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Tímaritið Hind er verklegur hluti 
lokaverkefnis míns til meistaragráðu 
í blaða- og fréttamennsku við 
stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 
Efnistök tímaritsins ná yfir myndlist, 
hönnun, tónlist og tísku. Tímaritið er 
hugsað sem vettvangur til að kynna 
fyrir lesendum meðal annars listamenn, 
hönnuði og aðra sem eru að gera 
spennandi og áhugaverða hluti. 

Njótið vel og gleðilegt nýtt ár.

- Guðný Hrönn

¹ hind -ar, -ir KVK dýrafr. 
• kvenhjörtur
Hind SÉRN sjaldg. 
• nafn konu
² hind -ar KVK 
• leikni,  
íþrótt
Gera e-ð með mikilli hind 
• glæsileiki

Efnisyfirlit
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„Ég vona að hönnun 
mín sé hreinskilin“ Tengingin við jarðfræðina 

er sérstaklega áberandi í 
lokaverkefni Kristbjargar frá 
IKDC. „Þar langaði mig til að 
standa upp frá tölvunni og gera 
tilraunir. Ég prófaði mig áfram 
með efni úr sænskri kaolínnámu. 
Kaolín er uppistaðan í fínasta 
postulíni en ég hafði einmitt 
farið í vettvangsferð þangað 
með jarðfræðinni á sínum tíma. 
Úr þessu efni bjó ég til minn 
eigin leir frá grunni í fimm 
mismunandi litatónum. Verkið 
samanstendur svo af skúlptúrum 
og listrænu myndbandsverki. 

Iðnhönnuðurinn Kristbjörg María Guðmundsdóttir 
útskrifaðist frá School Of Industrial Design, IKDC í 
Lundi árið 2013. Áður hafði hún lokið námi í jarðfræði 
og kennslufræði við Háskóla Íslands. „Ég ætlaði mér 
ekki í langt nám í Svíþjóð en svo komst ég inn í þennan 
fína skóla og gat ekki sleppt því.“ Umhverfisvitund er 
Kristbjörgu ofarlega í huga og tengingin við jarðfræði 
er gjarnan áberandi í verkum hennar. „Ég hef oftar en 
einu sinni unnið verk þar sem hluti af markmiðinu er 
að vekja fólk til umhugsunar um umhverfi sitt.“

www.kristbjorgmaria.com

Ljósmynd: Baldur Kristjánsson

Með því langaði mig að vekja fólk 
til umhugsunar um námugröft í 
heiminum og neyslu samfélagsins. 
Ekkert kaolín er lengur grafið úr 
jörðu á Norðurlöndunum heldur 
er það allt flutt inn. Þannig að 
við Norðurlandabúar viljum ekki 
grafa heima við en viljum samt 
neyta afurðanna. Hér er hins 
vegar mesta regluverkið og við 
því kannski einmitt best í stakk 
búin til að stunda námugröft,“ 
segir Kristbjörg og bendir á að 
áhugasamir geta skoðað verkið 
nánar á vefsíðunni hennar.  

Kristjbjörg segir áhugann á 
hönnun alltaf hafa verið til staðar. 
„Ég naut þess ekkert sérstaklega 
að vera í bóklegum fögum í 
grunnskóla en ég hafði mikinn 
áhuga á verklega náminu. Þar 
naut ég þess að gera alltaf aðeins 
meira en krafist var og ég man 
hversu góð tilfinning það var 
þegar vel til tókst. Eitt sinn áttum 
við til dæmis að smíðagítar. 
Margir nemendur létu tiltölulega 
venjulegan gítar duga en ég 
gerði gulan stjörnulaga gítar, 
þakinn glimmeri.“

Hvernig er þitt sköpunarferli?

„Þegar komið er að 
hugmyndavinnunni eftir 
rannsóknarferlið rissa ég mikið niður 
og ákveð í hvaða átt ég vil fara. Oftar 

„Oftar en ekki fæ ég bestu hugmyndirnar 
þegar ég loka augunum á kvöldin“

Kristbjörg er að vinna að veggteppum 
þessa stundina.

Ljósmynd: Kristbjörg María  Guðmundssdóttir

en ekki fæ ég bestu hugmyndirnar 
þegar ég loka augunum á kvöldin. Því 
næst geri ég skissumódel af því sem 
ég er að hanna, bara úr því sem er við 
hendina, til dæmis Cheerios-pakka 
eða vírafgöngum. Að því loknu færi 
ég hugmyndina inn í tölvu en ég á 
mjög erfitt með að vinna hana alfarið 
þar. Ég hef mikla þörf fyrir að vinna í 
höndunum og vinna í þrívídd. Hvað 
varðar innblástur þá held ég að hann 

komi úr mörgum áttum, meðvitað og 
ómeðvitað. Þegar ég bjó í Svíþjóð 
varð ég heilluð af forngripamörkuðum 
og uppboðum því tengdu. Þar get ég 
til dæmis fengið heilmikinn innblástur. 
Ýmis vandamál í þjóðfélaginu eins og 
umhverfisvandamál veita mér einnig 
innblástur,“ útskýrir Kristbjörg. 

„

http://www.kristbjorgmaria.com
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Hvernig myndir þú lýsa þér  
sem hönnuði? 

„Ég vil gera hluti sem eru 
tímalausir, hluti sem endast 
vel bæði í praktískum og 
fagurfræðilegum skilningi, úr 
gæðaefni og með klassískt 
útlit. Ég vona að hönnun mín 
sé hreinskilin, „form follows 
function“, að í henni sé ekki 
að finna óþarfa smáatriði þótt 
gaman sé að hafa eitthvað 
tvist. Mér finnst mikilvægt að 
vörurnar endist helst mann fram 
af manni og endi þar með ekki á 
haugunum eftir stuttan tíma.“

„Það er annars vegar hliðarborðið 
Örk sem ég kynnti fyrst á 
Hönnunarmars 2014, en það 
er væntanlegt í fleiri útfærslum 
á þessu ári auk þess sem von 
er á viðbót í línuna. Hins vegar 
er ég að láta gamlan draum 

rætast þessa dagana, að vefa 
veggteppi,“ segir Kristbjörg 
aðspurð hvað sé í uppáhaldi 
hjá henni þegar kemur að eigin 
verkum. „Ég keypti veggteppi í 
Svíþjóð á forngripauppboði sem 
ég fæ aldrei leið á. Það er eitthvað 
við vefnað á vegg sem hefur alltaf 
heillað mig. Kannski eru það 
fallegu veggteppin sem amma 
mín saumaði út sem heilluðu mig 
fyrst. Ég nota aðallega íslensku 
ullina í vefnaðinn en hana hef ég 
einmitt notað nokkrum sinnum 
áður í verkefnum og nýt þess alltaf 
enda frábær efniviður. Þetta er allt 
á byrjunarstigi en mjög spennandi 
enda fæ ég heilmikla útrás fyrir 
sköpunarþörfinni í þessu ferli.“

Hvar getur fólk verslað  
hönnun þína?

„Hliðarborðið Örk er til sölu í 
búðinni Snúrunni en veggteppin 

eru enn í vinnslu og hægt að hafa 
samband við mig beint vegna 
þeirra. Ég er farin að taka við 
pöntunum og er hoppandi kát 
vegna áhugans sem teppin hafa 
fengið eftir að ég gerði nokkur 
fyrir Snúruna í gluggaútstillingu 
fyrir jólin. Veggteppin langar mig 
að vinna í samvinnu við kúnnann. 
Ef teppið er til dæmis brúðargjöf 
þá þætti mér gaman að heyra 
aðeins um brúðhjónin, hver þeirra 
uppáhaldslitur er eða annað sem 
ég gæti svo unnið út frá. Þetta gefur 
teppinu meira gildi fyrir brúðhjónin 
sem mér finnst mjög mikilvægt í 
nútímasamfélagi þar sem allt of 
miklu er hent fyrir nýtt dót. Um leið 
og hlutur hefur sterka tengingu 
við eiganda sinn þá eru mun minni 
líkur á því að hann endi í ruslinu. 
Hluturinn gengur jafnvel mann fram 
af manni um ókomna tíð.“ 

Ljósmynd: Kristbjörg María  Guðmundssdóttir

Kristbjörg fékk innblástur 
frá gamaldags luktum þegar 
hún hannaði Lantern Lamp.

Lokaverkefni Kristbjargar 
frá IKDC samanstóð 
af myndbandsverki og 
skúlptúrum úr leir.

Kristbjörg kynnti 
hliðarborðið Örk fyrst á 
Hönnunarmars árið 2014.
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Fagurkerinn Anne Valstad heldur úti afar fallegu bloggi og Instagram-síðu þar sem hún deilir 
með fylgjendum sínum áhugaverðu myndefni og hugleiðingum sínum um hönnun. Anne býr 
í sætri íbúð í Þrándheimi í Noregi með fjölskyldu sinni. Þar ræður „Nordic style“ ríkjum og 
hvítt, grátt og svart er í aðalhlutverki. 

Tekur því sem hrósi ef einhver 
hermir eftir henni

„Uppáhalds „trendið“ mitt þessa 
stundina er klárlega „Nordic 
Style“. Ég elska hófsemina og 
léttleikan sem fylgir stílnum. 
Þetta þarf ekki að vera flókið, það 
er leyfilegt að staðsetja hlutina 
handahófskennt og ég leik mér 
að því að færa hluti til frá degi til 
dags. Stíllinn minn er einfaldur og 
ég notast við fáa liti. Hvítur, svartur 
og grár litur einkennir stóru hlutina 
heima hjá mér, til dæmis veggi, 
sófa, borð og hillur. Ég kýs að 
nota málmáferð, sérstaklega gyllt 
og kopar, til að skapa jafnvægi 

og hlýleika,“ útskýrir Anne. Anne 
kveðst vera himinlifandi með 
heimilið sitt eftir að hún færði það 
yfir í „Nordic Style“-stíl. „Heimilið 
hefur breyst mikið á undanförnum 
árum en það sem skiptir mestu 
máli er að mér og fjölskyldu minni 
líði vel á heimilinu okkar.“ 

„Minna er meira“
„Ef ég kaupi eitthvað nýtt þá 
set ég eldri hlut inni í geymslu,“ 
útskýrir Anne sem aðhyllist svo 
sannarlega einfaldleika. „Meira 
er minna, þannig lýsi ég stílnum 

Ljósmyndir: Anne Valstad

mínum. Ég verð að finna fyrir 
ákveðni „þögn“ þegar kemur að 
innanhússhönnun.“

„Ég elska hvítan lit, hann er svo 
hreinlegur og róandi. Það er líka 
svo auðvelt að blanda hvítu saman 
við aðra liti,“ segir Anne sem notar 
litla litríka húsmuni til að skapa 
réttu stemmninguna. Í kringum 
jólin fá til að mynda rauðir munir 
að njóta sín, gult skraut ræður 
ríkjum í kringum páskana og 
bleikt verður áberandi á heimilinu 
á sumrin að sögn Anne.

„Kauptu það sem veitir 
þér hamingju og ekki 
hafa áhyggjur af því 
hvað öðrum finnst“

Ljósmyndir: Anne Valstad

Borðstofustólar á 
óskalistanum
„Það myndi vera Adnet-spegillinn 
minn frá Gubi og nýji lampinn 
minn frá Oslo Wood,“ segir Anne 
aðspurð hverjir hennar uppáhalds 
hlutir séu þessa stundina. „Á 
óskalistanum eru svo sex Eames-
stólar sem ég myndi hafa við 
borðstofuborðið mitt,“ segir Anne.

Anne leitar innblásturs einna 
helst á Instagram. „Ég rekst á svo 
margt sniðugt og skemmtilegt fólk 
þar, ég get ekki gert upp á milli 
þeirra. Stundum lítur út fyrir að 
margt fólk hafi sama stílinn þegar 
maður skoðar Instagram-síðurnar 
þeirra en í rauninni hafa allir hafa 
sinn einstaka stíl. Annars tek ég 
því alltaf sem hrósi ef einhver vill 
herma smá eftir mér. Mottóið mitt 
er: „kauptu það sem veitir þér 
hamingju og ekki hafa áhyggjur 
af því hvað öðrum finnst“,“ segir 
Anne sem leitar einnig innblásturs 
í tímaritum á borð við Boligpluss 
og Bo bedre.“ 

Áhugasamir geta fylgst með Anne á 
blogginu hennar og á Instagram.

„

http://myblogannessecret.blogspot.no
https://www.instagram.com/anneshomesecret/
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Útskriftaverkið í 
ákveðnu uppáhaldi
Listakonan Auður Lóa var beðin um að velja sex 

listaverk sem eru í uppáhaldi hjá henni þessa 
stundina, þrjú af sínum eigin verkum og þrjú verk 

annarra. Auður valdi fjölbreytt verk, bæði teikningar 
og skúlptúra. Fyrsta verkið í samantektinni er 

útskriftaverk Auðar frá því að hún útskrifaðist úr 
Listaháskóla Íslands.

1. Pottaplöntur

„Verkið er unnið út frá hugtökum 
eins og handverk, gervi, sköpun og 
endursköpun. Við sköpun verksins 
var tækni valin að handahófi og 
hentugleika, og engin plantnanna 
er eins. Verkið var sett upp í 
Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi, 
á útskriftarsýningu Listaháskóla 
Íslands vorið 2015.“

Verk Auðar Lóu

Verk annarra

2. Korrflex

„Þetta verk var unnið fyrir 
sýninguna Kyrralíf sem skipulögð 
var að Kunstschlager og haldin var 
í Listasafni Reykjavíkur, Hafnarhúsi. 
Verkið fjallar á beinan hátt um 
hefðina og hugtakið kyrralíf og er 
unnið úr pappamassa.“

3. Mávar í garði

„Verkið Mávar í garði er teikning 
sem unnin er í tölvu. Tölvuteikningar 
mínar, þar á meðal þessi, eru oftast 
unnar í vissum frásagnarstíl og segja 
frá litlum atvikum sem átt hafa sér 
stað í hversdagsumhverfi mínu. “

1. Valgerður Sigurðardóttir

„Valgerður er einstakur listamaður. 
Hún býr yfir, að mér finnst, 
ótrúlegum hæfileikum hvað varðar 
fagurfræði, frásögn og húmor. Verk 
hennar eru falleg og fyndin, en bera 
þó einhvern alvarlegri undirtón.“

2. Halla Birgisdóttir

„Halla titlar sig sem „myndskáld“ 
og mér finnst það vel eiga við. 
Teikningar hennar eru unnar af mikilli 
tilfinninganæmni og oft er þeim 
teflt saman við lítinn skýringartexta. 
Myndir hennar segja sögur bæði 
hversdagslegar og yfirnáttúrulegar, 
sem vinna sig undir húðina á manni 
og þaðan áleiðis.“

3. Una Sigtryggsdóttir

„Una er greinandi en jafnframt 
óútreiknanleg. Hún vinnur af mikilli 
einbeitingu og sannfæringu, eins 
og vísindamaður sem er þó ekki í leit 
að niðurstöðum. Una sækir sér efni 
í hversdagsleikann og gerir tilraunir 
til að samræma tölfræði upplýsingar 
um velmegun og veðurfar, hlutlæga 
og óhlutlæga skynjun á tíma eða að 
útskýra litinn appelsínugulan.“
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„Þegar ég byrjaði að taka að 
mér verkefni sem teiknari ákvað 
ég þetta væri það sem ég vildi 
tileinka mér. Áður var ég ekki 
alveg viss og hafði verið að vinna 
í grafískri hönnun og myndlist 
almennt,“ segir Daniel sem hefur 
vinnuaðstöðu heima hjá sér. „Ég 
sit við skrifborð, þar hef ég tölvuna 
mína, teiknipappír, penna og annað 
í kringum mig. Áður vann ég bara á 
nóttunni en ég hef vanið mig á að 
vinna á daginn líka. Ég set tónlist á 
eða einhvern sjónvarpsþátt sem ég 
hef séð áður og byrja að skissa,“ 
segir Daniel aðspurður hvernig 
hann vinnur best.

Daniel telur alla skapandi 
einstaklinga hafa lent í því að 

Þakklátur öllum þeim 
sem halda listinni á lífi

missa ákafa fyrir því að skapa. 
„Stundum missir maður dampinn 
og tekur sér smá pásu. Svo þegar 
maður sest aftur niður til að vinna 
þá er maður hugmyndasnauður 
eða getur jafnvel ekki framkvæmt 
þær hugmyndir sem maður hefur. 
Þegar þetta gerist held ég samt 
áfram að vinna, jafnvel þó ég sé að 
skapa eitthvað „slæmt“. Stundum 
er besta ráðið við nennuleysi að 
gera eitthvað nýtt, eitthvað sem 
maður er ekki vanur að gera,“ 
útskýrir Daniel sem reynir að 
breyta til þegar hann þarf að virkja 
sköpunarkraftinn. „Stundum vinn 
ég í stafrænni tækni í staðin fyrir 
með blýant og blað, eða prófa að 
mála, það virkar yfirleitt.“ 

Enski teiknarinn og listamaðurinn Daniel Jamie Williams býr 
og starfar í London. Það tók Daniel dágóðan tíma að átta 
sig á að hann vildi verða teiknari. Daniel vinnur heiman frá 
sér og fær innblástur frá meðal annars sjónvarpsefni, tónlist 
og ekki síst frá öðrum teiknurum.

Ljósmyndir: Daniel Jamie Williams

 „Þegar ég lít til baka 
á mín eigin verk finnst 
mér þau gjarnan geta 
verið betri, ég held að 
það sé eðlilegt.“

Hvaða verk eftir sjálfan þig  
er í uppáhaldi?

„Mér finnst erfitt að nefna eitt 
verk eftir sjálfan mig sem er í 
uppáhaldi. Þegar ég lít til baka 
á mín eigin verk finnst mér þau 
gjarnan geta verið betri, ég held 
að það sé eðlilegt. En ætli ég sé 
ekki bara ánægðastur með ritin 
sem ég hef gefið út. Það er nýtt 
á leiðinni sem mun innihalda 
samansafn af teikningunum mínum 
frá árinu 2015.“

Hvaðan færð þú innblástur?

„Þegar ég var yngri veittu 
listamenn á borð við Schiele, 
Klimt, Dali og Saville mér andagift, 
sérstaklega þegar ég var að mála 
með olíulitum og gera portrett-
myndir. En svo uppgötvaði ég 
heilan heim af nýjum teiknurum 
og listamönnum þegar ég fór 
í háskóla. Í dag fæ ég yfirleitt 
innblástur frá öðrum teiknurum, 
nokkrir sem eru í uppáhaldi þessa 
stundina eru Pat Perry, Rebecca 
Green, Raymond Lemstra, Andrea 
Wan, Owen Gent, Nick Sheehy og 
Mariana A Miserável. Svo fæ ég 
líka mikinn innblástur frá tónlist, 
textum, sjónvarpi og leikjum líka.“

Hvað er á döfinni?

„Ég er partur af listamannahóp 
sem kallast Hero Of Switzerland, 
við héldum sýningu í desember 
og ég gæti trúað að við munum 
halda fleiri sýningar í framtíðinni. 
Svo er ýmislegt annað á döfinni 
sem ég get ekki beint talað um 
núna,“ segir Daniel en minnir 
áhugasama á að fylgjast með sér 
á samfélagsmiðlum. „Svo langar 
mig bara að þakka öllum þeim sem 
skapa og/eða styrkja listamenn og 
skapandi verkefni og halda þannig 
list og hönnun spennandi og á lífi!“

Myndir: Daniel Jamie Williams

Áhugasamir geta fylgst með 
Daniel á samfélagsmiðlum og á 
heimasíðunni hans.
Twitter og Instagram: @WishWelliams
www.wishwelliams.tumblr.com 
www.facebook.com/wishwelliams 

„

http://www.danieljamiewilliams.com
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Hvernig byrjaðir þú í tónlist?

„Ég æfði á píanó hjá Tónlistarskóla 
Reykjavíkur þegar ég var yngri en 
missti áhugann. Ég byrjaði svo 
aftur í hálft ár en hætti svo alveg. 
Þegar ég var í 8. bekk skrifaði ég 
svo fyrstu rímurnar mínar en þær 
voru voða óspennandi og lélegar, 
ég væri samt til í að sjá þær aftur 
í dag. Ég tók upp fyrsta lagið mitt 
sumarið 2012.“

GKR segir tónlistarsköpun hafa 
góð áhrif á sig og notar hana til 
að létta sér lund. „Það sem ég 
segi í lögunum mínum, það er sá 
sem ég er. Ef mér líður illa þá færi 
ég það yfir í tónlist. Fólk tengir 
við það og líður betur. Fyrir vikið 
líður mér betur líka. Íslendingar 
eru duglegir að draga aðra niður 
til að virðast vera betri, ég meina, 
við erum öll jafn ógeðsleg og kúl 
á sama tíma, eða það finnst mér,“ 
útskýrir GKR. „Þið getið gert allt 
sem þið viljið gera, ekki drepa fólk 
samt, bara gerið eitthvað sniðugt, 
ekki vera hrædd.“

GKR segir enga sérstaka pælingu 
vera á bak við  það að hann rappar 
gjarnan um mjög hversdagslega 
hluti, eins og til dæmis morgunmat 
og símtöl. „Þetta er það eina sem 
ég finn að ég get skrifað um, 
ég á mjög erfitt með að skrifa 
um eitthvað annað en ég er. Ég 
er voða lítið að reyna skrifa um 
hversdagslega hluti, það kemur 
bara náttúrulega upp í kollinn.“

„Við erum öll jafn ógeðsleg 
og kúl á sama tíma“

Rapparinn Gaukur Grétuson 
eða GKR eins og hann 
kýs að kalla sig hefur á 
skömmum tíma vakið 
athygli í tónlistarheiminum 
fyrir skemmtilega og 
grípandi texta og  glaðvær 
tónlistarmyndbönd. GKR 
byrjaði að semja rímur í 8. 
bekk í grunnskóla og fær í 
dag útrás við tónlistasköpun.

„Ef mér líður illa 
þá færi ég það yfir í 
tónlist. Fólk tengir við 
það og líður betur.“

Ljósmynd: Kjartan Hreinsson

„
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„Ég sem textana mína uppi í rúmi 
klukkan hálf fimm um nótt í Notes á 
Macbook Pro. Ég sem þá líka þegar 
ég syng á meðan ég keyri. Ég er 
alltaf með iPod Touch á mér þannig 
að ef ég fæ hugmynd þá skrifa 
ég hana niður strax,“ segir GKR 
aðspurður hvar og hvenær hann 
semur textana sína.

GKR leikstýrði myndbandinu við 
lagið sitt Morgunmatur en það 
litríka myndband hefur fengið 
verðskuldaða athygli.  „Ég 
leikstýrði því sjálfur og klippti. Ég 
hugsaði um litina sem ég skynjaði 
út frá laginu og vildi vinna með 
fallega mynd frekar en einhverja 
ákveðna sögu. Lagið útskýrir sig 
svo vel að myndbandið þarf ekki 
að útskýra neitt. Mér finnst það 
nettara svona heldur en ef ég 
hefði gert vídjó af mér að vakna 
og fá mér morgunmat.“ GKR hefur 
áhuga á myndlist og er útskrifaður 
af sjónlistabraut úr Myndlistaskóla 
Reykjavíkur , þá hefur hann unnið 
með nokkrum listamönnum sem 
hafa hannað „cover“-myndir 
og fatnað fyrir hann. „Benedikt 

GKR hefur gert öll 
tónlistamyndböndin 
sín sjálfur.

Andrason hefur til dæmis gert 
mikið af grafísku dóti fyrir mig, 
meðal annars „cover“-myndina 
fyrir lagið Morgunmatur. Sá sem 
gerði grafíkina fyrir bolina mína 
kallar sig Technodrome1 og býr í 
Brooklyn, New York, það er mjög 
kúl gaur sem ég hef fylgst lengi 
með og því næs að fá að vinna 
með honum,“ segir GKR sem seldi 
umrædda boli til aðdáenda sinna 
og lét hluta ágóðans renna til 
Mæðrastyrksnefndar.

Fram undan hjá GKR er að spila á 
tónlistarhátíðinni Sónar í febrúar, 
ekki er komið í ljós á hvaða 
tónleikastað GKR mun spila en 
hann lofar góðum tónleikum.

„Þetta á eftir að vera klikkað, svo 
ef þú mætir ekki á Sónar-„showið“ 
mitt þá ertu annað hvort í sónar 
með makanum þínum eða ekki 
með miða á Sónar.“

Hvað annað er fram undan?

„Kemur í ljós en það verður 
eitthvað nett.“

Ljósmynd: Kjartan Hreinsson

Stílisti: Helena Ósk Óskarsdóttir

Förðun: Helga Sæunn Þorkelsdóttir 

Módel: Elín Dagný Kristinsdóttir

Ljósmyndir: Guðný Hrönn

Tískuþáttur
Vetur 2016

Kjóll: Hildur Yeoman
Kragi: Feldur verkstæði

https://www.youtube.com/watch?v=y80m5Kmkrv0
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Kjóll: Eygló
Húfa: Feldur verkstæði

Kjóll: Eygló
Vesti: Feldur verkstæði
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Peysa: Sigga Maija

Kjóll: kyrja
Loðtrefill: Feldur verkstæði

Kjóll: Hildur Yeoman
Eyrnaband: Feldur verkstæði
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„Það hellist alltaf  
smá stress yfir mig“

Húðflúrarinn Soffía 
Lena opnaði sína eign 
húðflúrstofu, Glacier 
Ink, í nóvember á 
seinasta ári. Soffía Lena 
starfar ein á stofunni 
sem er í Bæjarhrauni 6 
í Hafnarfirði. Hún segir 

það besta við starfið vera 
að sjá jákvæð viðbrögð frá 
ánægðum viðskiptavinum 
þegar þeir sjá húðflúrin 
sín tilbúin. Hún kveðst 
þó finna fyrir smá stressi í 
hvert sinn sem hún leggur 
lokahönd á húðflúr.

„Ég hef alltaf haft gaman af því að 
teikna og byrjaði snemma á því. 
Ég sýndi aldrei verkin mín því þau 
voru mér eins og dagbók, þetta 
voru mín leyndarmál. En fyrir um 
það bil sjö árum fór ég að fiskast 
eftir því að fá að vera lærlingur á 
húðflúrstofu en allar stofur voru 
fullar. Svo fyrir tveimur árum ætlaði 
ég að kaupa mér vél og græjur og 
fara að æfa mig heima en sem 
betur fer gerði ég það ekki þar 
sem ég vissi lítið um smithættur 
og léleg blek,“ útskýrir Soffía 
sem skellti sér svo í tattoo-skóla 
í Madrid. „Ég stundaði líka  nám 
í micropigmentation (varanleg 
förðun) og húðgötun. Ég lærði 
meðal annars um sögu húðflúra 
og allt um húðina.“

Soffía Lena byrjaði svo að flúra og 
gata í október 2014. Hún kveðst 
hafa verið mjög stressuð en 
spennt áður en hún gerði sitt fyrst 
flúr sem lærður húðflúrari. „En það 

heppnaðist bara sæmilega vel.“

„David Bowie-flúrið sem ég gerði 
á litla bróðir minn,“ segir Soffía 
Lena aðspurð hvert sé hennar 
uppáhalds flúr sem hún hefur gert. 
„Ég var ekkert smá stressuð því 
þetta var fyrsta „portrait“-myndin 
sem ég gerði. Ég gerði það á litla 
bróður minn, Mána Orrason, sem 
ég elska útaf lífinu og ég vildi alls 
ekki skemma á honum húðina,“ 
segir Soffía Lena og hlær.

Ánægðir 
viðskiptavinir  
það besta
Soffía Lena segir það  
skemmtilegasta við starfið vera að 
sjá ánægða og sátta viðskiptavini. 
„Það er gaman að sjá fólk verða 
þvílíkt ánægt. En það hellist alltaf 
smá stress yfir mig þegar ég er 
alveg að klára.“

En hvert er skrítnasta flúr sem 
þú hefur gert?

„Það mun vera eitt af mínum 
fyrstu. Félagi minn, hann Gunnar 
Ingi, vildi fá pálmatré á aðra 
löppina og svo tönn á hina. Svo 
skellti ég á hann alveg fríhendis, 
notaði ekki einu sinni pennakrot, 
orðinu „klaki“. Þegar ég kynntist 
honum mundi ég aldrei hvað hann 
heitir þannig ég kallaði hann bara 
Klaki,“ segir Soffía Lena. 

Soffía Lena hefur aldrei þurft að 
hafna verkefni hingað til en hún 
myndi ekki húðflúra hvað sem 
er. „Ég mun aldrei gera eitthvað 
sem mér finnst vera ljót hugsun á 
bakvið eða bara hræðilega ljótt,“ 
segir Soffía Lena að lokum.

Áhugasamir geta fylgst með Soffíu Lenu  
á Instagram síðu Glacier Ink.

https://www.instagram.com/soffialena/
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Bæði íslenskt og  
erlent í uppáhaldi 

þessa stundina
Plötusnúðurinn Silja Glømmi tók saman 

fyrir lesendur þrjár plötur og þrjú lög sem 
eru í uppáhaldi hjá henni þessa stundina. 
Bæði íslensk og erlend tónlist skipa þessa 

samantekt Silju.

Ljósmynd: Sunna Ben

„Platan Depression Cherry með 
Beach House. Það er ekki eitt lag 
sem mig langar til að spóla yfir 
á þessari plötu og ég hef verið 
með nokkur þeirra á „repeat“ í 
langan tíma.“

Plötur

Lög

„Nýja Tame Impala platan, 
Currents. Hún er alveg yndisleg 
út í gegn. Textar og lög algjör 
snilld, ég fæ ekki leið á henni. Lag 
plötunnar er án efa Let it happen, 
partýlag ársins.“

„Platan Tigersapp með 
tónlistarmanninum Szymon. 
Vinkona mín kynnti mig fyrir 
þessu í haust. Platan var gefin út 
þrem árum eftir dauða hans en 
hann tók sitt eigið líf árið 2012, 
aðeins 23 ára gamall. Hann var 
uppgötvaður af manni hjá EMI 
sem stóð fyrir útgáfu á þessari 12 
laga plötu í samvinnu við fjölskyldu 
Szymons. Virkilega hæfileikaríkur 
tónlistarmaður, spilaði á öll 
hljóðfæri sjálfur (saxófón, klarínett, 
gítar, píanó, bassa og trommur).“

„Birds of Paradise með Milkywhale 
(Melkorka Sigríður Magnúsdóttir 
og Árni Rúnar Hlöðversson). Ég 
féll algjörlega fyrir laginu þegar 
ég sá tónlistarmyndbandið, það er 
meistaraverk í sínum einfaldleika 
og Melkorka er nýja uppáhalds 
íslenska söngkonan mín.“

„Eventually með Tame Impala. 
Er búin að hlusta á lagið í nokkra 
mánuði en er ekki enn komin 
með leið á því. Textinn er alveg 
magnaður og uppbygging lagsins 
líka, ég elska taktinn í því.“

„PPP með Beach House. Það 
sama á við um þetta lag, hlusta á 
það nær daglega en fæ ekki leið. 
Það er eitthvað svo melankólískt 
og seiðandi.“
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„Ég var í námi í Danmörku frá árinu 
2002 til 2004 og þar var komin upp 
umræða um eiturefni í snyrtivörum. 
Það var varað var við parabenum 
í húðvörum og „aluminium 
chloride“ í svitalyktareyðum sem 
er krabbameinsvaldandi og stíflar 
svitakirtlana. Þá var mælt með 
lífrænum snyrtivörum og ég fór 
að nota Dr. Hauschka húðvörur 
og Biotherm svitalyktareyði án 
„aluminium chloride,“ segir Vala 
aðspurð hvenær hún fór að spá í 
eiturefnum sem leynast gjarnan í 
snyrtivörum. 

Vala fór smátt og smátt að skipta 
yfir í að nota lífrænar snyrtivörur, 
það tók þónokkurn tíma. „Á þeim 
tíma sem ég fór að spá í þetta 
var ekki mikið úrval af lífrænum 
snyrtivörum, ég er mikil pjattrófa 
og hélt áfram að nota allskonar 
förðunarvörur en áramótaheitið 
mitt í fyrra var að kaupa einungis 
lífrænar og „cruelty free”-
snyrtivörur. Á sama tíma fór ég 
að þrífa heimilið með lífrænum 
uppþvottalegi og borðedik, þessi 
tvö efni er allt sem þarf til að 

Notar einungis lífrænar 
snyrtivörur og húðin 

hefur sjaldan verið betri
Vala Árnadóttir setti sér það áramótaheit í fyrra að 

kaupa aðeins lífrænar, eiturefnalausar og „cruelty-free“ 
snyrtivörur. Hún sér ekki eftir því þar sem ástand húðar 

hennar og hárs batnaði til muna. Hún segir úrvalið af 
lífrænum snyrtivörum vera gott á Íslandi þannig að hún 

þarf ekki að freistast til að kaupa annað en lífrænt.

halda öllu hreinu á heimilinu og 
ef fólk saknar „Ajax”-ilmsins þá 
eru sítrónudropar lausnin,“ segir 
Vala sem er mikill dýravinur. „Mér 
finnst mikilvægt að vörurnar sem 
ég nota séu „cruelty-free”, sem 
sagt að þær séu ekki prufaðar á 
dýrum og án dýraafurða, ég vil 
hvorki snyrtivörur sem skaða mig, 
dýr eða náttúruna og hef það í 
huga þegar ég versla.“

Vala segir úrval lífrænna snyrtivara 
hafa aukist jafnt og þétt á 
undanförnum árum. „Hér heima 
versla ég snyrtivörur aðallega í 
Heilsuhúsinu, Farmasíu, Góð heilsa 
á Njálsgötu og á netverslunum, 
svo sem í Freyja Boutique og 
Heimkaup. Það er svo gott úrval af 
lífrænum vörum á Íslandi í dag að 
ég á ekki í vandræðum með það. 
Ég ferðast einnig  mikið vegna 
vinnu minnar og fer að lágmarki 
tvisvar á ári til Þýskalands, þá fer 
ég í Rossmann verslanirnar og fylli 
körfu af flottum snyrtivörum frá 
Alterra, Benecos og Lavera.“

Freistast þú aldrei til að kaupa 
eitthvað sem þér þykir fallegt 
þó það sé ekki lífrænt og 
eiturefnalaust?

„Jú, ilmvötn, ég elska til dæmis 
Prada ilminn „Candy”, en það er 
held ég það eina sem ég hef keypt 
á seinasta ári sem er ekki lífrænt. 
En ég á líka klassíkera frá fyrri 
tíð, rauðan Chanel varalit, flottar 
augnskuggapallettur og fleira, ég 
er ekki að henda því sem er enn í 
lagi og ég nota sjaldan.“

Eyðir í dag minna  
í snyrtivörur en 
áður fyrr
Það fylgir því enginn aukalegur 
kostnaður að nota lífrænar og 
eiturefnalausar vörur að sögn Völu. 
„Ég eyði mun minna í snyrtivörur 
en áður, ég er til dæmis búin að 
eiga sama svitalyktareyðinn í hálft 
ár og hann er enn ekki búinn, það 

er Nutribiotics og fæst í Góð heilsa, 
besti svitalyktareyðir á markaðnum 
að mínu mati. Kókosolía er ódýr og 
hún kom í staðin fyrir „body lotion“, 
hana má nota sem hreinsikrem, í 
líkamsskrúbb og í hárið.“

Vala kveðst hafa tekið eftir 
breytingum á húð og hári eftir að 
hún skipti yfir í lífrænt. „Ég er með 
viðkvæma og þurra húð og fékk 
unglingabólur langt fram eftir aldri. 
Ég fæ nú sárasjaldan bólur eða 
ofnæmisviðbrögð, húðin er ekki þurr 
og hún er þétt og fín. Samkvæmt 
húðlækni er ég með húð eins og 
konur sem eru tíu árum yngri en 
ég. Það eru klárlega meðmæli með 
lífrænum húðvörum.“

Þeir sem vilja fræðast meira um 
lífrænar snyrtivörur geta skoðað 
Facebook-hópinn „Grænar og 
vænar snyrtivörur” sem Vala 
stofnaði á seinasta ári. „Öllum er 
velkomið að koma í hópinn og 
fræðast og deila ráðum.“
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Katrín Björk heldur úti vefsíðunni Modern 
Wifestyle. Þessi girnilega uppskrift af 
gómsætri kókosjógúrt birtist á vef Katrínar, 
hún mælir með að nota lífræna kókosmjólk 
í jógúrtina og bragðbæta hana svo með 
ferskum berjum og granóla.

Hráefni:
• tvær 400 ml dósir af kókosmjólk 
• fjögur hylki af probiotic gerlum

Aðferð:
1. Forhitaðu ofninn í 50°C. Slökktu svo á ofninum 

en hafðu áfram kveikt á ljósinu í ofninum.

2. Helltu kókosmjólkinni í stóra skál og  
hrærðu í henni.

3. Helltu duftinu úr hylkjunum út í kókosmjólkina  
og hrærðu áfram.

4. Helltu blöndunni í hreina krukku og lokaðu henni. 
Settu því næst krukkuna í heitan ofninn.

5. Láttu krukkuna standa í ofninum í 24 tíma. Settu 
krukkuna næst í ísskáp í sex tíma. Þá er hún tilbúin.

6. Jógúrtin geymist í kæli í allt að tíu daga.

Heimatilbúin 
kókosjógúrt

http://modernwifestyle.com/
http://modernwifestyle.com/
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