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Þú þarft ekki bílpróf til að gerast
ökumaður í NASCAR-rallýinu.

MONITOR 3

MONITOR MÆLIR MEÐ...
FYRIR ÁSTINA
Þó svo að Valentínusardagurinn
sé ekki íslensk hátíð þá er um að
gera að gera sér dagamun svona í
skammdeginu og
gleðja
ástina.
Blóm og
súkkulaði eru
auðvitað
sígildar gjafir
en svo er hægt
að taka þetta enn lengra og fara
bara snemma heim úr skólanum
eða vinnunni og bruna í Bláa lónið.

EYSTEINN, STEFÁN ÓLI, ORRI OG
FANNAR INGI ELSKA ASÍSKAN MAT

Á SKJÁNUM

EYSTEINN

Mynd/Ómar

Fyrstu sex: 141290.
Fyndnasta sem ég hef heyrt: Lagið með
Magna í Evróvisjón núna, Ekki líta undan.
Fyndnasta sem ég hef sagt: Þetta með Magna
að það væri það fyndnasta sem ég hef heyrt.
Fyndnasti gaur í heimi: Jackie Chan, hann er
fyndinn og krúttlegur.
Fyndnasti gaur á Íslandi: Matti Matt.

Gera Sushi Samba greiða
Leiklistarneminn Eysteinn Sigurðarson ætlar ásamt vinum sínum, þeim Fannari
Inga Friðþjófssyni, Stefáni Óla Jónssyni og Orra Eiríkssyni, að standa fyrir uppistandskvöldi í kvöld í Stúdentakjallaranum. Mikið grín, mikið gaman.
„Við höfum einu sinni áður staðið fyrir svona. Það
var á Faktorý fyrir akkúrat ári. Þá var ég reyndar ekki
með af því að ég þorði því ekki. En nú ætla ég að
kýla á þetta. Það verður stuð og við ætlum að reyna
að vera svolítið fyndnir og að sjálfsögðu eru allir
velkomnir,“ segir Eysteinn Sigurðarson sem ásamt
Fannari Inga Friðþjófssyni, Stefáni Óla Jónssyni og
Orra Eiríkssyni mun standa fyrir uppistandskvöldi
í Stúdentakjallaranum í kvöld. „Við erum fyrst
og fremst ótrúlega fyndnir í útliti, asnalegir og
undarlegir. Þess vegna finnst fólki gaman að horfa á
okkur og skoða hvernig við lítum út,“ segir Eysteinn
aðspurður um hvað sé svona fyndið við þennan hóp.

KÍMNI HVERS OG EINS*
Stefán Óli er pólitískur en samt ekki
leiðinlega pólitískur heldur skemmtilegur
og fyndinn. Hann er pólitískt fyndinn.
Orri segir brandara sem maður myndi
ekki þora að segja við matarborðið
heima því þetta er dirty stuﬀ. Hann segir
ógeðslega hluti. Eitthvað sem allir eru að
hugsa en enginn þorir að segja upphátt.
Fannar Ingi segir brandara sem fær alla
til að fá hitatilﬁnningu í líkamann. Hann
hlýjar fólki með bröndurunum sínum.
Samviskusamur og tryggur grínisti.
Eysteinn er blanda af öllu því besta frá
strákunum.

greinilegt að fólk er til í svona flipp,“ segir Eysteinn.
„Mið-Ísland eru auðvitað brautryðjendur og snillingar
og við erum ekki á sama kalíberi og þeir. Þeir eru
langhlauparar en við erum bara börn að stíga fyrstu
skrefin,“ segir Eysteinn og hlær við.

Fer út fyrir þægindahringinn

Glensið er haldið á Valentínusardaginn og segir
Eysteinn ástæðu fyrir því. „Við tökum ástina mjög
alvarlega og þess vegna erum við fyrst og fremst að
halda þetta svo fólk geti komið og verið ástfangið og
haft eitthvað að gera á Valentínusardaginn annað
en að fara á Sushi Samba. Við erum eiginlega að
gera Sushi Samba greiða af því að við vitum að það
Uppistand á fljúgandi siglingu
verður allt troðfullt hjá þeim,“ segir Eysteinn. Sjálfur
Drengirnir í uppistandshópnum Mið-Íslandi hafa
er Eysteinn á fyrsta ári í leiklist hjá Listaháskólanum
sýnt fyrir fullu húsi nánast um hverja helgi það
og segir hann það ganga vonum framar. „Ég elska
*Útskýringar fengnar hjá Eysteini Sigurðarsyni
þetta og hef mjög gaman af þessu. En mig langar líka
sem af er ári og eins hefur töluverður fjöldi fólks
boðað komu sína á glensið hjá Eysteini og félögum, svo margir
að gera eitthvað fyrir utan skólann sem er ekkert endilega hluti af
að þeir þurftu að færa sig af Faktorý og yfir í Stúdentakjallarann til
náminu og því prófa ég uppistandið,“ segir Eysteinn. „Ég hef oft verið
að hafa rúm fyrir alla. Slíkar fregnir hljóta að renna stoðum undir þá
fyndinn einn á einn. Ég hef kannski verið í eldhúsinu með mömmu að
vinsældaraukningu sem hefur átt sér stað hér á landi í garð uppistands
vaska upp og ég segi eitthvað fyndið og hún hlær. Þá hefði ég kannski
á undanförnum misserum. „Áhuginn á uppistandi virðist vera á fljúgviljað að það væri fleira fólk þarna. En nú er ég að prófa þetta og fer út
andi siglingu. Síðast þegar við héldum þetta þá var líka fullt svo það er
fyrir þægindahringinn. Við sjáum hvað gerist,“ segir Eysteinn að lokum.

Efst í huga Monitor

FEITAST
Í BLAÐINU
4
Sonarhátíðin
hefur
fengið góðar
viðtökur og
ætla margir að
láta sjá sig.

Stíl-Lísan okkar
fór á
stúfana og virti
fyrir sér tísku
framhaldsskólanema landsins.

6

Vilborg
Arna
Gissurardóttir er
algjör ofurkona
enda gekk hún
á suðurpólinn.

8

David
Beckham
er góðhjartaður
töﬀari og um
leið risastórt
vörumerki.

14

Vinalegi Valentínus
N

ú er um þrjár vikur síðan bóndadeginum var fagnað hér á landi og voru
margir heppnir karlmenn sem brostu
sínu breiðasta þegar kvenpeningurinn yljaði þeim um
hjartarætur með gjöfum eða góðverkum. Nú eru bara 10
dagar í að karlmenn þurfa að standa vaktina á konudaginn. Þær eiga það nú aldeilis skilið, konur þessa lands,
að sveinarnir dekri all-hressilega við þær þann daginn.

E

n í dag er dagur ástarinnar haldinn heilagur í mörgum löndum og hefur tilvist hans orðið enn meira
áberandi hérlendis undanfarin ár. Valentínusardagurinn
er í dag og er kostulegt að skoða ýmsar staðreyndir um
hann.

*
*
*

Richard Cadbury framleiddi fyrstu sérútbúnu Valentínusar-súkkulaðiskassana seint á 19. öld.
Meira en 35 milljón hjartalaga súkkulaðikassar verða
seldir í dag.
Bandaríkjamenn kaupa súkkulaði fyrir meira en 130
milljarða íslenskra króna á Valentínusardaginn.

*

Meiri hluti þeirra sem kaupa blóm á Valentínusardaginn eru karlmenn en 73% blómakaupenda eru
karlkyns en 27% kvenkyns.

*
*

15% bandarískra kvenna senda sjálfum sér blóm á
Valentínusardaginn.

189 milljónir rauðra rósa eru seldar í Norður-Ameríku
einni saman á þessum degi ástarinnar en rauða rósin
var uppáhaldsblóm Venusar, rómönsku ástargyðjunnar.

Annað kvöld kemur
í ljós hver verður
fyrsti meistarakokkur Íslands
þegar Rikka, Ólafur
Örn og Eyþór krýna
sigurvegarann
í fyrstu þáttaröð
Stöðvar 2 af Masterchef
Íslandi. Í þessum úrslitaþætti munu
Gunnar Helgi Guðjónsson og Jenný
Rúnarsdóttir berjast um að heilla
dómarana með bragðgóðum mat og
frumlegri framsetningu. Þátturinn
hefst klukkan 20:10.

Í GOGGINN
Það eru margir í þessu þjóðfélagi
sem eru alltaf á hraðferð og
einhverju flakki og þá er gott að
geta gripið í
eitthvað
fljótlegt
sem er
um leið
hollt.
Nón
framleiðir
og selur ódýran,
næringarríkan og bragðgóðan mat
fyrir fólk sem hugar að heilsunni.

Vikan á
Friðrik Ómar
Hjörleifsson
Þegar ég var
ungur drengur
notaði ég
þennan dag
gjarnan til að dressa mig upp
sem kvenmaður. Mikið fannst
mér það gaman.
13. febrúar kl. 12:54

Einar Ágúst
Dætur! Læsið
mæður ykkar
inni. Gjémli
er kominn í
sparinaríurnar
og á leið í bæinn!!!
9. febrúar kl. 19:39

Stefán
Hilmarsson
Það hlýtur að
hafa verið freistandi fyrir þá
sem völdu nöfn
á göturnar í neðra Breiðholtinu,
að nefna eina Þorrabakki.
8. febrúar kl. 15:59

*

Verona á Ítalíu fær send um 1000 Valentínusarkort
á hverju ári sem stíluð eru á Júlíu en elskendurnir
Rómeó og Júlía bjuggu í borginni.

*
Þ

Meðaltal bónorða á ári hverju á degi Valentínusar er
220.000.

ar hafið þið það. Það er tilvalið að hoppa um borð
í lest ástarinnar í dag og koma elskanda sínum á
óvart.
Njótið ásta(rinnar),
JJ
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Thorunn
Antonia
Magnusdottir
DIVA is a
female version
of a husler
8. febrúar kl. 18:48

Valdimar
Guðmundsson
Að baða
enskan bolabít
er erﬁðara en
ég hélt.
8. febrúar kl. 18:23
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RETRO STEFSON-LIÐAR
TROÐA UPP Á SONAR

Rafmögnuð
stemning
í Hörpunni

Innlendir og erlendir gestir og listamenn
alþjóðavæða tónlistarhátíðina Sónar Reykjavík
Um 50 íslenskir og erlendir tónlistarmenn
koma fram á Sónar Reykjavík sem haldinn er
í Hörpunni 15. og 16. febrúar. Aðstandendur
tónlistarhátíðarinnar leggja áherslu á frumleika og tilraunastarfsemi og því hafa þeir
meðal annars tekið upp á því að umbreyta
hluta bílakjallarans í Hörpunni í næturklúbb
þar sem hinir ýmsu plötusnúðar munu halda
uppi stuðinu.

Sigrún Skaftadóttir
Kanilsnælda og alþjóðaritari ungra
jafnaðarmanna
Fyrstu sex: 080288.
Hvað ætlarðu að sjá á Sónar? Það er svo
margt að tryllast yfir, Tale of us, James
Blake, Axel Boman, Squarepusher og
Thugfucker, Trentemøller og Kasper
Bjørke.
Uppáhalds íslenski tónlistarmaðurinn/
bandið á Sónar? Thugfucker.
Hvað hlakkar þú mest til að sjá? Tale of
us og James Blake.
Af hverju Sónar? Ég elska raftónlist.
Mér finnst frábært að fá tónlistarhátíð
sem einblínir aðeins á raftónlist. Einnig
finnst mér snilld að íslenskir raftónlistarmenn fái tækifæri til þess að spila
og kynna sig. Til hamingju, Ísland, með
Sónar!

Lukas Willecke
Laganemi við Háskóla Íslands
Fyrstu sex: 160591.
Land: Þýskaland.
Hvað ætlar þú að sjá á Sónar? Modeselektor, Mugison, Pachanga Boys og Human
Woman. Ég er búinn að setja saman
dagskrá til að fá sem mest út úr tónlistinni
en það var erfitt að velja á milli. Simian
Mobile Disco vs. Trentemøller er enn óleyst
vandamál.
Uppáhalds íslenski tónlistarmaður? Án
efa Mugison! Hann er eins og sólóútgáfan
af The Black Keys nema fjölhæfari.
Hvers vegna Sónar? Ég elska raftónlist og
þá möguleika sem Harpa býður upp á sem
tónleikastaður. Tveir vinir mínir sem voru
hér í skiptinámi í haust ætla að koma aftur
til landsins vegna Sónar og það segir ýmislegt um hversu mikil snilld þetta verður.

Sónar á rætur sínar að rekja til Barcelona
þar sem hátíðin er haldin í júní ár hvert.
Frá fyrstu hátíðinni árið 1994 hefur Sónar
komið víða við og meðal annars verið haldin í
Buenos Aires, New York og Tokyo.
Meðal þeirra sem fram koma á Sónar
Reykjavík má nefna Retro Stefson, Trentemøller, James Blake og GusGus.
amc

SÓNAR REYKJAVÍK Í TÖLUM

1 HARPA 2 DAGAR 4 SVIÐ 50 TÓNLISTARMENN
>80 BLAÐAMENN >500 ERLENDIR TÓNLEIKAGESTIR
>2300 ÍSLENSKIR TÓNLEIKAGESTIR
>3300 LIKE Á FACEBOOK

Viktor Birgisson
Tómstunda- og félagsmálafræðinemi við
Háskóla Íslands og raftónlistarmaður
Fyrstu sex: 211088.
Hvað ætlarðu að sjá á Sónar? Pedro
Pilatus, Sísí Ey, Thugfucker, Oculus,
Axel Boman, James Blake DJ set, Jame
Blake Live, Gluteus Maximus, Squarepusher, John Talabot og svo hleyp ég
á milli Tale of Us og Pachanga Boys.
Hvað hlakkar þú mest til að sjá?
James Blake live.
Afhverju Sónar? Við erum að fá
heimsókn frá nokkrum af allra
færustu raftónlistarmönnum og
plötusnúðum heims og það væri synd
að missa af þeim. Svo verður þetta
allt í Hörpu svo maður þarf ekkert
sérstaklega að pæla í því að bíða í röð
úti í brjáluðu veðri.

Þorgerður Jóhanna
Sveinbjarnardóttir
Laganemi við Háskóla Íslands og lagasmiður.
Fyrstu sex: 200589.
Hvað hlakkar þú mest til að sjá á Sónar?
James Blake og Trentemøller. Svo hlakka ég
líka mjög mikið til þess að heyra nýja efnið frá
GusGus.
Íslenskt eða erlent? Bæði betra. Að sjá þessa
erlendu listamenn performa hérna heima
er náttúrulega einstakt tækifæri. Íslenska
tónlistin er samt líka fáránlega góð svo ég held
að málið sé að mixa þessu saman í eðalblöndu
af íslenskri og erlendri tónlist.
Ef þú mættir velja listamann til að koma
fram á Sónar Reykjavík hver myndi það vera?
Todd Terje, Justice eða Nicolas Jaar. Spurning
hvort maður skelli sér á Sónar í Barcelona ef
maður fær ekki nóg eftir þessa hátíð.

Jonas Hellesoee
Christensen
Kvikmynda- og fjölmiðlafræðinemi
við Kaupmannahafnarháskóla.
Fyrstu sex: 141289.
Land: Danmörk.
Hvað ætlar þú að sjá á Sónar? Ég ætla að fara á
nokkra tónleika með hljómsveitum sem ég þekki
fyrir en flesta fer ég á án þess að þekkja böndin.
Það er frábær leið til að uppgötva nýja tónlist. Ég
veit að ég mun mæta á James Blake, Trentemøller og Kasper Bjørke. Hugsanlega líka á GusGus.
Uppáhalds íslenski tónlistarmaður? Líklega
GusGus.
Íslenskt eða erlent? Íslenskt. Á Sónar virðast
vera færri frægar hljómsveitir svo áhorfendur
fái frekar tækifæri til að uppgötva nýja íslenska
tónlistarmenn sem þeir hefðu annars ekki
fengið tækifæri til að kynnast.

FAGHÁSKÓLANÁM
Á SVIÐI SKAPANDI GREINA

Alþjóðlegur
háskóladagur
LAUGARDAGINN 16. FEBRÚAR, FRÁ KL. 12:30-17:00.
TJARNARBÍÓ Í REYKJAVÍK (TJARNARGÖTU 12).
Lingó-málamiðlun er umboðsaðili fyrir nokkra af þekktustu fagháskólum Evrópu,
og hefur um átta ára skeið rekið ráðgjafastofu fyrir nema sem sækja um skólavist hjá
alþjóðlegum fagháskólum á sviði hönnunar, lista, miðlunar og tísku.
DAGSKRÁ:

DÆMI UM NÁM Í BOÐI • GRAFÍSK HÖNNUN

1. Einstaklingsbundin viðtöl í anddyri

• LISTRÆN STJÓRNUN

2. Fyrirlestrar & kynningar í sal

• KVIKMYNDAGERÐ

• LJÓSMYNDUN
• MARGMIÐLUN

• Future trends & professions in Design and Creativity
Alessandro Manetti • Istituto Europeo Di Design • Barcelona
• Fashion Portfolio Preparation
Tony Alston • University of The Arts London
• Your opportunities at Bournemouth University
An overview of BU and what makes us stand out
from the crowd! • Andy Thompson • Bournemouth University
• Putting together a Portfolio for Art School
Marianne Greated • Glasgow School of Art
• The admissions process and portfolio preparation
Veronika Virupajeva • Arts University Bournemouth
• Creative Studies at Istituto Europeo di Design
Susanna Valle • Istituto Europeo Di Design • Milano

Sjá nánar: www.facebook.com/lingois • www.lingo.is

• KROSSMIÐLUN
• MYNDSKREYTING
• ARKITEKTÚR
• INNANHÚSSHÖNNUN
• LJÓSAHÖNNUN
• VÖRUHÖNNUN
• UMBÚÐAHÖNNUN
• BÍLAHÖNNUN
• MARKAÐSSAMSKIPTI
• VIÐBURÐASTJÓRNUN
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Lísa Hafliðadóttir

lisa@monitor.is

TÍSKA UNGA

SKÓR: DR.MARTENS
BUXUR: CHEAP MONDAY
JAKKI: FATAMARKAÐURINN
BOLUR: SPÚÚTNIK

GALLABUXUR:
GALLERÍ SAUTJÁN
BOLUR: SPÚTNIK
SKÓR: DR.MARTENS
BODYCHAIN: VINKONA
MÍN KEYPTI ÞETTA Í BÚÐ
Í DUBLIN EN FÆST, VEIT
ÉG, Í SIX Í KRINGLUNNI
OG NOSTALGÍU Á
LAUGAVEGINUM.

Una
Hallgrímsdóttir

Kristína
Reynisdóttir

Blængur
Blængsson

Helga Kristín
Ólafsdóttir

Leifur
Hreggviðsson

Skóli: Menntaskólinn við Hamrahlíð.
Aldur: 16 ára.
Uppáhalds fatabúð: Hérna heima
versla ég mest í Spúútnik-fatamarkaðnum (við Hlemm) en í útlöndum
verður Monki oftast fyrir valinu.
Mest notaða flíkin þín: Kósý yfirstærðar blómabolur úr Spúútnik.

Skóli: Verzlunarskóli Íslands.
Aldur: Er 16 en verð 17 í ágúst.
Uppáhalds fatabúð: Nastygal, Monki,
H&M, Topshop og Spúútnik.
Mest notaða flíkin mín: Bolurinn á
myndinni, leðurjakkinn sem ég fékk
fyrir nokkrum árum og uppá síðkastið
líka Levi’s gallajakkinn minn.

Skóli: Menntaskólinn við Hamrahlíð.
Aldur: 19 ára
Uppáhalds fatabúð: Gallerí Sautján,
Spúútnik og Urban Outfitters
Mest notaða flíkin þín: Peysa af
pabba sem var keypt í H&M fyrir
alltof mörgum árum.

Skóli: Verzlunarskóli Íslands.
Aldur: 19 ára.
Uppáhalds fatabúð: Urban Outfitters.
Mest notaða flíkin þín: Þessa dagana
er það klárlega úlpan mín úr Topshop.

Skóli: Verzlunarskóli Íslands.
Aldur: 19 ára.
Uppáhalds fatabúð: Asos og Suit
Supply.
Mest notaða flíkin þín:
Svartar buxur, er alltaf í
svörtum buxum.

GOLLA: SPÚÚTNIK
SKYRTA: H&M
BUXUR: DR. DENIM
JEANSMAKERS
SKÓR: CONVERSE

PEYSA: SUZIE Q
BOLUR: MONKI
LEGGINS: H&M
SKÓR: GS SKÓR
ARMBAND OG ÚR: ASOS

JAKKI: ZARA
BOLUR: KARMALOOP.COM
BUXURNAR: RIVER ISLAND
SKÓR: NORDSTROM
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Stíllinn heimsótti Verzlunarskóla Íslands og Menntaskólann við Hamrahlíð
á dögunum og kannaði hvað væri heitast í tískunni hjá unga fólkinu í dag.
Flottir nemendur leyndu sér ekki og tók Stíllinn púlsinn á nokkrum þeirra.

A FÓLKSINS

SKYRTA: TOPMAN
BUXUR: URBAN OUTFITTERS
SKÓR: CONVERSE

JAKKI: LEVI’S
PEYSA: WAREHOUSE
BOLUR: TOPSHOP
BUXUR: KEYPTAR Í MANÍU
SKÓR: MIG MINNIR AÐ ÉG
HAFI KEYPT ÞÁ Í SKOR.IS

PEYSA: RASCALS, ÚR
SAMSOE SAMAOE
BUXURNAR: KREW,
ÚR NOLAND
SKÓR: VANS,
ÚR CARLINGS

BOLUR: JACK & JONES
ÚLPA: SMASH
BUXUR: GALLERÍ 17
SKÓR: URBAN

HÚFA: CARHARTT
KÁPA: TOPSHOP
BUXUR: CHEAP MONDAY
SKÓR: MONKI

Myndir/Styrmir Kári

Daníel Ómar
Guðmundsson

Sara
Valgeirsdóttir

Arnar Freyr
Ársælsson

Einar Dagur
Jónsson

Vaka
Alfreðsdóttir

Skóli: Verzlunarskóli Íslands.
Aldur: 19 ára.
Uppáhalds fatabúð:
Urban Outfitters.
Mest notaða flíkin þín:
American Apparel-hettupeysan mín.

Skóli: Menntaskólinn við Hamrahlíð.
Aldur: Ég er 18 ára.
Uppáhalds fatabúð: Nokkuð margar,
en held að Topshop standi mest upp
úr.
Mest notaða flíkin þín: Hermannagrænn jakki sem ég keypti fyrir
þremur árum í Zara.

Skóli: Verzlunarskóli Íslands.
Aldur: 18 ára.
Uppáhalds búð: Samsoe Samsoe
og Urban.
Mest notaða flíkin þín: CheapMonday-buxurnar minar.

Skóli: Menntaskólinn við Hamrahlíð.
Aldur: 16 ára.
Uppáhalds fatabúð:
Gallerí 17. Einhvern veginn endar
maður alltaf á því að kaupa allt þar.
Mest notaða flík: Leður-„bootsin“
mín. Það er svo fágað og karlmannlegt
að vera í flottum leðurskóm.

Skóli: Menntaskólinn við Hamrahlíð.
Aldur: 19 ára.
Uppáhalds fatabúð:
Engin sérstök.
Mest notaða flík:
Dr. Martens-skórnir mínir.
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„Hvað nú? Ástarsorg?“
Vilborg Arna Gissurardóttir hlustaði á Harry Potter-hljóðbækur er hún brunaði
yfir svellkaldan suðurpólinn. Monitor ræddi við hana um það að pissa í trekt,
vonbiðlana og hvort hún hyggist einhvern tímann toppa pólförina.

Þ

að hefur líklega ekki farið framhjá
nokkrum landsmanni þegar Vilborg
Arna Gissurardóttir gekk nýverið
ein síns liðs á suðurpólinn enda
ekki á hverjum degi sem manneskja
nær öðru eins markmiði. Raunar er
íslenska kjarnakvendið einungis 29.
einstaklingurinn í heiminum til að
ná þessum áfanga, 9. konan og jafnframt sú fyrsta
frá Íslandi. Vilborg segir hugarfarið lykilatriði í svona
persónulegum sigri. „Ég er til dæmis ekki staðalímynd
pólfara, ég er frekar lágvaxin og ég er enginn rosalegur
massaköggull. Maður þarf að vera klár í að halda út
við erfiðar aðstæður.“ Sigurinn var þó ekki eingöngu
persónulegur enda safnaði pólfarinn 23 milljónum
fyrir styrktarfélagið Líf með verkefni sínu. „Ég vissi
strax að ég vildi láta eitthvað gott af mér leiða með
þessari ferð og fljótlega kynntist ég fólkinu hjá Líf og
heimsótti síðan kvenlækningadeildina og þá sá ég
þörfina á þessu.“
Blaðamaður settist niður með Vilborgu Örnu og ræddi
við hana um það hvernig maður byggir upp brotna
sjálfsmynd, hreinlætismál á suðurpólnum og af hverju
í ósköpunum hún lagði þetta á sig.
Texti: Einar Lövdahl
Myndir: Styrmir Kári

einar@monitor.is
styrmirkari@mbl.is

Velkomin heim úr þessum magnaða leiðangri. Ert þú
búin að breyta titli þínum í símaskránni í „pólfara“?
Mig hefur náttúrlega mjög lengi langað að verða pólfari
þannig að auðvitað finnst mér gaman að heyra „Vilborg
pólfari“ en ég hugsa að það standi ekki til að breyta titli
mínum í símaskrá (hlær).

Þegar ég var að leggja
af stað í upphafi hvers
dags var ég vön að kalla á
sleðana mína: „Allir með?“
og svaraði síðan fyrir þá:
„Já, allir með!“.
fólk sem hafði farið á suðurpólinn og las ferðasögurnar
þeirra. Þannig komst ég til dæmis að því hvaða fyrirtæki
þau skiptu við og ég fann út að það væri svona eitt
aðalfyrirtæki í því sem ég setti mig síðan í samband við.
Síðan skrifaði ég til dæmis bréf til nokkurra kvenna sem
höfðu farið einar á pólinn og ég fékk þeirra sýn á þetta
og öll svona upplýsingaöflun hjálpaði mikið.
Hvaðan er Vilborg pólfari?
Ég er úr Vogahverfinu, 104 Reykjavík, æfði lengi blak
með Þrótti og kláraði mína grunnskólagöngu í Vogaskóla.
Ég var svolítið lengi að finna mína fjöl í lífinu, var með
brotna sjálfsmynd og var dálítið týnd. Mér gekk illa að
fóta mig í námi í menntaskóla. Ég fór fyrst í MS, svo í FÁ,
aðeins í FSU og útskrifaðist síðan úr Tækniskólanum.
Það var gert grín að því að ég yrði „margskólagengin“
en ekki langskólagengin. Ég þekkti ekki styrkleika mína
og hafði ekki mikla trú á sjálfri mér. Það var ekki fyrr
en ég fór í mína fyrstu alvöru fjallgöngu, þegar ég fór á
Hvannadalshnjúk með vinkonu minni, sem mér fannst
líf mitt breytast á markvissan hátt. Ég segi því alltaf
að ég hafi fundið mig á fjalli. Ef maður er með brotna
sjálfsmynd þá er lykill manns að finna hvar styrkleikarnir manns liggja því þannig getur maður byggt sig
upp. Að sama skapi finnst mér mikilvægt að fólk örvænti
ekki þótt það geti tekið tíma að finna
sína hillu.

Og ný spyrja allir: Hvað næst? Ætlarðu að skíða aftur á
bak yfir Suðurpólinn? Fara til tunglsins?
Ég er ekki búin að ákveða hvað ég ætla að gera næst
en þetta er lífsstíll og á svona ferðalagi hittir maður
til dæmis fullt af fólki sem er búið að
gera helling af spennandi hlutum. Ég
fann mjög fljótt að ég vildi gera eitthvað
svona aftur en ég þarf samt að taka mér
smá-tíma til að ákveða hvað það verður
Fyrstu sex: 160680.
og hvernig ég fer að því.

VILBORG

Á 30 SEKÚNDUM

Þetta er sem sagt ekki endilega spurning um að toppa pólför?
Nei, ekki endilega. Ég held að hvert
ævintýri út af fyrir sig sé sjálfstætt. Ég
myndi ekkert endilega fara eitthvert
aftur alein, mér finnst líklegt að ég fari
næst í eitthvert ævintýri með félagsskap.
Þessi pólför verður sennilega alltaf
sá leiðangur sem mér á eftir að þykja
vænst um. Þetta er svona barnið mitt.

Það fyndnasta sem ég hef
séð á netinu: Ég er svo illa
innrætt að mér finnst óheyrilega gaman að horfa á vídeó
þegar eitthvað kemur upp á,
svo sem menn detta í beinni
útsendingu
o.s.frv.
Það sem
fékk mig
helst til að
nenna fram
úr í morgun: Allt skemmtilega
fólkið sem ég ætlaði að hitta
í dag.

Haustið eftir þessa örlagaríku fjallgöngu skráðir þú þig í björgunarsveit,
sem var viss kveikja að þessu, ekki
satt?
Jú, eftir fjallgönguna heillaðist ég
af tilhugsuninni um að verða
leiðsögumaður og vissi að maður
gæti lært hluti eins og ísklifur í
björgunarsveit. Það var síðan einmitt
á þessum tíma sem ég las bókina um
Suðurpólinn, þannig að þetta gerðist
einhvern veginn allt á sama tíma. Ég
kláraði þetta tveggja ára þjálfunarprógramm hjá björgunarsveitinni, þarna
var ég að skríða upp úr tvítugu og þetta
var í fyrsta sinn sem mér fannst mér
loksins ganga vel í einhverju, enda var
þetta fyrsta sinn sem ég náði að klára
eitthvað án þess að vera bara rekin
(hlær). Við þetta jókst sjálfstraust mitt
mikið.

Þú hefur sagt að þú hafir fyrst eignast
drauminn um að ganga á suðurpólinn
Það sem veldur mér helst
fyrir 10 árum. Markast það við eitthvert
hugarangri þessa stundina:
ákveðið augnablik?
Ég þyrfti að fá fleiri tíma í
Já, ég las bók um suðurpólinn og þá
sólarhringinn.
kviknaði þrá hjá mér um að snerta þessa
Æskuátrúnaðargoð: Michael
kúlu á suðurpólnum (hlær). Ég heillaðist
Jackson.
svo af þessum sögum um leiðangra
Leið langur tími frá því að þú tókst
fólks sem höfðu búið í tjaldi og skíðað
þessa ákvörðun um að ganga á suðurheilu dagana á ísnum og fannst þetta bara svo rosalega
pólinn þar til þú fórst að segja fólki frá því?
spennandi.
Ég tók þessa ákvörðun í mars 2011 og fór þá að
skipuleggja þetta en hélt þessu samt leyndu. Ég sagði
Byrjaðir þú þá þegar að undirbúa þig?
svona tveimur vinum mínum frá þessu og bar þetta
Ég var í björgunarsveit þegar ég las þessa bók og svona
undir pólfarann Harald Örn sem er ágætur kunningi
leynt og ljóst var ég alltaf að undirbúa mig að því að geta
minn. Hins vegar fékk til dæmis fjölskylda mín bara að
farið í svona stóran leiðangur. Ég segi alltaf að það sé
vita af þessu í september síðastliðnum. Þetta var það
rosalega hollt að leyfa sér að dagdreyma þannig að alltaf
mikið leyndó að mamma mín fékk bara að vita af þessu
þegar ég var til dæmis að lóðsa í fjallgöngu eða eitthvað,
í haust (hlær).
þá dagdreymdi mig að ég væri á Suðurskautslandinu.
Smám saman varð ég meira tilbúin, meðal annars vegna
Þú segist hafa ráðfært þig við Harald Örn Ólafsson,
menntunar og annarrar reynslu sem ég varð mér úti
sem fór á suðurpólinn ásamt Ólafi Erni Haraldssyni
um. Það var síðan einn góðan veðurdag, eða öllu heldur
og Ingþóri Bjarnason. Stendur til að þið fjögur stofnið
vondan veðurdag, á Vatnajökli sem ég fann að ég var
saman einhvern elítuklúbb eða stéttarfélag?
tilbúin og þá fór ég heim og byrjaði að skipuleggja.
Ég þekki þá nú alla, við höfum farið á fjöll saman og
ég hef unnið fyrir Harald, en ég veit ekki alveg með það
Og hvað, fórst þú bara á Google og skrifaðir: „How to
(hlær). Kannski þegar við verðum orðin aðeins fleiri,
kannski nær hundraðinu.
travel to the South Pole“?
Já, í rauninni. Ég byrjaði á að finna upplýsingar um

Til að ráðast í svona verkefni þurftir þú væntanlega
að færa einhverjar fórnir. Þú þurftir til dæmis að segja
upp starfi þínu.
Ég var nýbúin að ráða mig í vinnu í vor þegar ég ákvað
að nota sumarfríið mitt í að ganga á Grænlandsjökul í
sumar. Það var svona hálft í hvoru undirbúningsverkefni
fyrir pólinn en á sama tíma vonaðist ég pínu til að það
myndi slökkva í þránni um að fara á pólinn. Þegar ég
kom heim fann ég samt að ég gæti ekki sleppt þessu
þannig að þá fór ég fljótlega að átta mig á því að líklega
þyrfti ég að fórna starfinu. Ég var sem sagt rekstrarstjóri
hjá Katla Geopark.
Ég þorði ekki að vera skuldbundin skrifstofuvinnu eftir
heimkomu úr pólförinni af því að það var ómögulegt
að vita hvernig ég yrði þegar ég kæmi til baka. Ég vissi
ekki hvort ferðin myndi taka eitthvað á mig, hvort ég
yrði eftir mig eða hvort mér myndi bara líða vel, eins og
raunin er reyndar.
Varst þú alltaf staðráðin í að gera þetta ein þíns liðs?
Nei, ekki beint. Þegar ég var búin að taka þessa ákvörðun þá fór ég fljótlega að lesa um stelpur sem höfðu farið
einar og þá hugsaði ég að fyrst þær gerðu þetta þannig,
þá gæti ég það líka. Mér fannst það líka bara spennandi
áskorun. Það er heldur ekkert leiðinlegt að vera einn ef
maður hefur undirbúið sig vel. Ég var búin að æfa mig
ágætlega, ég prófaði að vera ein í óbyggðum Grænlands
í tvær vikur og þá tók ég út töluvert sjokk. Ég er mjög
fegin að ég hafi tekið það út þar frekar en á suðurskautinu. Í svona ferð er maður samt náttúrlega á fullu frá
því að maður vaknar þar til maður fer að sofa þannig að
þá leiðist manni ekki. Það kom fyrir að ég upplifði mig
einmana en þetta reyndist mér auðveldara en ég átti
von á.
Bíða vonbiðlarnir ekki í röðum eftir þér síðan þú komst
heim?
Nei, við getum sagt að ég hafi kannski fengið einhver
tilboð, en ég er á lausu.
Glímdir þú við heimþrá?
Ég fékk heimþrá í fyrstu símtölunum mínum heim
því þá var fólkið mitt ennþá að venjast því að ég væri
komin á ísinn. Maður er auðvitað að leggja ótrúlega
mikið á fólkið sitt með því að fara í svona ferð.
Svona lagað er í rauninni alltaf erfiðara fyrir þá
sem sitja heima heldur en þann sem er úti á
ísnum.
Hver var þín helsta afþreying á
meðan á þessu stóð?
Frá klukkan níu til tólf hlustaði ég
á hljóðbækur á meðan ég var á ferð.
Ég hlustaði mest á Harry Potter,
bæði af því að mér finnst bækurnar
skemmtilegar og líka af því að
það er flottur lausnamiðaður
boðskapur í sögunum. Svo
hlustaði ég á tónlist seinni
partinn og þá hlustaði
ég á eitthvað sem
mér finnst létt og
skemmtilegt eins og
Retro Stefson, Jónas
Sig, FM Belfast svo
ekki sé minnst
á sænsku 90’shljómsveitina Roxette.
Hafa
einhverjir
þessara
íslensku
tónlistarmanna
kastað á þig
kveðju fyrir
það að hafa
spilað tónlist
þeirra á syðsta
hluta jarðar?
Á meðan ég var á ísnum
þá frétti ég af því að Retro Stefson
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hefðu sent mér kveðju, sem mér fannst mjög skemmtilegt (hlær).
Talaðir þú mikið við sjálfa þig?
Já, ég gerði það nú, mestmegnis bara í huganum en
líka stundum upphátt. Þegar ég var að leggja af stað í
upphafi hvers dags var ég vön að kalla á sleðana mína:
„Allir með?“ og svaraði síðan fyrir þá: „Já, allir með!“
Mér fannst það sjálfri geðveikt fyndið en ég veit ekki
hvað einhverjum utanaðkomandi hefði fundist um að
verða vitni að þessu (hlær).
Hvernig er maður klæddur á suðurpólnum?
Í mínu tilfelli voru innstu flíkurnar toppur og
nærbuxur úr ull, síðan er maður í síðum ullarnærfötum utan yfir það, svo flísfatnaði og vindgalla yfir því.
Maður þarf síðan að vera með lambhúshettu og húfu,
góða vettlinga og að lokum er maður með alveg massífa dúnúlpu til að fara í þegar maður er ekki að skíða.
Manni er ekki kalt á meðan maður er að skíða en þegar
maður stoppar til að borða, þá verður manni kalt.
Þú lagðir upp með að vera ein allan tímann en hittir
síðan bandarískan pólfara á aðfangadag. Hvernig var
það?
Það var svolítið sérstakt en á sama tíma bara frábært.
Hann lagði af stað á undan mér svo ég vissi alltaf að
það væri möguleiki að ég myndi rekast á hann en ég
vonaðist til þess að það myndi ekki gerast, mig langaði
að vera ein allan tímann úr því að ég var búin að
ákveða að gera þetta ein. Hann hafði ekki fengið neitt
að vita að ég væri að nálgast og hélt víst að hann væri
orðinn geðveikur þegar allt í einu var einhver mættur
að góla inn í tjaldið hans. Þetta var á aðfangadag
þannig að ég sló á létta strengi og kallaði: „Hó-hóhó, it’s Santa.“
Við áttum þarna gott spjall um búnaðinn okkar
og bara lífið og tilveruna. Við gátum náttúrlega
tengt af því að maður hefur fyrst og fremst verið
að segja fólki frá þessari einstöku upplifun sinni
á ísnum frá grunni en þarna var maður allt í
einu að tala við einhvern sem var að ganga í
gengum það sama.
Ef þú svarar í hreinskilni, hugsaðir þú einhvern
tímann: „Djöfull nenni ég þessu ekki! Mig langar
heim“?
Nei, ég lenti sem betur fer aldrei í því. Þetta var oft
krefjandi og erfitt en ég þráði bara svo heitt að ná
markmiði mínu. Ég hef alveg upplifað svoleiðis í öðrum
ferðum en ekki þarna.
En þegar
þú varst
með
flensu í
þessum
jökulkulda?
Nei. Mér leið alveg
illa en ég ætlaði mér alltaf alla leið á pólinn, alveg
sama hversu erfiðir sumir dagarnir voru.
Hvað var það sem hélt þér gangandi?
Það var tvennt sem hvatti mig áfram. Það var annars
vegar þessi innri þrá mín um að komast á pólinn,
snerta þessa kúlu og upplifa þetta allt saman. Hins
vegar var það í raun fólkið hérna heima, kveðjurnar
og söfnunin sem við stóðum fyrir. Síðustu dagana var
ég orðin frekar þreytt og það þurfti frekar mikið átak
að klára þetta verkefni og þá veitti tilhugsunin um
söfnunina mér ofboðslega mikla hvatningu.
Var eitthvað sem þú sást alveg í hillingum þegar þú
varst í snæviþaktri eyðimörkinni?
Það var mjög fyndið að ég hugsaði ótrúlega mikið
út í hvað ég hlakkaði til þess að fá mér samloku með
skinku, osti, majonesi og sinnepi (hlær). Það er eitthvað
sem ég borða venjulega aldrei en hafði hins vegar fengið í flugvélinni á leiðinni á suðurskautið og mér fannst
hún svo góð þá að ég gat ekki beðið eftir að fá hana
aftur. Síðan fékk ég þessa samloku aftur í flugvélinni á
leiðinni heim og þá var hún alls ekkert svo góð. Síðan
hlakkaði ég mikið til að fá lambakjöt og sushi.
Þú fékkst kveðjur og skrifaðir inn á bloggsíðu í
gegnum sérstakan gervihnattarsíma. Gast þú farið á
Facebook á suðurpólnum?
Nei, það var ekki svo gott. Ég hafði ekki hugmynd
um hvað var að gerast í heiminum í þessa tvo mánuði
en því fylgdi reyndar rosalega mikið frelsi. Ég komst í
rauninni ekki á netið, bloggfærslurnar til dæmis fóru
inn á netið í gegnum ákveðið kerfi. Ég var í raun bara
að senda hefðbundin SMS-skeyti úr gervihnattarsímanum sem breyttust í tölvupósta og fóru þannig inn á
bloggsíðuna.
Nú hefur þú verið heima í tvær og hálfa viku,
haldið fyrirlestra hér og þar, hitt bæði blaðamenn
og annað forvitið fólk. Um hvað hefur fólk verið
forvitnast að vita?

Síðasti dagurinn var
mikill tilfinningarússíbani. Ég hló og grét til
skiptis og þá meina ég að ég
fór í alvöru að skæla.
Hreinlætismálin, það vilja allir heyra um þau (hlær).
Fólki finnst mjög spennandi að vita um hvernig klósettferðum mínum var háttað og hvort ég hafi ekki farið
í bað og ég skil það alveg (brosir). Til að svara þessu,
þá gekk þetta allt saman bara mjög vel. Ég var með
svona trekt til að pissa standandi eins og strákarnir.
Einu sinni fannst mér það það hallærislegasta í heimi
en eftir að ég braut odd af oflæti mínu og prófaði sjálf
þá held ég að ég eigi aldrei eftir að snúa til baka (hlær).
Ef maður þurfti að gera eitthvað stærra, þá var ekkert í
stöðunni nema að moka skjólvegg og njóta útsýnisins.
17. janúar síðastliðinn steigst þú fæti á suðurpólinn
eftir 60 daga göngu. Felldir þú tár þegar þú náðir
þessu langþráða markmiði?
Síðasti dagurinn var mikill tilfinningarússíbani. Ég
hló og grét til skiptis og þá meina ég að ég fór í alvöru
að skæla. Ég var búin að vera undir miklu álagi og var
orðin virkilega þreytt en vissi samt að ég væri komin
svo nálægt markmiðinu. Það var líka ákveðinn tregi
yfir því að vera að klára þetta langþráða markmið. Ég
hef sagt að þetta hafi allt verið dálítið eins og
að vera ástfangin. Ég kolféll fyrir þessu
verkefni fyrir löngu og hef hugsað um
það síðan og núna þegar það klárast,
hvað gerist þá? Ástarsorg (hlær)?

Þegar ég loksins snerti kúluna síðan þá var það
ólýsanleg tilfinning. Ég var reyndar ekki ein, þarna var
líka strákur sem vann í pólstöðinni, þannig að ég var
ekkert mikið að sýna hvernig mér leið út á við en inni í
mér var ég að springa.
Þú komst heim að kvöldi sunnudagsins 27. janúar,
daginn fyrir „Icesave-daginn“. Hvernig varðir þú
þínum fyrstu dögum á heimaslóðum?
Öll fjölskyldan mín og nánustu vinir komu út á
flugvöll með rútu að sækja mig og það var alveg
frábært. Það var rosalega gott að ná að heilsa öllum
þar því næstu daga á eftir var ég bókuð á viðburði og
í viðtöl alveg frá morgni til kvölds úti um allar trissur.
Það liðu í raun svona 3-4 dagar þangað til ég gat farið
að heimsækja fólkið mitt almennilega. Á föstudeginum
eldaði fjölskyldan handa mér góða máltíð og við áttum
frábæra kvöldstund og svo héldu vinkonur mínar fyrir
mig jól, með jólatré, jólapökkum og öllu tilheyrandi
– og líka áramót með höttum, flautum og öllum
pakkanum.
Þú sagðir upp í vinnunni áður en þú fórst út. Hvað
gerir þú nú? Heldur þú áfram að mæta í viðtöl og
halda fyrirlestra sem „Vilborg Arna pólfari“ út þetta
ár?
Ég hugsa að ég verði í þessu svona næstu vikur
en síðan stofnaði ég sjálf lítið fyrirtæki utan um
„freelance“ starf mitt þar sem ég sel ákveðna ráðgjöf
í markaðsmálum, vöruþróun og þess háttar varðandi
ferðaþjónustu og útivist. Mig langar dálítið að vera að
vinna „freelance“ á næstunni, því fylgir visst frelsi þótt
það kalli jafnframt á meiri vinnu heldur en ella. Maður
þarf tíma til að ná sér niður á jörðina eftir svona ferð
og þá held ég að það henti mér ekki að vinna frá níu til
fimm á skrifstofu.

KVIKMYNDIR
Myndin sem ég get horft á aftur og aftur: There’s
Something About Mary.
Myndin sem ég felli tár yfir: Ég fékk tár í augun
þegar ég horfði á 127 Hours.
Myndin sem ég grenja úr hlátri yfir: Kingpin.
Uppáhaldsmyndin mín í æsku: Sound of Music.
Versta mynd sem ég hef séð: Man það ekki. Ég hef
lítið úthald í að horfa á eitthvað sem mér líkar ekki.

TÓNLIST
Lagið í uppáhaldi þessa stundina: Nýfallið regn með
Ásgeiri Trausta.
Lagið sem ég hlusta á til að gíra mig upp fyrir
helgina: Nýi Retro Stefson-diskurinn.
Lagið sem ég fíla í laumi: Dressed for Success með
sænsku „næntís-sveitinni“ Roxette.
Nostalgíulagið: Man in the Mirror með MJ.
Lagið sem ég syng í karókí: Ef ég héldi lagi að þá
væri það pottþétt Islands in the Stream.

FORM OG FÆÐI
Uppáhaldsmatur: Ég fæ ekki nóg af sushi en
lambakjöt er samt alltaf efst á lista.
Maturinn sem ég fæ mér þegar ég ætla að
taka mig á: Ég fæ mér reglulega saﬀran-kjúkling þegar ég kem heim úr ræktinni.
Versti matur sem ég hef smakkað: Þessi er
erﬁð. Ég veit það ekki.
Líkamsræktin mín: Ég er með frábæran þjálfara
í World Class sem heitir Mark, svo fer ég auðvitað
mikið á skíði og á fjöll.
Stoltasta augnablikið á íþróttaferlinum mínum: Að skíða
á suðurpólinn.

SíÝasta sem ég...
borg

Síðasta
sem ég heimsótti fyrir utan
landsteinana: Kom síðast við í London á leiðinni
heim frá Chile.

veitingastaÝur

Síðasti
sem ég
borðaði á: Tokyo Sushi. Ég er forfallinn
sushi-fíkill.

hlutur

Síðasti
sem ég keypti
mér: Ég keypti mér fallegan kjól í
Kúltúr og skó.
Síðasta skipti sem ég sagði
einhverjum að mér þætti
um hann: Það
var nú bara í gær áður
en Lára vinkona mín
lagði af stað til USA.

vænt

Rannsóknir sýna að notkun sykurlauss Extra eykur munnvatnsframleiðslu,
jafnar sýrustig, heldur tönnunum hreinum og stöðvar sýklaárásir á þær.
Extra minnkar upptöku hitaeininga og dregur það úr streitu í amstri
hversdagsins.

12 MONITOR

FIMMTUDAGUR 14. FEBRÚAR 2013

VILTU VINNA

kvikmyndir

Handrit A Good Day To Die Hard er fyrsta handritið sem er skrifað beint sem Die Hardmynd, en öll hin fjögur handritin voru upphaflega að öðrum myndum sem hétu annað.

LG Optimus G
snjallsíma?

FRUMSÝNING HELGARINNAR

A Good Day to Die Hard
VÆNTANLEGUR
!

SENDU SMS EST LGG
Á NÚMERIÐ 1900
ÞÚ FÆRÐ SPURNINGU
OG SVARAR MEÐ
ÞVÍ AÐ SENDA
SMS SKEYTIÐ

EST A, B EÐA C

John McClane er mættur á svæðið í fimmtu Die Hard-myndinni og kemst
nú að því að sonur hans, Jack McClane, er engu minna hörkutól en hann
sjálfur. Í þetta sinn ferðast John til Moskvu í því skyni að aðstoða son sinn
Jack sem John heldur að sé á einhverjum villigötum. Hann verður því
meira en lítið undrandi þegar í ljós kemur að Jack er í raun útsendari
bandarísku leyniþjónustunnar og er í Moskvu til að koma í veg fyrir
að rússneskir glæpamenn sem svífast einskis geti átt stórhættuleg
viðskipti með kjarnorkuvopn. Áður en hægt er að telja upp að þremur
er John kominn á kaf í málið ásamt syni sínum og framundan er þvílík
barátta og hasar að sennilega hefur aldrei annað eins sést á hvíta tjaldinu.

Leikstjóri: John Moore.
Aðalhlutverk: Bruce Willis, Jai
Courtney og Sebastian Koch.
Lengd: 98 mínútur.
Aldurstakmark: Bönnuð innan
16 ára.
Kvikmyndahús: Smárabíó, Háskólabíó, Laugarásbíó, Sambíóin Egilshöll
og Borgarbíó Akureyri.

VILTU
VINNA
MIÐA?

facebook.com/monitorbladid

Á NÚMERIÐ 1900
OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

ERTU VIÐBÚIN??

9. HVER
VINNUR!
FJÖLDI
AUKAVINNINGA

SOREL: 22.995.-

Fullt af aukavinningum:
Bíómiðar - DVD
Tölvuleikir - Gos o.m.fl.
*Aðalvinningar dregnir úr öllum innsendum skeytum 11. mars 2013.
Vinningar verða afhentir í ELKO Lindum, Kópavogi.
Með því að taka þátt ertu kominn í SMS klúbb. 199 kr./SMS-ið.
Þú færð 5 mínútur til að svara spurningu.
Leik lýkur 10. mars 2013

SOREL: 25.995.-

SOREL: 24.995.-

Kringlunni - Smáralind
s. 512 1760 - s. 512 7700
ntc.is - erum á

tónlist
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Freyr Árnason
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Bob Dylan og Soy Bomb

1998

Michael Portnoy var einn af fjölmörgum
sem ráðnir voru til að taka þátt í flutningi Bobs Dylan á lagi sínu Love Sick. Hlutverk þessa
fólks var einfalt: að standa aftast á sviðinu og dilla sér
rólega í takt við lagið til að skapa skemmtilega stemmningu. Michael vildi hins vegar taka sviðsframkomuna í
aðra átt og í miðju lagi rífur hann sig úr skyrtunni sinni,
hleypur að Dylan sjálfum og stígur einhvern trylltasta
dans sem sést hefur á sviði. Til að toppa þetta hafði
hann tússað orðin Soy Bomb sem er listamannsnafn

hans yfir brjóstkassann á sér. 40 sekúndum seinna
var honum fylgt af sviðinu af öryggisvörðum, töluvert
þekktari en 40 sekúndum áður.

Grammys í
gegnum árin
Grammys-tónlistarverðlaunin voru veitt á sunnudaginn
síðastliðinn með klassískum hætti. En verðlaunahátíðin eru
ekki bara „celeb“ í misundarlegum klæðnaði að halda þakkarræður á milli þess sem tónlist er flutt. Í gegnum tíðina hafa
ýmsar uppákomur litið dagsins ljós, hér eru nokkrar af þeim.

Eminem og
Elton John

2001

Það sem er líklegast merkilegast við þennan dúett er það að
á þessum tíma stóðu réttindasamtök samkynhneigðra og Eminem í vægast sagt hörðum
deilum. Þegar þetta var hafði Marshall Mathers
LP nýverið komið út og þótti Eminem ekki tala
mjög fallega til þeirra sem deildu ástum með
fólki af sama kyni. Þegar það komst í fréttirnar
að Elton John, aðal-aktivisti samkynhneigðra
í „show biz“ ætlaði að spila opinberlega með
Eminem urðu forsvarsmenn samtakanna ekki
sáttir. Eftir að þeir félagarnir tóku lagið Stan
á hátíðinni breyttist þó margt og Eminem tók
upp aðeins minna hatursfullan orðaforða um
samkynhneigð.

KOMIN Í BÍÓ

SENDU SMS SKEYTIÐ
ESL DH5
Á NÚMERIÐ 1900
Ol’ Dirty Bastard

Justin Bieber

Öryggisgæslan árið 1998 hlýtur að hafa verið
sú versta í sögunni því menn gengu bara inn
og út af sviðinu að eigin vild. Til að toppa Soy Bomb-dansinn
ákvað Ol’ Dirty Bastard Kanye Westa Shawn Colen sem var
að fara að halda þakkarræðu. Ol’ Dirty sem hafði ásamt
hljómsveit sinni Wu-Tang verið tilnefndur fyrir rappplötu
ársins var eitthvað ósáttur við að hafa tapað fyrir Puff Daddy,
seinna þekktum sem P. Diddy og enn seinna sem Diddy. Ol’
Dirty, klæddur í glæsilegan frakka og jakkaföt stormaði upp á
sviðið og bað um að tónlistin yrði lækkuð. Þess næst útskýrði
hann fyrir áhorfendum að fötin hans væru mjög svo dýr
og hann hefði keypt þau því hann hélt að Wu-Tang myndi
vinna. Þegar jakkafataklæddur öryggisvörður mætti á sviðið
kvaddi hann fólkið með því að hamra á því að Puff Daddy
væri góður en Wu-Tang væri best… Því Wu-Tang væri fyrir
börnin.

Þetta árið var ungstirnið ekki
tilnefnt til einna einustu verðlauna
og voru ekki allir á eitt sáttir með það, sérstaklega
ekki umboðsmaður Biebersins. Á laugardagskvöldinu ákvað hann að Justin Bieber myndi á sama tíma
og Grammys væri í gangi streyma eigin þætti á
Livestream þar sem hann myndi spila nýja tónlist
og svara spurningum aðdáenda í beinni. Þessi
tilraun fór ekki betur en svo að livestream réð ekki
við allan fjöldann sem reyndi að horfa á þáttinn
þannig að klukkustund eftir að partíið átti að vera
byrjað var Justin Bieber á Twitter að reyna hlaða
upp einhverjum myndböndum. Tilraunin að vera of
flottur fyrir Grammys heppnaðist ekki alveg nógu
vel og verður eflaust frekar vandræðalegt fyrir hann
að mæta næst.

1998

Helen Reddy

1973

Helen Reddy, söngkonan sem
allir ættu að þekkja - eða ekki,
vann titilinn söngkona ársins fyrir lagið sitt „I
Am Woman“ árið 1973. Í miðri þakkarræðunni
kastaði hún kveðju á Guð eins og Ameríkönum
einum er lagið og þótti það ekkert tiltökumál,
þangað til hún hélt áfram og sagði: „Guð,
konunni sem gerði þetta allt mögulegt.“ Menn
voru almennt ekki tilbúnir í þetta statement á
þessum tíma og fengu starfsmenn sjónvarpsstöðvanna sem sýndu frá hátíðinni að finna
fyrir því. Það lá við það þyrfti að ráða inn aukastarfskraft til að taka við kvörtunum símleiðis.

OG ÞÚ GÆTIR UNNIÐ!

2013

VILTU
VINNA
MIÐA?
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.
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Maðurinn
sem allir
elska

DAVID BECKHAM
Fyrstu sex: 020575.
Fullt nafn: David Robert Joseph
Beckham.
Eiginkona: Victoria Beckham
(Adams), gift síðan 1999.
Börn: Brooklyn Joseph (1999),
Romeo James (2002), Cruz David
(2005) og Harper Seven (2011).
Fæðingarstaður: Leytonstone í
London á Englandi.

Knattspyrnu- og lífstílshetjan David Beckham gekk fyrir tveimur vikum til liðs við Paris Saint-Germain í Frakklandi og samdi við liðið út þetta tímabil. Hann hitti í mark hjá ansi mörgum þegar hann
lýsti því yfir að hann muni gefa launin sín til barnaspítala í París. Um hann hafa verið skrifaðar
margar bækur en því miður eigum við bara eina blaðsíðu þessa vikuna fyrir þessa lifandi goðsögn.
LIÐIN HANS DB
1993-2003: Manchester
United, 265 leikir, 62 mörk.
1994-1995: Preston North End
(lánsamningur), 5 leikir, 2 mörk.
2003-2007: Real Madrid, 116
leikir, 13 mörk.
2007-2012: Los Angeles
Galaxy, 98 leikir, 18 mörk.
2009 og 2010: Milan (lánssamningur), 29 leik, 2 mörk.
2013:
Paris Saint-Germain.
1996-2009: Enska landsliðið,
115 leikir, 17 mörk.

VÖRUMERKIÐ DAVID BECKHAM

PERSÓNULEGU HÚÐFLÚRIN

Í júlí í fyrra var David Beckham í 8. sæti á lista Forbes yfir tekjuhæstu
íþróttamenn heimsins en stór hluti tekna knattspyrnumannsins er til
kominn vegna auglýsingasamninga. Árið 2011 þénaði hann 13,3 milljónir
punda vegna samninga
sinna við fyrirtæki á borð við
Adidas, Armani, Samsung,
Sainsbury‘s, Burger King og
Diet Coke, eða sem nemur
um 2,7 milljörðum króna.
Eru þessar tekjur miðaðar
við tekjustreymi í gegnum
fyrirtækið hans Footwork
Productions en enn meira
safnast í hans vasa í gegnum fyrirtæki sem hann á
með eiginkonu sinni Victoriu
Beckham en það heldur utan
um ilmvötn þeirra hjóna og
eins samning Davids við tískufatakeðjuna H&M. Tölur fyrir árið 2012 eru
taldar enn hærri því þrátt fyrir að hann færist nær endalokum knattspyrnuferils síns þá hefur ímynd hans sjaldan verið sterkari og spilar þar
aðkoma hans að Ólympíuleikunum í London stórt hlutverk.

David Beckham hefur löngum verið þekktur fyrir húðflúrin
sín og telst það alltaf fréttnæmt þegar hann bætir nýju flúri
á kroppinn. Nýlegt tattú kappans er af Jesú en Beckham
fékk sér það á brjóstið eftir að afi hans féll frá árið 2009.
Nöfn barnanna hans er einnig að finna á líkama hans og þá
er hann með nafn eiginkonunnar, Vicoriu, skrifað á indverska
tungumálinu Hindí því hann var sannfærður um að það yrði
hallærislegt á ensku. Hann heldur sig við Biblíuna og önnur
tungumál í húðflúri sem er á hebresku en það segir: „ég
tilheyri minni ástkæru og mín ástkæra er mín.“ Árið 2004
fór nýtt vængjaflúr Beckhams ekki framhjá neinum en
það er að finna á hálsinum á honum. Í sjálfsævisögu sinni,
David Beckham: Mín hlið, tjáir Beckham sig um húðflúrin:
„Hugmyndin um að fá mér húðflúr kviknaði skömmu eftir
að Brooklyn fæddist. Ég var á spjalli við Mel B og þáverandi
mann hennar, Jimmy Gulzar og talið barst að húðflúrum. Ég
fór í framhaldinu til Þjóðverja sem hafði flúrað Jimmy og þá
hafði ég áttað mig á því hvað ég vildi að flúrin mín myndu
tákna. Húðflúrin mín tákna öll fólkið í lífi mínu, konu mína og
börnin. Ég vil alltaf hafa þau hjá mér. Þegar þú horfir á mig
þá sérð þú húðflúrin mín. Þú sérð hvernig mér líður gagnvart
Vicotriu og börnunum. Þau eru hluti af mér.“

HÁRIN Í GEGNUM ÁRIN

NÁLGAST FERTUGT EN ER
FÁRÁNLEGA FLOTTUR

Empire

Ein
frumlegasta
gamanmynd
sem gerð
hefur verið

Fór beint
á toppinn
í USA

FRUMSÝND Í DAG

