hversdagsleikann skemmtilegan, ekki
fresta öllu sem mann langar að gera þangað til seinna og vera þakklátur fyrir
það sem maður hefur.“

Hún veit fátt skemmtilegra en að ferðast út fyrir landsteinana og fara á
staði sem ekki eru í alfaraleið.

„Eins og til Nepals eða Síberíu. Eftirminnilegustu ferðirnar hafa ekkert að
gera með fín hótel eða mikinn lúxus. Ég er hrædd um að mér endist ekki æv-
in til að fara á alla þá staði sem mig langar til að heimsækja, en langar mjög
mikið að fara til Japans! Ég elska París en þangað fór ég fyrst með pabba
mínum fjórtán ára að aldri og nú síðast með skólafélögum síðastliðinn októ-
ber en skólinn skipuleggur ferð árlega á ljósmyndahátíðina Paris Photo.“

Fannst nærandi að sofa í bílnum

Kristín Ásta kann að gera vel við sig og taka tíma frá í dagsskipulaginu til
að hlaða batteríin.

„Það þarf ekki að vera flókið. Ég elska að liggja í heitu baði. Ég fæ flestar
hugmyndir að verkefnum þegar ég fer í göngutúr með Nínu, hundinn minn,
eða er ein að keyra. Við Nína fórum í smá bílferðalag austur á land í lok síð-
asta sumars þegar ég myndaði hampakra á þremur stöðum á landinu fyrir
landslagsáfanga í skólanum og sváfum í bílnum. Það fannst mér mjög nær-
andi. Svo er algjör núvitund að vera ein í myrkraherberginu að stækka upp
af filmu!“

Það verður spennandi að fylgjast með Kristínu Ástu fylgja draumum sín-
um og vonandi gefur viðtalið fleirum hugrekkið til að stökkva út fyrir boxið.

„Það er aldrei of seint að breyta til og láta bara vaða. Hvað er það versta
sem gæti gerst?“

„Lífið hefur kennt mér að
meta hversdagsleikann“

Kristín Ásta Kristinsdóttir ákvað að láta drauma sína rætast, setjast á skólabekk aftur og læra ljósmyndun

hjá Ljósmyndaskólanum. Hún hefur varla tekið eftir veðrinu né kórónuveirunni, svo gaman hefur verið hjá henni.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Ljósmynd/Kristín Ásta

Kristín Ásta starfaði
lengi á fyrirsætuskrif-
stofu og fylgdi ís-
lenskum fyrirsætum
eftir á erlendri
grundu. Hún vann
einnig á auglýs-
ingastofu lengi.

Kristín Ásta hefur unnið með ljós-
myndir lengi. Hún ákvað nú á
miðjum aldri að setjast á skólabekk
og læra að taka ljósmyndir sjálf.

Ljósmynd segir
meira en mörg orð.

Ljósmyndir segja sögu á
myndrænan hátt sem getur
hitt fólk í hjartastað.

Hún elskar einfalt líf
og kann að meta
hversdagsleikann.
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