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Monitor
mælir með

Þetta er ekkert ﬂókið þessa vikuna. Áfram Ísland.

Á NETINU
Heimasíðan
einstein.is er
stórsniðug
síða fyrir
tölvu- og
græjuáhugamenn. Þar
er að finna
fréttir um
tæki svo sem iPod,
iPad, MacBook og Android síma svo
eitthvað sé nefnt. Fréttirnar hafa
iðulega að geyma góð ráð sem gera
notendum kleift að fá sem mest
út úr fínu tækjunum og tölvunum
sínum.

Myndirnar sitthvorum
megin við hjartað

FYRIR NÁMSMENN
Nú stendur
yfir leit að
skipulagðasta
námsmanni
landsins.
Skipulagðir
námsmenn
eru því hvattir
til að skella sér
inn á Facebook-síðu
Námunnar og kynna sér leikreglur
en sá sem sýnir mestu skipulagshæfileikana fær iPad 2 að launum.
Þð hefur löngum borgað sig að vera
skipulagður, rétt eins og Björgvin
Páll.

ÓLAFUR DARRI
Á 30 SEKÚNDUM
Fyrstu sex: 030373.
Uppáhaldsstaður í heiminum: Vestﬁrðir.
Uppáhaldssælgæti: Súkkulaði.
Æskuátrúnaðargoð: Duran Duran.
Versta kvikmynd sem ég hef séð: Teen
Wolf 2 skýst upp í kollinn á mér, ekki það
að ég haldi að Teen Wolf 1 sé mikið betri.

Mynd/Golli

Í HÁLFLEIK

Ólafur Darri Ólafsson leikur í tekjuhæstu mynd síðustu helgar vestanhafs,
Contraband, í leikstjórn Baltasars Kormáks. Hann lék líka í íslensku gerð
myndarinnar, Reykjavík-Rotterdam, og segir hann Wahlberg fyrirmyndarmann.
„Það er kannski pínulítið kvikindislegt að spyrja
svona,“ svarar Ólafur Darri Ólafsson, leikari, og
hlær þegar hann er spurður hvort hin íslenska
Reykjavík-Rotterdam eða Hollywood-endurgerðin Contraband standi honum nærri hjarta.
Leikarinn geðþekki fer með hlutverk í báðum
myndunum. „Þessu er erfitt að svara af því að
eðlilega hafði maður aldrei grun um það þegar
maður lék í Reykjavík-Rotterdam að maður
myndi nokkurn tímann leika í einhverri endurgerð á ensku með Balta sem leikstjóra. Reykjavík-Rotterdam-ferlið var fyrsta skiptið í langan
tíma sem við Balti lékum saman, hann hafði
aðallega leikstýrt mér, svo að því leyti þótti mér
mjög vænt um þá mynd. Auðvitað var samt líka
ótrúlega spennandi að fara að leika í bíómynd í
New Orleans, leika á ensku og svo framvegis. Ég
held að ég geti ekki gert upp á milli enda er þetta
náttúrlega alveg sitthvor myndin. Þótt Contraband sé endurgerð þá er hún alveg sér bíómynd.

Ætli þær séu ekki bara jafnnærri hjartanu en
bara sitthvorum megin? Það er líklega besta
svarið.“ En hver er helsti munurinn á því að leika
í kvikmynd ytra og að leika í kvikmynd á hinu
litla Íslandi?
„Munurinn felst fyrst og fremst í aðbúnaði og
þeim fjármunum sem menn hafa yfir að ráða.
Allt annað hérlendis jafnast í raun á við það sem
gert er úti. Það á við um leikstjórn, leik, handritaskrif, vinnubrögð, „krúið“ og allt. Eini munurinn
er eiginlega hversu mikið fólk fær borgað, þetta
er ekki mikið flóknara en það.

Wahlberg er fyrirmyndarmaður
Eins og venja er á Íslandi er nauðsynlegt að
fá umsögn Ólafs Darra um stórleikarann Mark
Wahlberg. „Við mig var hann afskaplega kurteis,
almennilegur og bara algjör fyrirmyndarmaður,“
er svarið en nánast allar senur myndarinnar sem
Ólafur Darri leikur í innihalda einnig Wahlberg.

Þegar blaðamaður náði tali af leikaranum var
hann yfir sig spenntur yfir að sjá Contraband
en hann var á leiðinni á forsýningu síðar það
kvöld. Hann sagðist ekki kvíðinn, þótt hann hefði
ekki hugmynd hvort allar senurnar hans hafi
haldist inni í lokaútgáfu myndarinnar. „Ég hef
ekki hugmynd um það en ég veit að mér bregður
allavega fyrir í henni. Ég er alveg bjartsýnn á að
ég sé eitthvað í myndinni en ég er náttúrlega í
litlu hlutverki og vissi það frá upphafi. Aðallega
hlakka ég til að sjá myndina og hvet fólk til að
gera slíkt hið sama. Ég hlakka til að sjá verkið
hans Balta og vinnuna hennar Elísabetar (Ronaldsdóttur),“ en sú síðarnefnda klippti myndina.
Að Contraband undanskilinni munu landsmenn næst berja Ólaf Darra augum í kvikmyndinni Djúpinu, sem Baltasar Kormákur leikstýrir
einnig, en hún verður frumsýnd á fyrri hluta
ársins.
elg

Maður vex
aldrei upp
úr því að
leika sér í
boltaleik
og þykjast
vera einn
af „strákunum okkar“.
Nú eru hins
vegar slæmar aðstæður til boltaleiks
utandyra og því er tilvalið að spila
einfaldlega sokkahandbolta heima í
stofu eða frammi á gangi. Nota má
einhverjar góðar dyr á heimilinu
sem mark en munið bara að passa
fínu stofustássin.

Vikan á …

Björgvin Páll
Gústavsson
Nú er allt undir!
Ísland-Noregur!
Wish me luck! ;)
18. janúar kl. 16:45

Efst í huga Monitor

Feitast í blaðinu

Salt í lagi?

Kristján Sturla
er á leið til Kaupmannahafnar í lok
mánaðarins að
spila tónlist.

M
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Jóhanna Björg bjó
sér til draumastarfið
sitt sjálf og ritstýrir
nú Nude
magazine.

6

Björgvin Páll
Gústavsson dúxaði
bakarann og vill
ekki raka af sér
píkutryllinn.

8

Strákarnir okkar
eru flottir í tauinu
eins og Stíllinn
fékk að
kynnast.

12

Kristmundi Axel
fannst óþægilegt
að vera í þröngum
buxum í
Evróvisjón.

amma hringdi í mig í gær og bauð mér
að koma heim í grjónagraut og
slátur. Ég var náttúrulega alveg uppi
með mér og fylltist tilhlökkun þar
sem ég sá fyrir mér einn af mínum
uppáhaldsréttum á borðinu heima
í foreldrahúsunum. Ég vissi líka að
það yrði enginn matur á boðstólnum heima hjá mér sökum anna
heimilisfólksins. Ég segi samt við
mömmu að það væri mögulegt að
ég yrði upptekinn og kæmist ekki í
matinn. Því hefði ég betur sleppt því
það kom á daginn að eftir fótboltaæfingu
þurfti ég að sinna ákveðnum erindum
og var ekki klár í slaginn fyrr en um níu. Þá
vippaði ég upp símanum og hringdi í múttu en viti
menn, grauturinn var búinn.

É

14

g var þá kominn í gríðarlegt grjónagrautsstuð svo
ég skaust í Hagkaup í Garðabæ til að ná mér í eitt
stykki MS-grjónagraut. Hann er nefnilega ljúffengur
mjög þó svo að einfalt sé að framreiða hann. En eftir að
hafa labbað fram og til baka í mjólkurvörunum í rúmar

sjö mínútur án þess að reka augun í grautinn
góða þá spurðist ég fyrir um hvar hann
væri að finna. Afgreiðslumaðurinn
horfði á mig og sagði: „Er ekki allt í
lagi? Halló. Wake up. Það er búið að
innkalla hann því hann inniheldur
iðnaðarsalt“ (hann reyndar sagði
þetta ekki heldur benti mér á skilti
með upplýsingunum. Sagan er
betri svona). Þá sagði ég bara: „Saltu
kjafti, drengur. Er ekki salt í lagi
heima hjá þér“ (ég sagði þetta ekki
heldur en var vissulega vonsvikinn.
Fékk mér reyndar 1944 graut í staðinn.
Hann var fínn).

E

n ég vona heitt og innilega að ykkar uppáhaldsvörur
hafi ekki verið innkallaðar sökum iðnaðarsaltsins.
Svo eru þeir víst að fara að innkalla töluvert af lyklaborðum því að mörg innihalda svokallað iðnaðaralt
og slíkir takkar eru víst hættulegir. Vá, hvað þessi var
slakur.
Eru ekki allir slakir?
Jónsson
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Logi Geirsson
Lyfta Sofa Éta
EM Lyfta Éta
Sofa þetta er
ekki ﬂókið líf...
18. janúar kl. 16:26

Maggi Mix
Fór í sund skellti
mér í pottinn
drullu kaldur
potturinn enda
kallt í veðri. Sá feitann mann
sem rann á klaka öskraði hátt.
Er mikið að spila og skemmta
þessa dagana enda ýlla
frægur gvutti. Tjá Tjá Mixarinn
á stjá.
18. janúar kl. 13:48

Thorunn
Antonia
Magnusdottir
Af hverju vill
enginn koma
með mér í hot yoga?? Fer
alveg að fara að taka þetta
persónulega..
17. janúar kl. 3:47
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OLSEN-BRÆÐUR
ALLTAF TIL STAÐAR
Fyrsta nafnið sem treður upp á tónleikaröðinni Músíkpartý,
er Jón Jónsson. Monitor heyrði í Kristjáni Sturlu Bjarnasyni,
hljómborðsleikara, fyrir komandi tónleika í kóngsins Köben.
Hvað hyggist þið gera í Kaupmannahöfn fyrir utan
það að halda tryllta tónleika?
Við munum að sjálfsögðu nýta ferðina í smá hópefli.
Við förum trúlega út að borða, skoðum Kaupmannahöfn og skemmtum okkur.
Segjum sem svo að það myndi mæta hellingur af
Dönum á tónleikana, hvaða lag úr ykkar lagalista
heldur þú að myndi höfða best til þeirra?
Ég hugsa að það væri Sunny Day in June því það er
alltaf sól í júnímánuði í Danmörku.
Má búast við því að þið leikið danska slagara eins

og „Vi er røde, vi er hvide“ og „Fly on the Wings of
Love“ á tónleikunum?
Það er aldrei að vita. Það hefur ekki verið rætt enn en
verður hugsanlega rætt á næsta hljómsveitarfundi.
Það gæti alveg verið að það laumist inn eitt og eitt
danskt viðlag, eins og til dæmis úr laginu Papirsklip
með Kim Larsen.
Ef Olsen-bræðurnir sjálfir byðu fram krafta sína á
tónleikunum, mynduð þið leyfa þeim að syngja eitt
af lögunum á prógramminu ykkar? Ef já, hvaða lag?
Það yrði klárlega Always Gonna Be There af því þeir
eru alltaf til staðar hvor fyrir annan.

Hvað er framundan hjá hljómsveitinni á árinu 2012?
Er forsprakkinn búinn að semja nýtt efni?
Já, hann er búinn að semja eitthvað af nýju efni svo
það eru hugsanlega upptökur á næstu mánuðum. Ég
vona bara að við getum gefið eitthvað meira efni út
sem allra fyrst.
Hvort kannt þú persónulega betur við að spila
á góðum tónleikum eða að taka upp gott efni í
hljóðveri?
Ég hugsa að það sé skemmtilegast að spila á góðum
tónleikum og fara svo í stúdíóið eftir tónleikana.
elg

KRISTJÁN STURLA
Á 30 SEKÚNDUM
Fyrstu sex: 170185.
Uppáhaldsskyndibiti: Hamborgari.
Uppáhaldslitur í Trivial Pursuit:
Bleikur.
Uppáhaldsfyrirbæri frá Danmörku:
Lego.
Æskuátrúnaðargoð: Indiana Jones.

MÚSÍKPARTÝ
Í KAUPINHAFN
Tónleikaröðin Músíkpartý fer af stað
helgina 27. – 29. janúar í Kaupmannahöfn. MonitorTV verður að sjálfsögðu
á staðnum til fanga stemninguna og
munu myndskeiðin birtast á mbl.is í
kjölfarið. Dagskrá tónleikaraðarinnar er
eftirfarandi:
27. – 29. janúar: Jón Jónsson
3. – 5. febrúar: Dikta
17. – 19. febrúar: Siggi Hlö.
24. – 26. febrúar: Friðrik Dór og Steindi

KRISS ROKK FÉKK BINNA BASSA
MEÐ SÉR TIL HALDS OG TRAUSTS

Mynd/Kristinn

Tónleikarnir fara fram í Bryggen á
laugardagskvöldum hverrar helgar.
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Pínu umbrotsperri
itsins Nude
Jóhanna Björg Christensen er ritstjóri og stofnandi veftímar
í hausinn og
magazine. Fyrir rúmum tveimur árum fékk hún þessa ﬂugu
ndaferðir rætast.
setti allt á fullt til að láta drauminn sinn um tískustörf og útla
Hvenær fæddist hugmyndin að Nude magazine?
sem markaðsHún fæddist rétt fyrir áramótin í desember 2009. Ég var að vinna
hjá fór á hausinn
stjóri og var í fæðingarorlofi en fyrirtækið sem ég var að vinna
sem ég var
svo ég fór að leiða hugann að því hvað ég gæti farið að gera. Vinnan
alveg að finna
búin að vera í var orðin svona þægileg innivinna og ég var ekkert
í heimi að vinna
mig þar lengur. Svo ég hugsaði hvað væri það skemmtilegasta
reglulegum
með
nsanum
tískubra
í
vinna
að
væri
það
að
út
það
fékk
og
við
sínum tíma en
á
mínar
r
vinkonu
við
gríni
í
ferðum til New York. Þetta sagði ég
dag.
í
gera
að
er
ég
sem
það
akkúrat
er
þetta
Og þér fannst réttast að redda þessu bara sjálf?
mig langaði að
Tískublöðin heilluðu en það var ekkert blað hér á Íslandi sem
drauminn
láta
að
til
útlanda
til
ytja
fl
að
ætti
ég
hvort
hugsaði
ég
vera á. Svo
að gera þetta
ég
ákvað
svo
En
upp.
rætast og eyða mörgum árum í að vinna mig
bara sjálf.
Var ekki mikið mál að láta hugmyndina verða að veruleika?
en þetta tók ekki
Í raun og veru ekki. Það voru ekki margir sem höfðu trú á mér
apríl.
í
út
ð
gefi
og
2010
mars
lok
í
klárt
var
blaðið
langan tíma. Fyrsta
Þú ert menntaður „multimedia integrator,“ ekki satt?
forritun, þrívíddarJú, multimedia integrator er samblanda af grafískri hönnun,
þessa þekkingu og
hönnun og fleiru og í skólanum lærðum við hvernig má nýta
ég útskrifaðist
en
þetta
lærði
ég
þegar
til
ekki
voru
setja hana saman. Netblöð
að hnýta saman
úr tækniháskóla í Danmörku 2002. En með netblaði er ég í raun
alla þessa þætti.
Hefur þú alltaf haft áhuga á tísku?
tímarit og
Ég hafði í raun meiri ástríðu fyrir tímaritum. Ég hef alltaf elskað
og ég
pervert)
layout
(e.
perri
umbrots
pínu
safnað þeim. Ég er í raun svona
af tísku en
fæ ótrúlega mikið út úr því að skoða blöð. Ég hef líka mjög gaman
tímarita-ástríðan er sterkari.
Er blaðið bara fyrir konur?
samkvæmt okkar
Í raun og veru ekki. Auðvitað miðum við blaðið að konum en
að það séu svona
gaman
mjög
nnst
fi
Okkur
tölum eru um 30% lesenda karlkyns.
með.
fylgjast
að
strákar
margir
Hvað finnst þér fallegt í fari kvenna?
Sjálfstraust og
Mér finnst gaman þegar konur hafa sterkan, persónulegan stíl.
allt hitt. Sterkar
kemur
þá
ust
sjálfstra
hefur
þú
ef
því
máli
líka
útgeislun skipta
konur kann ég vel að meta.

Jóhanna Björg tók þátt í hugmyndakeppni
Innovit, Gullegginu, árið 2010 og endaði í
þriðja sæti keppninnar. „Þetta hjálpaði mér
að ýta mér síðasta skrefið. Þau sögðu mér
hvað væri gott við hugmyndina og hvað ég
þyrfti að bæta. Ég gerði viðskiptaáætlun
sem er eitthvað sem ég hefði aldrei gert.
Ég í raun tók þetta af meiri alvöru og fór
að vinna heimavinnuna mína. Það að lenda
í þriðja sæti gaf mér aukinn trúverðugleika
og það hjálpar líka helling. Ég mæli hiklaust
með Gullegginu.“ Allir geta tekið þátt í
keppninni en skilafrestur hugmynda er 22.
janúar og mega allir taka þátt. Verðlaunin
eru ekki af verri endanum en sigurvegarinn
fær peningaverðlaun upp á 1.000.000 króna
og ráðgjöf frá Innovit að verðmæti 600.000
krónur. Nánari upplýsingar á www.innovit.is.

fyrir þér að gefa
Sumir segja að Internetið sé að taka við af pappírnum. Sérðu
pappír?
á
Nude
út
einhvern tímann
í. En það væri
Mig langar það en það gæti verið hættulegur bransi að fara inn
þá yrði það
því
rlega
mánaða
það
gera
ekki
ég
myndi
þá
og
gaman að gera það
og hausti sem ég
bara kvöð. Ég myndi frekar vilja gefa út lúxus-útgáfur að vori
perrinn myndi
gæti dundað mér við og haft alveg fullkomnar. Þar sem umbrots
njóta sín í botn.
Af hverju heitir blaðið Nude?
er svo hlutlaus og
Þetta er liturinn „nude“ sem er uppáhaldsliturinn minn. Hann
að nafnið tæki yfirer góður grunnur fyrir síbreytilega tískustrauma. Ég vildi ekki
að þetta væri
höndina. Auðvitað vissi ég að fólk myndi hugsa um nekt og halda
alls ekki klámblað.
klámblað en það hefur bara hjálpað okkur þó svo að þetta sé
(hlær).
Ég er svo saklaus að ég hélt að fólk myndi fyrst hugsa um litinn
Hvar sérðu þig eftir 5 ár?
hratt þannig
Ég hef alltaf verið með 5 ára plan en núna hefur allt gerst svo
finna út úr því
að
reyna
að
því
er
Ég
að ég er komin fram úr mínum plönum.
og farin út fyrir
stækka
að
búin
verðum
við
að
held
ég
en
ár
5
eftir
verð
hvar ég
færir.
vegir
allir
eru
landsteinana. Þegar þú ert á Netinu þá

jrj

Mynd/Ómar

TÓK ÞÁTT Í GULLEGGINU

100%

PRÓTEINDRYKKURINN
SEM ÍSLENDINGAR FÁ
ALDREI NÓG AF
MS.IS

ÍSLENSKA SIA.IS MSA 58035 01/12

HÁGÆÐA
MYSUPRÓTEIN
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KAMBÓDÍU-TEBOW

BRÚÐKAUPS-TEBOW

STONEHENGE-TEBOW
GOLDEN GLOBE-TEBOW

PERÚ-TEBOW

ÞESSUM ÞYKIR EKKI
HUNDLEIÐINLEGT AÐ „TÍBÓA“

Plankið er dautt

st frá ári til árs hérlendis.
Vinsældir ameríska fótboltans og NFL-deildarinnar hafa auki
aður tímabilsins en
Leikmaðurinn Tim Tebow hefur trúlega verið umtalaðasti leikm
þennan skrautlega leikmann.
Monitor skoðaði nýjasta æðið vestanhafs sem kennt er við
Fyrir þetta leiktímabil NFL-deildarinnar var Tim Tebow varamaður
í liði Denver Broncos. Með
ævintýralegum innkomum vann
hann sér inn byrjunarliðssæti sem
aðalleikstjórnandi liðsins og þakkaði
hann frelsaranum sjálfum fyrir
í hvívetna. Þegar velgengni hans
varð hvað ótrúlegust töldu menn
að ekkert annað kæmi til greina en
að Jesús Kristur væri í raun og veru
á bak við leikmanninn. Í kjölfar
fjölmiðlafársins í kringum Tebow
varð bænastelling leikmannsins
eitt af aðalsmerkjum hans og þegar
aðdáendur leikmannsins byrjuðu að
deila myndum af sér í bænastellingunni á Facebook varð það samstundis æði sem svipar að mörgu leyti
til planksins sem skók heiminn í
sumar. Æðið er kallað „Tebowing“
eða „to Tebow“ (ísl. að „Tíbóa“) og er
aðalmiðstöð þess síðan tebowing.
com þar sem sjá má fjöldann allan
af fyndnum myndum af fólki að
Tíbóa úti um allan heim.

MADONNA TREÐUR
UPP Á SUPERBOWL
Á sunnudaginn næstkomandi fara
fram eiginleg undanúrslit NFL
þegar Baltimore Ravens og New
England Patriots mætast í úrslitum AFC-deildarinnar og New York
Giants og San Fransisco 49ers
mætast í úrslitum NFC-deildarinnar. Sjálf Ofurskálin (e. Superbowl)
fer fram í Indianapolis þann 5.
febrúar næstkomandi og fellur
það í hlut poppdrottningarinnar
Madonnu að skemmta í hálfleik.

TIM TEBOW
Fæddur: 14. ágúst 1987 í Makati-borg,
Filippseyjum.
Hæð: 191 cm.
Þyngd: 111 kg.
Þrjár staðreyndir:
• Er strangtrúaður evangelisti og
hefur meðal annars ferðast um
Bandaríkin til að fræða samlanda sína
um trúna í skólum og fangelsum.
• Nú standa yfir byggingarframkvæmdir á sérstökum barnaspítala
í Filippseyjum sem samtök
leikmannsins, Tebow Foundation, og
barnahjálparsamtökin CURE standa
fyrir. Framkvæmdunum á að ljúka á
næsta ári.
• Á dögunum skrifaði sjálf Lady Gaga
á Twitter: „Ég held með New York
Giants en vá! #Tebow Svona líta
sigurvegarar út.“
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Þakkar fyrir
gagnrýnina
Björgvin Páll Gústavsson segist svo bilaður í hausnum að í hvert sinn sem
hann fær hugmynd þarf hann að tækla hana strax. Hann sagði Monitor frá
ofvirkninni í æsku, fullkomnunaráráttunni og skýringunni á „píkutryllinum“.
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Þó að Björgvin Páll fái borgað fyrir að láta dúndra í
sig boltum daginn út og daginn inn hefur hann aldrei
nefbrotnað. „Ef ég nefbrotna þá gerist það bara. Ég er
ekkert að fara að keppa í Herra Ísland svo mér er nokkuð
sama þótt nefið á mér yrði eitthvað pínu skakkt,“ segir
hann á léttum nótum. Þessi sterki karakter, sem ver
mark „strákanna okkar“, er menntaður bakari en bakar
þó aldrei heima. Hann leikur í dag með Magdeburg í
Þýskalandi en segir að það skemmtilegasta sem hann geri
sé að spila handbolta fyrir landsliðið enda er þjóðarstoltið
gífurlega ríkt í honum og hann er meðal annars með
Ísland húðflúrað á framhandlegg sinn. „Það að geta glatt
þjóðina í janúar þegar skammdegisþunglyndið er hvað
mest er ómetanlegt. Það er í raun þjóðarstoltið sem er að
springa út úr mér þegar ég missi mig í fagnaðarlátum í
miðjum leik.“
Nú ert þú fálkaorðuhafi. Kemur fyrir að þú hengir hana
á brjóst þitt, lítur í spegil og hugsar með sjálfum þér: „Já,
ég er að meika það í lífinu“?
Ég hef nú ekki hengt hana á mig nema bara þegar ég má
það, ég held að það gildi ákveðin lög um fálkaorðuna um
hvenær maður má setja hana upp. Ég sé hana hins vegar
uppi í skáp heima hjá mér og það minnir mig svona á að
ég hafi gert eitthvað gott. Maður hefur samt passað upp
á það að líta ekki á þetta sem endapunkt heldur einmitt
upphafið að einhverju góðu og þá er fínt að geta unnið út
frá fálkaorðu.
Í æsku komst þú þér oft í klandur vegna ofvirkni þinnar
eða óþekktar og mér skilst að kennarar þínir og annað
fólk í kringum þig hafi jafnvel afskrifað þig á vissan hátt.
Hefur þú aldrei hringt í þetta fólk eftir að þú fórst að ná
árangri til að stinga upp í það?
Nei, alls ekki. Ég þakka fyrir það í dag að ég hafi fengið
þessa gagnrýni og ég held að það hafi verið mér hollt. Ef ég
hefði ekki fengið að heyra þetta hefði þetta kannski ekkert
endað vel því við það að heyra svona hluti skall raunveruleikinn á mér að vissu leyti. Þá þurfti ég að afsanna
ákveðin atriði og taka ábyrgð á hlutum sem ég var að gera
eða því sem ég var ekki að gera. Ég er þannig gerður að ég
reyni að læra af því sem ég geri rangt og er enn að læra.
Þú varst meðal annars lagður inn á BUGL í nokkrar vikur
sem krakki. Hugsar þú einhvern tímann til þess í dag?
Það að fara þangað inn var einmitt líka dálítið hollt fyrir
mig. Ég man eftir að hafa labbað þarna inn og fundist ég
ekki eiga að vera þarna. Þá lagði ég bara upp með að sýna
fram á að ég væri á röngum stað. Tíminn þarna inni var
nú ekki langur en hann var góður til að átta mig á því að
ég þyrfti að gera eitthvað í mínum málum.
Þú fórst að búa aðeins sextán ára gamall þegar mamma
þín flutti úr Reykjavík út á land og mér skilst að þú hafir
búið í HK-heimilinu. Er það rétt?
Já, fyrsta íbúðin mín er í rauninni íbúð sem er tengd við
HK-heimilið. Þegar ég var ekki heima hjá mér í þessari
íbúð þá var ég inni í sal að leika mér með bolta, taka
markmannsæfingu eða lyfta. Ég bjó þar í rauninni hvort
sem ég var „heima“ hjá mér að horfa á sjónvarpið eða á
æfingu. Þetta var ekki svona mitt annað heimili, ég átti
bara bókstaflega heima þar.

ÞETTA EÐA HITT?
Brúðkaupið eða silfrið á ÓL? Ef ég þyrfti að velja á milli
konunnar og boltans þá yrði konan alltaf fyrir valinu,
þannig að ég verð að segja brúðkaupið. Sérstaklega í ljósi
þess að ég ætla að ná í gull á næstu ÓL.
Sviss eða Þýskaland? Þýskaland handboltalega séð en
Sviss félagslega séð.
Bakstur eða boltinn? Boltinn.
Snúður eða kleinuhringur? Snúður.
Ef þú yrðir að gera annaðhvort, hvort myndir þú frekar
raka af þér hárið og vera sköllóttur til æviloka eða fá þér
Silver-lógóið tattúverað yﬁr allt bakið? Tattúið, ég væri þá
örugglega bara alltaf í bol.

Í dag býrð þú í Þýskalandi sem atvinnumaður í handbolta. Hvað er það besta við að búa í Þýskalandi?
Það besta er að þar get ég unnið við það skemmtilegasta
sem ég geri, að spila handbolta. Svo verð ég vonandi úti í
atvinnumennsku í 10-20 ár og þá er gaman að geta lært
tungumál og kynnst nýju fólki. Að lokum má nefna að við
það að búa í Þýskalandi þá nýt ég Íslands svo miklu betur.
Mér finnst alltaf geggjað að koma hingað, hvort sem það
er til þess að spila handbolta eða vera með fjölskyldunni.
Ég fór til dæmis út í morgun og þurfti að skafa bílinn
minn, sem oftast fer kannski í taugarnar á fólki, en ég
elskaði það því ég var að koma frá Þýskalandi þar sem
það var tíu stiga hiti. Það er bara það sem ég er, ég er
Íslendingur.
Það er eitt að byrja að æfa handbolta, en annað að velja
markvarðarstöðuna. Þarf maður ekki að vera alveg
klikkaður til að vilja standa milli stanganna í handbolta?
Jú, þetta hljómar kannski ekki sem besta vinna í heimin-

um að láta kasta í sig boltum. Málið er hins vegar að ég
kunni fljótlega að meta ábyrgðina sem fylgdi því að vera
markmaður og ekki síst hvað ég fékk mikla athygli þar.
Það er mikill hasar hjá markmanni í handbolta. Í fótbolta
færðu kannski ekki að gera neitt í 50 mínútur og það
hentar mér ekki, þá spring ég bara. Það er gaman að vera
svona lítið lið inni í stóra heildarliðinu. Það er reyndar líka
skemmtilegt að í markinu fær maður svo góðan tíma til að
fagna með áhorfendum. Þú verð kannski skot og færð þá
nokkrar mínútur til að fagna á meðan að ef þú ert í sókn
og skorar þá þarftu að hunskast til baka í vörn. Svo er
bara spurning hvernig maður verður eftir tuttugu, þrjátíu
ár þegar maður er búinn að vera að taka við þessum
dúndrum í allan þennan tíma (hlær).
Ert þú ekki í skotheldu vesti undir treyjunni?
Nei, ég er með punghlíf en annars eru þetta bara marblettir og vesen. Þetta kemst samt í vana.
Þú útskrifaðist sem bakari árið 2008 og jafnframt dúx
iðnnema. Ert þú svona fáránlega góður bakari?
Það má kannski segja að ég hafi verið í fáránlega góðum
höndum. Ég var meðal annars heppinn með það að gera
að ég lærði hjá algjörum meisturum. Ég var hjá Jóa Fel
sem er náttúrlega meistari og kann fræðin ansi vel og
einnig Þorvaldur Borgar, samstarfsfélagi minn í þeirri
deild. Þegar þú færð lærimeistara eins og þá tvo eykur það
bara áhuga manns á náminu. Ég reyndi bara að gera þetta
eins vel og ég gat og er mjög stoltur af því sem ég gerði.
Heimildir Monitor herma að þú bakir aldrei heima hjá
þér. Hvernig stendur á því?
Ég kem lítið sem ekkert að bakstrinum heima. Ég vil nú
ekki segja að ég nenni því ekki heldur er ég bara með
kvenpening á heimilinu sem er mjög góður kokkur og
bakari. Ég reyni nú að gefa einhver góð ráð ef ég get
eitthvað aðstoðað en annars er hún bara svo góð í þessu
svo ég sé bara um að spila handbolta í staðinn.

Ég fór til dæmis út í
morgun og þurfti að
skafa bílinn minn, sem oftast
fer kannski í taugarnar á fólki,
en ég elskaði það...“
Má búast við að þú opnir Bjöggabakarí eftir atvinnumannaferilinn?
Ég fæ endalaust af hugmyndum í hausinn og ein af þeim
er til dæmis að opna kaffihús og það er alveg pæling í
framtíðinni, hvort sem það er eftir tvo mánuði eða eftir
tíu ár. Þótt ég eigi nú ekki að segja frá því þá er ég meira
að segja búinn að útbúa matseðilinn á kaffihúsinu. Ég er
það bilaður í hausnum að ef ég fæ hugmynd þá tækla ég
hana strax sem skjal í tölvu og bíð eftir að hún geti verið
framkvæmd.
Eru strákarnir í handboltalandsliðinu ekkert að pressa á
þig að fara að baka fyrir sig?
Nei, það er eitthvað minna af því. Þegar við erum í
landsliðsferðum og það eru kannski kökur í boði þá spyrja
þeir mig hvort það sé eitthvað varið í þetta. Þeir mættu
nú samt vera duglegri að biðja mig um uppskriftir að
skúffukökum og svona til að spreyta sig á heima fyrir.
Ef landsliðið í handbolta efndi til karókíkeppni, á hvern
myndir þú veðja?
Ég myndi tippa á Kára Kristjáns línumann. Það býr
mögnuð rödd í honum sem fæstir fá að kynnast. Hann
er mikill rokkari og með rödd sem er bæði ljúf og rokkuð
og þeir eru miklir sönghæfileikarnir á þeim bænum þótt
hann flaggi þeim ekki mikið. Hann myndi allavega vinna
Loga Geirsson, ég get lofað þér því (hlær).
Getur þú lýst fyrir mér lífinu í landsliðinu á milli leikja á
stórmótum?
Það er rosalega misjafnt hvað menn gera. Fyrst og fremst
er aðalmarkmiðið milli leikja að halda skrokknum sínum
góðum með því að fara til sjúkraþjálfara og hvílast sem
mest. Það er númer eitt og svo er númer tvö að stúdera
andstæðinginn. Þar fyrir utan eyða menn tíma í að
halda sér ferskum hvort sem það er með því að horfa á
bíómyndir, koma viðskiptahugmynd í framkvæmd eða
tala við konuna á Skype.
Þegar liðsmenn eru að tala við kærusturnar eða konurnar á Skype, leyfa þeir sér þá að segja „ég elska þig“ eða
þurfa handboltamenn að sýnast harðir öllum stundum?
Ég held að ég hafi nú misst allt „harða orðsporið“ þegar
ég gaf konunni minni valentínusargjöf á sínum tíma sem
var einfaldlega fréttatilkynning á Vísi.is um að ég elskaði
hana. Þetta er allavega ekki feimnismál hjá mér svo ég
þarf ekki að reyna að halda brjálæðislega harðri ímynd
hvað það varðar.
Hver af „strákunum okkar“ myndir þú segja að væri
uppteknastur af útlitinu og hver er síst upptekinn af því?
Síst upptekinn af því er líklega herbergisfélagi minn,

HRAÐASPURNINGAR
Fyrstu sex: 240585.
Uppáhaldsmatur: Allur maturinn yﬁr jólin og
bananabrauðið hjá konunni.
Uppáhaldsstaður í heiminum: Inni á vellinum.
Uppáhaldshandboltamaður: Thomas
Svensson.
Stærsti sigurinn: Leikurinn við Spán í
undanúrslitum á ÓL.
Æskuátrúnaðargoð: Þau voru mörg. Thomas
Svensson sem handboltamarkmaður, Peter
Schmeichel sem svona leiðtogatýpa, Beckham útlitslega séð, Jordan sem íþróttamaður
almennt og Cantona hvað varðar karakter.

Hreiðar Levý, þótt hann sé búinn að
skána mikið. Hann spáir minnst í því hvenær hann ætti að raka sig og svo framvegis.
Svo hugsa ég að ég taki hinn titilinn bara á mig þar sem
að Logi Geirsson er hættur.
Frá því þú varðst einn af „strákunum okkar“ hefur
alþjóð viljað vita hver pælingin á bak við skeggið þitt er.
Átt þú útskýringu á þessum „píkutrylli“?
Já, þegar ég fékk fyrst skegg óx mér bara skegg á þessum
stað. Þetta var auðvitað rosa kjánalegt fyrst enda þunnt
og asnalegt. Ég var að reyna að vera harður töffari af því
að fyrir var ég frekar mjór og ekki kominn með sítt hár en
mér fannst ég verða að „púlla“ einhverja týpu. Síðan hef
ég bara haldið mig við þetta. Ég prófaði einu sinni að raka
þetta af en fannst þá bara vanta eitthvað. Þetta er ekki það
að mér finnist þetta eitthvað geðveikt töff í dag heldur er
þetta eiginlega bara hluti af týpunni. Ég vona samt að fólk
banki í mig eftir nokkur ár og skipi mér að raka þetta af
mér því mér finnst ekkert voðalega töff þegar menn eru
komnir vel yfir þrítugt og eru með einhverja strípu framan
í sér.
Mér er sagt að þú hafir orðið skotinn í konunni þinni
eftir að hafa séð fermingarmynd af henni uppi á vegg
hjá félaga þínum (eldri bróður hennar). Er það tilfellið?
Já, við vorum að æfa fyrir EM með unglingalandsliðinu um
verslunarmannahelgi og vorum að horfa á sjónvarpið milli
æfinga og þá rakst ég á fermingarmynd af þessari stelpu.
Ég sagði svona: „Er þetta systir þín uppi á vegg, Jói? Gefðu
mér númerið hennar.“ Þetta byrjaði þá bara sem grín
gagnvart honum að ég fór að senda henni SMS. Síðan vatt
þessi fíflaskapur upp á sig og við héldum einhverju sambandi í gegnum SMS-skilaboð þangað til hún mætti á leik
hjá okkur og þá sá ég hana uppi í stúku og varð eiginlega
bara heillaður strax. Hún glitraði alveg uppi í stúku með
ljósa hárið og allt það. Svo hitti ég hana almennilega eftir
að við komum heim sem Evrópumeistarar en ég hugsaði
strax að þetta væri stelpan sem ég ætlaði að ná mér í og
hef verið með síðan.
Bróðirinn hefur alveg verið sáttur?
Já já, hann tók þessu með jafnaðargeði og vissi að ég er
enginn vitleysingur. Hann lamdi mig ekki eða neitt og ég
er þakklátur fyrir það.
Þú giftir þig síðastliðið sumar. Er lífið allt annað sem
giftur maður?
Það umturnaðist algjörlega. Nei nei, þetta er í rauninni
sami gamli farvegurinn fyrir utan það að brúðkaupsdagurinn var líklega besti dagur lífs míns. Þarna ert þú á
ákveðnum tímapunkti að drekka inn í þig allt sem hefur
gerst á lífsleiðinni hingað til og þú ert með öllum sem
þú vilt að séu þarna, fjölskyldunni og vinunum. Það er
verið að tala um þig, það er verið að hrósa þér, lasta þig og
gera grín að þér og súmmera upp líf þitt. Ég er þó nokkuð
feginn að þetta sé búið þar sem þetta var dálítið skipulagsmál og mikill tími fór í þetta en ég held að það verði
allir að prófa þetta einhvern tímann.
Konan þín segir þig næstum því of duglegan í húsverkunum heima fyrir. Má segja að þú hafir lært að taka út
ofvirknina í þeim efnum?
Ég er með ákveðna fullkomnunaráráttu sem hefur ágerst
með árunum. Þegar ég var yngri var ég bara venjulegur
unglingur með allt í rusli inni í herberginu mínu en á
einum tímapunkti komst ég að því að ég væri ógeðslegur.
Það gerðist þegar ég fann vonda lykt inni í herberginu
mínu, leit undir rúm og sá þá allt í einu fimm daga kjúkling á disk inni hjá mér. Ég sagði við sjálfan mig: „Nei, þú
getur ekki verið svona ógeðslegur“, svo það var ákveðinn
vendipunktur. Upp frá því fór ég að leggja upp úr hreinlæti
og er með ákveðna áráttu sem lýsir sér þannig að það þarf
að brjóta saman þvottinn minn á ákveðinn hátt. Í ljósi
þess brýt ég alltaf saman þvottinn minn sjálfur, ekki af því
að ég treysti konunni ekki heldur hef ég bara trú á að ég
geti gert það betur (hlær).
Í sömu andrá ert þú sagður of skipulagður. Ert þú
sammála því?
Ég held að ein af ástæðunum fyrir því að ég hef náð
árangri í því sem ég hef tekið mér fyrir hendur
sé af því að ég er skipulagður. Ég vinn markvisst að því sem ég er að gera en það getur
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svo sem farið út í öfgar. Í dag er ég að fara að hitta fullt
af fólki og er þá með daginn rækilega skipulagðan en þá
liggur við að planið nái líka yfir hvað við konan eigum að
borða saman í kvöld og hvaða mynd við ætlum að horfa
á. Það er mikilvægt að vera skipulagður, ég tala nú ekki
um þegar kemur að verkefnum eins og að ætla að verða
besti markmaður heims.
Þið Logi Geirs vöktuð mikla athygli á sínum tíma þegar
þið kynntuð hárgelslínuna Silver á markaði. Nú varst
þú síðan að stofna nýtt fyrirtæki, SportElítuna. Ert þú
algjör viðskiptajöfur?
Ég myndi ekki segja það, allavega ekki ennþá. Silverdæmið byrjaði náttúrlega bara í gríni. Það grín breyttist

í viðskiptahugmynd á fimm mínútum og þá vaknaði
skipulagsfríkið og viðskiptagæinn í mér og við settum
þetta á laggirnar og það er orðið frábært fyrirtæki í dag.
Nýjasta hugmyndin, SportElítan, er eitthvað sem stendur
mér í raun enn nærri því hún er íþróttatengd. Þetta er
fjarþjálfun, sem er framtíðin í stað einkaþjálfunar sem
er rándýr, og grunnpælingin er bara að hjálpa fólkinu í
landinu, hvort sem það er að hugsa um að koma sér í
form eða ná langt í sinni íþrótt. Það hefur verið frábært
að fá svona magnaðan hóp með sér í lið og svona geggjuð
viðbrögð.
Er fleira á teikniborðinu?
Ásamt kaffihúsahugmyndinni þá hefur mig langað að

koma einhverju af stað tengdu ADHD. Þótt ég hafi aldrei
verið greindur formlega með ADHD né athyglisbrest þá
hefur mér verið sagt það í seinni tíð að líklega hafi ég
glímt við það svo mig langar að miðla minni reynslu
í gegnum einhvern skóla eða slíkt. Ef börn eru rétt
meðhöndluð þegar kemur að ADHD eða öðru þá geta þau
orðið landsliðsmenn í handbolta, flottir framkvæmdastjórar, borgarstjórar eins og Jón Gnarr eða margfaldir
Ólympíumeistarar eins og Michael Phelps. Oft eru þetta
hugmyndafrjóir einstaklingar með mikla orku og mér
finnst BUGL kannski ekki endilega staðurinn fyrir þá.
Ég vil nú ekki umturna skólakerfinu en ég væri til í að
framkvæma einhverja viðbót við það sem tengist þessum
málefnum og láta þannig gott af mér leiða.

Ég vona samt að
fólk banki í mig
eftir nokkur ár og skipi
mér að raka þetta af mér…“

Hvað segir

Hreiðar Levý?
Hreiðar Levý Guðmundsson er herbergisfélagi
Björgvins á stórmótum. Monitor fékk hann til
að segja sér aðeins frá sambúð markmannanna.
Hvað kanntu best að meta við það að deila herbergi
með Björgvini Páli?
Það er nú bara aðallega hvað hann er hress og
skemmtilegur gaur sem hægt er að spjalla og djóka
eitthvað um allt milli alheimsins og jarðar. Svo er hann
ákaflega hugmyndaríkur og spinnast oft hrikalega
gáfulegar umræður okkar á milli. Svo er hann duglegur
að passa upp á að ég mæti á réttum tíma í morgunmat,
það er líka mjög jákvætt.
Hvað fer mest í taugarnar á þér við það að deila
herbergi með Björgvini Páli?
Það fer nú satt best að segja ekkert í taugarnar á mér
við það. Helst að hann á fleiri vini á Facebook en ég.
Hann er reyndar alltaf á geirunum þegar við erum búnir að loka herberginu, það fer samt ekkert í taugarnar á
mér. Finnst það bara frekar krúttlegt.
Getur þú nefnt mér eitthvað eftirminnilegt atvik sem
hefur komið upp í sambúð ykkar Björgvins?
Það kemur fyrst upp í hugann þegar við vorum í Peking
og það var vandamál með rotþróna á klósettinu okkar
og fengum við því piss- og kúkalykt að gjöf frá öllu
þorpinu inn á klósettið okkar. Þið getið rétt ímyndað
ykkur lyktina frá öllu þessu fæðubótaefnaétandi
íþróttafólki sem smitaðist auðvitað líka að einhverju
leyti inn í herbergi. Við fengum svo að heyra það hvað
við værum ógeðslegir og hvað væri eiginlega að okkur
með þessa lykt. Það lagaðist svo eftir fyrsta daginn og
var bara rósailmur hjá okkur eftir það.
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Vel klæddir landsliðsmenn
á Evrópumótinu í Serbíu þessa
Eins og ﬂestir vita er íslenska handboltalandsliðið að keppa
um til að segja okkur frá
dagana. Í tilefni af því fékk Stíllinn til sín þrjá töﬀara úr hópn
klæddur af „strákunum okkar.“
fatastílnum sínum, hvar þeir kaupa fötin sín og hver sé best

Geysir

Kjallari Þess feita

Kjallari Þess feita
66°Norður

Ben Sherman

ÁSGEIR ÖRN
HALLGRÍMSSON
Fyrstu sex: 170284.
Filippa K.

Félagslið? TSV Hannover
Burgdorf í Þýskalandi.
Uppeldislið? Stórveldið Haukar.

RÚNAR KÁRASON
Fyrstu sex: 240588.
Félagslið? BHC 06 í Þýskalandi.
Uppeldislið? Ég ólst upp í Fram.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég versla mikið í Kos, Kormáki
og Skildi og 66°Norður. Síðan er
það bara hitt og þetta, ekkert
meira af öðru heldur en hinu. Ég
fíla mikið skandinavísku tískuna.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég bý erlendis svo ég versla
náttúrulega mest erlendis. Þá fíla
ég til dæmis Ben Sherman, mér
ﬁnnst það mjög kúl og á mikið
af því. Svo versla ég mikið hjá
Þessum feita og svo ﬁnnst mér
Kos líka mjög töﬀ.
Hver er best klæddur af hópnum?
Mér ﬁnnst Rúnar og Róbert best
klæddir, án djóks.
Ef þú værir dýr, hvaða dýr værir
þú? Ég væri hestur.

Hver er best klæddur af
hópnum? Geiri, Robbi og Snorri
eru ﬂottastir.
Ef þú værir dýr, hvaða dýr værir
þú? Ég væri tígrisdýr.

Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar

L.L. Bean
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RÓBERT GUNNARSSON
Fyrstu sex: 220580.
Félagslið? Rhein-Neckar Löwen í Þýskalandi.
Uppeldislið? Fylkir.
Hvar kaupir þú helst fötin þín? Hérna á Íslandi versla ég gjarnan í Kormáki og Skildi. Svo
bý ég náttúrulega erlendis og þar versla ég
svolítið á netinu bara, til dæmis í Fred Perry
og Kos. Svo versla ég í Second Hand-búðum
líka, annars reynir maður að kaupa eitthvað
íslenskt líka. Svo bý ég líka mikið til sjálfur.

Búið til af Svölu konunni minni

Nú hefur þú verið að gera boli sjálfur undir
nafninu Þessi feiti, getur þú sagt mér aðeins
frá því? Fyrir nokkrum árum langaði mig að
prófa að gera ﬂotta boli, ég leitaði bara á netinu hvernig þetta væri gert og byrjaði heima í
kjallaranum að þrykkja boli. Í dag er ég kominn
með verkstæði með einum öðrum. Ég geri allt
sjálfur, bý til myndina og þrykki hana á bolina.
Svo erum við farin að gera boli, peysur, púða
og alls konar textílvörur. Við erum aðallega að
gera þetta fyrir okkur sjálf en svo er í bígerð
að koma með heimasíðu og þá kemur betur í
ljós hvað er í boði. Annars er hægt að nálgast
bolina í Circus Circus á Laugaveginum.
Hver er best klæddur af hópnum? Alveg
klárlega Ásgeir Örn, Rúnar og svo er Snorri
líka ﬂottur.
Ef þú værir dýr, hvaða dýr værir þú? Ég væri
krókódíll.

Second hand búð í París

Kjallara Þess feita

stíllinn

Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar

Mynd/Sigurgeir S.

Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar
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FERILLINN

The Descendants er frumsýnd um helgina en á Golden Globe-hátíðinni fékk George Clooney
verðlaun fyrir leik sinn í myndinni og myndin var valin besta dramatíska myndin.

KVIKMYND

Mark
Wahlberg

Ágætis
ræma

Hæð: 173 sentímetrar.
Besta hlutverk: Dirk Diggler í
Boogie Nights.
Staðreynd: Hann er með þrjár
geirvörtur.
Eitruð tilvitnun: „Ég lýg aldrei.
Ég trúi öllu sem ég segi þannig
að það getur ekki verið lygi.“

1971

Fæðist þann 5.
júní í Boston,
Massachusetts.

1984

Er einn af
upprunalegu
meðlimum strákahljómsveitarinnar New Kids on the
Block. Verður háður kókaíni og
öðrum fíkniefnum.

1985

Hættir í skóla
og fer á götuna
þar sem hann svindlar á fólki,
stelur og selur eiturlyf. Hættir í
New Kids on the Block.

1987

Situr í fangelsi
í 45 daga eftir
að hafa verið kærður fyrir
tilraun til manndráps vegna
þess að hann réðst á mann frá
Víetnam.

1991

Stofnar rappsveitina Marky
Mark and the Funky Bunch.
Lagið Good Vibrations nær
toppi Billboard Hot 100
vinsældarlistans.

FRUMSÝNING HELGARINNAR

Underworld: Awakening
Um helgina verður fjórða Underworld-myndin,
Awakening, heimsfrumsýnd. Sem fyrr skartar myndin
stórfenglegum tæknibrellum sem fá áhorfendur til að
grípa andann á lofti. Breska leikkonan Kate Beckinsale
snýr hér aftur flottari en nokkru sinni fyrr í hlutverki
hinnar mögnuðu Selenu sem hefur leitt baráttu vampíranna fyrir tilverurétti sínum hingað til í fyrri myndum
og ávallt haft sigur. Nú þarf hún að horfast í augu við
mestu ógnina sem hún og vampírurnar hafa nokkurn
tíma haft yfir höfði sér og sinn versta og máttugasta
óvin til þessa, manninn.
Árás mannanna er leidd af vísindamanninum Jacob
(Stephen Rea) sem er harðákveðinn í að sýna hvorki
vægð né miskunn. Hann hefur svarið þess eið að linna
ekki árásinni fyrr en allar vampírurnar eru dauðar, og
býr yfir vopni sem á að tryggja það.

Leikstjóri: Måns Mårlind
and Björn Stein.
Aðalhlutverk: Kate
Beckinsale, Sandrine Holt,
Theo James, Michael Ealy
og India Eisley.
Lengd: 88 mínútur.
Aldurstakmark: Bönnuð
börnum yngri en sextán.
Kvikmyndahús: Smárabíó
og Háskólabíó.

En Selena og þeir sem
eru með henni í liði
eru heldur engin
lömb að leika sér við
og búast nú til varnar
sem aldrei fyrr, vitandi að
sókn er ávallt besta vörnin
og eina leiðin til að sigra
í þessu stríði er að ráðast
beint í greni óvinarins.
Stríðið á milli vampíranna og mannanna er því hafið.
Upphaflega stóð til að Len Wiseman myndi leikstýra
myndinni en hann leikstýrði fyrstu tveimur Underworld-myndunum. Í nóvember 2010 varð hins vegar
ljóst að leikstjórn yrði í höndum hinna sænsku Måns
Mårlind og Björn Stein.

Aðrar frumsýningar: Contraband • J. Edgar • The Descendants

FRUMSÝNDAR FÖS. 20. JANÚAR

VILTU MIÐA?

Monitor ætlar að gefa miða á Underworld: Awakening, fylgstu með …

facebook.com/monitorbladid

T Ö LV U L E I K U R
GoldenEye 007: Reloaded

1992

Gefur út
tölvuleikinn
Marky Mark and the Funky
Bunch: Make My Video sem
fékk slæma útreið og var af
mörgum talinn einn versti
tölvuleikur allra tíma.

Tegund: Skotleikur
PEGI merking: 16+
Útgefandi: Activision
Dómar: Gamespot 8 af 10 /
IGN 8,5 af 10 / Eurogamer 6 af 10

1996

Tilnefndur til
MTV-kvikmyndaverðlaunanna fyrir hlutverk
sitt í Fear.

2001

Kemur á fót
góðgerðarfélaginu Mark Wahlberg Youth
Foundation sem ætlað er til að
afla fjár fyrir æskulýðsfélög.

2006

Tilnefndur til
Golden Globeverðlaunanna sem og Óskarsverðlaunanna fyrir túlkun sína
á varðstjóranum Sean Dignam
í kvikmyndinni The Departed.

2009

Giftist fyrirsætunni Rhea
Durham en þau byrjuðu
saman árið 2001.

2010

Tilnefndur til
Golden Globeverðlaunanna fyrir hlutverk
sitt í The Fighter þar sem hann
leikur hnefaleikakappann
Micky Ward.

2012

Leikur Chris Farraday í Contraband í leikstjórn Baltasars
Kormáks.

Bond… Endurvinnslu-Bond
Þegar menn tala um gamla Goldeneye-leikinn sem
kom út á Nintendo 64 fyrir ca. 15 árum síðan er eins
og þeir séu að tala um gamlan vin. Það er lygnt aftur
augum, sælubros á varir og allur pakkinn. Allir James
Bond-leikir sem gerðir hafa verið síðan hafa allir lent í
„Goldeneye-samanburðinum“ og aldrei átt breik.
Til að sjá til sólar í stóra „gerum góðan James Bondleik“ málinu var ákveðið að endurgera Goldeneyeleikinn og er útkoman Goldeneye Reloaded.
Fyrsta sem var gert til að fríska upp á þetta var að
henda Pierce Brosnan út og inn kemur hinn gullfallegi
Daniel Craig, en andlit hans og rödd eru í leiknum.
Einnig inniheldur leikurinn glænýjan söguþráð sem
inn á milli kemur þó með klassískar tilvitnanir í upprunalega leikinn. Sem fyrr þvælist Bond heimshorna á
milli og drepur þar eftirminnilega óvini sem ætla sér
heimsyfirráð ... ekkert breyst þar.
Söguþráður leiksins er um það bil 10 klukkutímar
í spilun og heldur manni vel við efnið. Spilunin er
blanda af skotbardögum og atriðum þar sem maður
þarf að fara hljóðlega um og ganga frá óvinunum án
þess að nokkur taki eftir því. Þetta gerir spilun leiks-

ins fjölbreyttari og heldur manni kyrfilega við efnið. Ef
leikmenn kjósa að spila leikinn að efsta erfiðleikastigi
þá verða óvinirnir mun erfiðari og auk þess þá bætast
við verkefni sem leikmenn þurfa að leysa.
Fyrir utan söguþráðinn er hægt að spila með
15 öðrum í gegnum Netið og er það vel þess virði,
enda eru stýringar leiksins þægilegar og borðin í
netspiluninni eru vel útfærð. Ofan
á þetta bætist að hægt er að spila
leikinn fjórir saman á einni tölvu
í „splitscreen“ og virkar það
fáránlega vel, sérstaklega í góðra
vina hópi í bland við nokkra
kalda.
Goldeneye Reloaded er
einhver ánægjulegasta ferð
mín í endurvinnsluna og
klárt að Bond-leikirnir geta
lifað góðu lífi. Grafíkin er
góð, verkefnin fjölbreytt og
fjölspilun leiksins gerir sitt.
Ólafur Þór Jóelsson

50/50 fjallar um Adam (Joseph
Gordon-Levitt) og vin hans
Kyle (Seth Rogen). Adam fær
þær fréttir einn daginn að
hann er með illkynja æxli
nálægt mænunni. Atburðarásin
einblínir því
aðallega á baráttu hans við
krabbameinið
og hvernig fjölskylda hans og
vinur hans Kyle,
höndla fréttirnar. Fyrir það
fyrsta er 50/50 falleg saga en
hún er einnig nokkuð fyndin.
Hún er vel skrifuð, vel leikstýrð
og flestir leikarar standa sig
nokkuð vel. Will Reiser skrifaði
handritið en myndin er byggð
á hans reynslu. Það var góð
ákvörðun hjá honum að fara
húmorsleiðina. Það hefði verið
hægt að gera þessa mynd að
þungri dramamynd en það er
hún í raun ekki. Vissulega er
eitthvað drama til staðar en það
er frekar lítið miðað við hvað
söguþráðurinn er alvarlegur.

Seth Rogen er ekkert
fyndinn
Eftir að Christopher Nolan
notaði Joseph Gordon-Levitt í
Inception hefur ferill hans rokið
upp á við. Hann stendur sig vel
og fann ég mikið til með honum
enda er hann óttalegt grey alla
myndina. Hann á þessa mynd
skuldlaust. Mér fannst hann
samt ekki sýna neina stórkostlega frammistöðu. Svona
hlutverk eru alltaf vinsæl þegar
kemur að verðlaunaafhendingum þannig að það kæmi ekkert
á óvart ef hann fengi óskarstilnefningu. Seth Rogen fer einnig
með stórt hlutverk en ég get
lofað því að hann fær ekki óskarstilnefningu. Rogen er gríðarlega takmarkaður leikari og
mjög ofmetinn sem grínleikari.
Ég hef í rauninni aldrei hlegið
almennilega að honum en
hann átti engu að síður ágætis
spretti. Ég gef honum það. 50/50
er áhrifamikil og hjartnæm
saga sem lætur mann hugsa
aðeins um lífið. Hún er ekkert
tímamótaverk
en fínasta
mynd engu
að síður.

Tómas
Leifsson

50/50

FIMMTUDAGUR 19. JANÚAR 2012

HUNDURINN UGGIE ÚR THE
ARTIST STAL SENUNNI

Monitor 17

BRANGELINA MÆTTU SÁTT
MEÐ VESKI OG STAF

Gullnir hnettir

í Hollywood

Það var mikið um dýrðir og dýr þegar Golden Globes-verðlaunahátíðin var haldin síðasta sunnudag í 69. sinn. Þögla
myndin, The Artist, stal þó senunni og hirti þrjú verðlaun.
JEAN DUJARDIN VAR EKKI
HÁS EFTIR TÖKUR Á THE ARTIST

Kate Beckinsale
er mætt aftur flottari
en nokkru sinni fyrr
í bestu myndinni
í seríunni til þessa!

Heimsfrumsýnd 20. janúar

Myndir/Reuters

VILTU
9. HVER
A
N
VINNUR!
VIN
FJÖLDI
?
AUKAVINNINGA
MIÐA
SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL UW4 Á NÚMERIÐ
1900 OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!
FULLT AF VINNINGUM:

BÍÓMIÐAR

TÖLVULEIKIR - DVD MYNDIR - GOS OG FLEIRA!
VINNINGAR AFHENTIR Í ELKO LINDUM. 149 KR/SKEYTIÐ.
MEÐ ÞVÍ AÐ TAKA ÞÁTT ERTU KOMINN Í SMS KLÚBB.
RICKY GERVAIS VAR
KYNNIR Í ÞRIÐJA SINN

ÞAÐ HLÝTUR AÐ VERA HEIÐUR
AÐ FÁ HEIÐURSVERÐLAUN

WWW.SENA.IS/UNDERWORLD
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ÁRSLISTAHELGI

| 19. janúar 2012 |

LOKAPRÓFIÐ

Föstudaginn 20. janúar &
laugardaginn 21. janúar
Kaffibarinn kl. 23

skólinn

Stríðsöxin graﬁn?
Erkifjendurnir í Party Zone á Rás 2 og Funkþættinum á X-inu 97.7
ætla að snúa bökum saman um helgina og frumflytja árslistana
sína á Kaffibarnum. „Með því að blanda þessum árslistakvöldum
saman í eina helgi þá held ég að við eigum eftir að fá allsvaðalega
helgi sem er nauðsynlegt á þessum dimmustu og verstu tímum
ársins,“ segir Don Balli Funk, umsjónarmaður Funkþáttarins. „Það
er gaman að gera þetta svona saman en það er ekki þar með sagt
að það sé búið að grafa stríðsöxina. Enda er þetta óttalegt píkupopp sem þeir eru að spila þarna í Party Zone.“
Funk-menn eiga sviðið á föstudeginum en Party Zone sér um
stuðið á laugardeginum. Danstónlist er spiluð í báðum þáttunum
og fyrir skömmu síðan voru þeir á sama tíma á sitt hvorri rásinni.
Helgi Már, umsjónarmaður Party Zone var þó slakur yfir yfirlýsingum Baldurs. „Þegar ég kom í myndatökuna hélt ég að ég væri að
fara að hitta Þossa. Var hann ekki einhvern tímann með þennan
þátt á X-inu? Þetta er voðalega krúttlegt hjá þeim. Listinn þeirra
er bara eins og einn atkvæðaseðill á okkar lista. Þetta er búinn að
vera skemmtilegur derringur á milli okkar,“ segir Helgi og bætir
við: „Það er gaman að gera þetta svona saman og gera smá festival
úr þessu. Það er spurning um að tengja þessi partí saman og hafa
bara stanslausa dagskrá.“
Það borgar sig að mæta snemma enda er líklegt að slegist verði
um pláss á Kaffibarnum þessi kvöld. Þeir sem mæta snemma fá
glaðning hjá styrktaraðila Árslistahelgarinnar. „Fólk fer úr að ofan
á Kaffibarnum á miðvikudagskvöldum og er hangandi í ljósakrónum og skríðandi upp gluggatjöld svo það má búast við því að
eitthvað svakalegt gerist um helgina,“ segir Balli léttur í bragði.

fílófaxið
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KREPPUKVÖLD
Bar 11

21:00

Hljómsveitirnar Náttfari,
Heavy Experience og PORQUESÍ halda tónleika á Bar 11. Alvörurokk hér á
ferð og frítt inn.

JANIS JOPLIN
TRIBUTE-TÓNLEIKAR
Gaukur á stöng

SYKUR
Bar 11

21:00

Rafstuðssveitin Sykur treður
upp á Bar 11 en tónleikarnir
eru hluti af vetrartónleikaröð staðarins.
Heitasta lag hljómsveitarinnar um þessar
mundir, Reykjavík, hefur hlotið góða spilun
að undanförnu og er því þjóðráð að skella
sér á hljómleikana til að dilla sér allrækilega.
Frítt inn.

22:00

Söngkonan og nýjasta
kærasta Fjölnis Þorgeirs,
Bryndís Ásmunds, heldur „tribute-tónleika“
til heiðurs Janis Joplin. Útvarpskonan Andrea
Jóns les upp fróðleiksmola um ævi rokkgyðjunnar frá kl. 21:00 en tónleikarnir hefjast
klukkustund síðar. Aðgangseyrir er 1.500 kr.

SÓLEY Á GOGOYOKO
WIRELESS
Kex Hostel

22:00

Tónleikaröðin Gogoyoko
Wireless heldur göngu sinni
áfram en í þetta sinn á Kex Hostel. Söngkonan Sóley hefur fengið afar góð viðbrögð við
sinni fyrstu breiðskífu, We Sink, sem kom út
um mitt ár í fyrra. Miðinn kostar 1.500 kr.

21
laugardag
jan.
FJALLABRÆÐUR OG GESTIR
Hof

20:00

Karlakórinn Fjallabræður
fær Akureyrarbæ að öllum
líkindum til að nötra með kraftmiklum söng
á laugardagskvöldið. Með kórnum syngja
gestasöngvararnir Sverrir Bergmann og Jónas
Sig. Miðaverð er 3.500 kr.

TURIN BRAKES ÁSAMT
LAY LOW
Faktorý

23:00

Breska hljómsveitin
Turin Brakes heldur tónleika
hérlendis þar sem búist er við að hún leiki
nýtt efni í bland við gamalt. Lay Low treður
einnig upp. Miðaverð er 2.500 kr. en vakin
er athygli á að engin forsala fer fram heldur
verða miðar seldir frá kl. 22:00 við hurð.

Síðast en ekki síst
» Greta Salóme Stefánsdóttir, fiðluleikari og söngkona, fílar:
Kvikmynd: Sú kvikmynd sem situr hvað
mest í mér er Passion of the Christ sem
Mel Gibson gerði um árið. Alveg ótrúlega
vel gerð mynd sem snertir við flestum held
ég. Önnur í uppáhaldi er V for Vendetta en
annars horfi ég voða lítið á bíómyndir og
þarf yfirleitt að klára þær í skömmtum.
Þáttur: Big Bang Theory og Modern Family! Það er eitthvað svo
ótrúlega fyndið við þessa þætti
og það besta er að þeir eru bara
20 mín. þannig að ég hef yfirleitt
þolinmæði í að horfa á heilan
þátt án þess að stoppa.
Bók: Babettes gestebud hefur
verið í uppáhaldi hjá mér frá
því að ég las hana í MR. Svo
las ég bókina „Ég man
þig” eftir Yrsu síðasta
sumar og þetta er
eina bókin sem
hefur gert mig
myrkfælna
um hábjartan
júní. Hún var
alveg mögnuð!

Plata: Ekki spurning, Sam´s Town
sem The Killers gáfu út 2006.
Meistaraverk!
Vefsíða: Ætli það
sé ekki www.ruv.
is/songvakeppni þessa
dagana.
Staður: Laugarvatn!
Ég eyddi öllum
sumrunum mínum
í bústaðnum okkar
á Laugarvatni sem
krakki og á mínar
bestu minningar þaðan. Ef mig vantar að kúpla
mig út úr annríkinu
þá fer ég þangað og
hleð batteríin og
er einmitt
á leiðinni
í eina
slíka
ferð
næstu
helgi.
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HVAÐ KALLAR MAÐUR SAMBAND TVEGGJA HOMMA?
- MEN UNITED

Mun minn tími koma?
Þ

að er hverjum manni hollt að eiga sér fyrirmyndir, fólk
sem hver og einn miðar að því að líkjast að einhverju
leyti, hvort sem það lýtur að hegðun eða afrekum.
Stundum öðlast fyrirmyndirnar meira að segja meira gildi og
verða að svokölluðum átrúnaðargoðum. Undirritaður hefur
átt sér átrúnaðargoð frá æsku, til dæmis innan tónlistar og
fótbolta.

S

íðan í æsku hafa átrúnaðargoð mín átt eitt og annað
sameiginlegt. Ekki einungis leit ég upp til þeirra hvað
varðar hæfileika þeirra og stöðu heldur voru þau líka
öll eldri en ég. Ryan Giggs hefur strangt til tekið aldur til að
vera pabbi minn. Það er því ógnvænleg uppgötvun að átta sig
allt í einu á því að einstaklingar sem nú hafa tekið við stöðum átrúnaðargoða manns eru skyndilega orðnir jafnaldrar
manns eða manni yngri. Sú staðreynd fær mann nánast
til að falla í skammtímaþunglyndi yfir vanmætti sínum á
þessari jarðarkringlu. Ég ætlaði alltaf að verða atvinnumaður
í fótbolta hjá Manchester United, hvað fór úrskeiðis?

T

il að útskýra nánar vísa ég til atburðarásar sem ég
upplifði fyrir skömmu. Ég sat með vinum mínum og
horfði á Manchester United-leik. Þar komst Phil Jones
nokkur á blað yfir markaskorara, gæi sem hefði getað verið
á yngra ári á meðan ég var á eldra ári þegar ég æfði fótbolta.
Því næst fór ég í bíó og sá þar Kristen Stewart í Twilight*
en ég hefði þess vegna getað verið með henni í leikskóla. Á

Ég ætlaði alltaf að verða
atvinnumaður í fótbolta
hjá Manchester United, hvað fór
úrskeiðis?

einfaldlega blóm sem blómstrum seinna en önnur blóm, en
þegar það loks gerist verður það þeim mun meira sjónarspil.
Okkar tími mun koma. Já, við getum.

leiðinni heim kveikti ég á útvarpinu í bílnum og þá fékk ég
einfaldlega nóg. Strákur sem ég hefði getað tekið þátt í að
busa í menntaskóla, Justin Bieber, söng í sífellu: „Smábarn,
smábarn, smábarn, ó!“ (e. baby, baby, baby) líkt og til þess að
hæðast að því hve miklu yngri hann er en ég en er þrátt fyrir
það skærasta poppstjarna heims.

**þ.e.a.s. í bíó.

E

f til vill hljómar þetta biturlega og uppfullt af öfundsýki
en það er óneitanlega skrýtið að geta ekki farið í bíó,
horft á fótboltaleik eða hlustað á útvarp án þess að fá
þessa staðreynd beint á lúðurinn. Ég er núll og nix miðað við
þessa jafnaldra mína og ég sem hélt að gelgjuskeiðið ætti að
vera viðkvæmt aldursstig.

E

f lesendur Monitor eru í svipuðum hugleiðingum og ég
langar mig að koma því að að líklega er best að tækla
þessa lífsins krísu með jákvæðnina að vopni. Þangað
til að komið verður að okkur að slá í gegn eða skara fram úr
verðum við að hughreysta okkur við myndlíkingu. Við erum

Áfram Ísland!
Handboltaveisla í Vodafone Sjónvarpi
Horfðu á enn fleiri EM leiki á stöð 97 og í háskerpu á
stöð 96 í Vodafone Sjónvarpi. Allt í opinni dagskrá!
Kynntu þér málið á vodafone.is

Þín ánægja er okkar markmið
vodafone.is

*Þessi hluti pistilsins var uppspuni.
Ég myndi aldrei horfa á
Twilight**.
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