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Shamook sló í gegn á YouTube og 
fékk svo vinnu hjá Lucasfilm.

oddurfreyr@frettabladid.is

Industrial Light and Magic (ILM), 
sem sér um brellurnar fyrir kvik-
myndagerðarfyrirtækið Lucas-
film, sem gerir Star Wars-mynd-
irnar, réð nýlega YouTube-ara sem 
hefur vakið mikla athygli fyrir 
vandaðar djúpfalsanir.

YouTube-arinn, sem kallar sig 
Shamook, sló í gegn þegar hann 
gerði djúpfölsun af þekktu atriði 
sem er í lokin á annarri þátta-
röð af Star Wars-þáttunum The 
Mandalorian. Fölsun hans var 
að margra mati raunverulegri 
en brellurnar sem voru notaðar í 
þættinum sjálfum.

Ekki hættur á YouTube
ILM staðfesti ráðningu Shamook 
í fréttatilkynningu og þó að það 
hafi ekki komið fram í hvaða starf 
listamaðurinn var ráðinn segir 
í tilkynningunni að fyrirtækið 
hafi vaxandi áhuga á vélanámi og 
gervigreind og fagni framförum á 
þeim sviðum.

Shamook hefur framleitt 
fjöldann allan af djúpfölsunum 
sem er hægt að sjá á YouTube-rás 
hans. 

Hann hefur til dæmis sett 
Brendan Fraser í hlutverk Toms 
Cruise í útgáfuna af The Mummy 
frá árinu 2017, fínpússað brellur 
annarra eins og í The Manda-
lorian, sett Tobey Maguire í The 
Amazing Spider-Man og sett Tom 
Holland í Spider-Man myndir 
Sams Raimi.

Listamaðurinn segist vera 
búinn að venjast nýja starfinu og 
að hann muni líklega halda áfram 
að birta myndbönd á YouTube-rás 
sinni. n

Lucasfilm ræður 
YouTube-ara

Ása Bríet Brattaberg og Álfrún Pálmadóttir vinna saman í sumar að verkefninu Endurofin þar sem þær vefa efni úr notuðum fötum.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Mikil verðmæti í fatnaði sem er hent
Álfrún Pálmadóttir og Ása Bríet Brattaberg vinna saman að verkefninu Endurofið í sumar. 
Þar rannsaka þær möguleika á að skapa vaðmál framtíðarinnar úr fötum sem Íslendingar 
eru hættir að nota. Þær vilja með því auka sjálfbærni í textíliðnaði. 2
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Markmið verkefnisins Endurofið 
er að gera handverkshefðinni og 
menningararfleifð vaðmálsins 
hátt undir höfði, á sama tíma og 
vakin er athygli á umhverfisvánni 
sem stafar af textíliðnaðinum.

Þær Álfrún og Ása Bríet fengu 
styrk til verkefnisins frá Nýsköp-
unarsjóði námsmanna en Álfrún 
er nemi í þjóðfræði í Háskóla 
Íslands og Ása Bríet er að læra fata-
hönnun í Central Saint Martins í 
London.

„Við erum báðar með bakgrunn 
í textíl og langaði að skeyta saman 
okkar áhersluefnum í þessu 
verkefni. Það gengur út á að endur-
nýta f líkur, sem við höfum fengið 
gefins frá einstaklingum og Rauða 
krossinum, með vefnaðartækni,“ 
útskýrir Álfrún.

„Það er mikil hefð á Íslandi fyrir 
vefnaði en það er tækni sem er 
aðeins að týnast. Okkur langar í 
samhengi við hefðina og samtím-
ann að vekja athygli á þessari hefð 
í samhengi við endurnýtingu.“

„Já, og líka sjálf bærni. Því 
textíliðnaðurinn er annar mest 
mengandi iðnaður í heiminum. 
Okkur fannst passandi að skeyta 
saman hefðinni á Íslandi og vekja 
athygli á handverkinu í samtíma-
legu samhengi með það fyrir 
augum hvernig það gæti gengið 
upp í nútímasamfélagi,“ bætir Ása 
Bríet við.

„Við heimsóttum textílmið-
stöðina á Blönduósi þar sem hægt 
er að nálgast vefnaðararkíf, svo við 
gætum séð hver menningararf-
leifðin í vefnaði væri. Það er hægt 
að sjá það sem hefur verið varð-
veitt á Íslandi,“ segir Ása Bríet.

„Vaðmálið var lögfestur gjald-
miðill á víkingaöld. En eftir því 
sem tæknin þróaðist var vefstólum 
jafnvel bara hent. Þessi textílmið-
stöð og heimilisiðnaðarsafnið á 
Blönduósi geyma gamlar prufur og 
söguna um þetta,“ segir Álfrún.

Þær segjast þó ekki beint vefa 
eftir gömlu aðferðunum og þær 
hafi frekar nýtt efnisprufurnar 
sem þær sáu á Blönduósi til að fá 
hugmyndir um efnaval og áferð og 
til að hafa söguna til hliðsjónar.

Þær Álfrún og Ása auglýstu eftir 
f líkum á Facebook-hóp verkefnis-
ins og fengið góðar undirtektir. 
Fjöldi fólks gaf þeim föt sem það 
var hætt að nota. Þær hafa svo rifið 
fötin niður í ræmur og ofið efni úr 
þeim sem hægt er að nýta í nýjar 
f líkur.

„Við erum að nota tækni sem 
ég hef notað áður, bæði í Mynd-
listarskólanum og skólanum í 
London, en það er að vefa f líkur 
beint í sniðið. Með þessari tækni 
minnkum við efnissóun því það 
eru engar afklippur. Við vefum 
bara akkúrat það sem þarf í 
sniðið,“ útskýrir Ása Bríet.

„Við erum líka að skrásetja 

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun 
@frettabladid.is 

Þær Ása Bríet 
og Álfrún hafa 
mikinn áhuga 
á textíl og vilja 
skoða hvernig 
hægt er að gera 
iðnaðinn sjálf-
bærari. 
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Eitt af því sem Álfrún og Ása Bríet hafa gert er að vefa beint í sniðið til að 
minnka sóun. Þá þarf bara að sauma efnið saman en ekki klippa neitt til. 

Ný efni eru ofin úr gömlum fötum.

Gamlar skyrtur fá framhaldslíf eftir 
að Ása Bríet og Álfrún hafa ofið í þær 
mynstur úr rifnum notuðum fötum.

tímann sem tekur að framleiða 
flíkurnar og setja hann í samhengi 
við virði fatnaðar í augum neyt-
enda,“ segir Álfrún.

„Við göngum að því vísu að geta 
keypt okkur f lík á svona og svona 
lítinn eða mikinn pening. Með því 
að skrá tímann erum við að setja í 
samhengi hvað þetta er tímafrek 
vinna og mikið lágtekjustarf.“

Best að vinna allt saman
Álfrún og Ása Bríet eru búnar að 
klára nokkrar skyrtur sem þær 
hafa endurnýtt og ofið en þær eru 
líka með nokkur verk í vinnslu.

„Stærsta og tímafrekasta verkið 
er kápa sem er ofin beint í snið. 
Við erum að vinna í henni eins og 
er,“ segir Álfrún.

„Við höfum líka verið að vinna 
með skyrtur og gefa þeim þannig 
nýtt virði, framhaldslíf. Við vefum 
beint í skyrturnar og náum þannig 
að heiðra vinnu þeirra sem komu 
að því að gera skyrtuna uppruna-
lega,“ segir Ása Bríet.

Hönnunin, hugmyndavinnan 
og vefnaðurinn eru unnin í sam-
einingu en þannig segjast þær 
vinkonurnar vinna best.

„Við kynntumst á textíl-
brautinni í Myndlistarskólanum í 
Reykjavík svo við erum báðar með 
textílbakgrunn,“ segir Álfrún.

„Okkur finnst best að vinna 
þetta allt saman. Það er gott að 
vinna í teymi og vera ekki alltaf 
bara í samtali við sjálfa sig. Við 
erum tveir hausar að vinna í þessu 
og fjórar hendur og köstum á milli 
okkar hugmyndum allan daginn. 
Við vinnum mjög vel saman og 
náum að nýta styrkleika hvor ann-
arrar.“

Lærdómsríkt ferli
„Við höfum lært mikið í þessu ferli 
sem við getum nýtt okkur áfram 
í okkar námi. Það er gott tækifæri 
að fá að vinna í þessu í sumar og 
stækka sjóndeildarhringinn enn 
meira fyrir komandi verkefni,“ 
segir hún, en í haust fer Ása Bríet 
til Parísar í starfsnám en Álfrún 
sem býr í Berlín er að flytja til 
Brussel í haust og er spennt að sjá 
hvaða tækifæri leynast þar.

„Ég er í fjarnámi í HÍ en búsett í 
Evrópu. Við búum báðar erlendis 
en erum á Íslandi í sumar til að 
sinna þessu verkefni,“ segir Álfrún.

„Við höfum báðar áhuga á að 

velta fyrir okkur sjálf bærni-
möguleikum textíls í framtíðinni. 
Skoða hvaða skref þarf að taka 
og hvernig hægt verður að halda 
áfram með iðnaðinn. Því það er 
takmarkað hægt að halda áfram 
á sama hraða og sömu nótum og 
hefur verið,“ útskýrir hún og Ása 
Bríet bætir við:

„Við viljum líka skoða mögu-
leikana á Íslandi, hvað hægt er 
að gera hér. Það er í raun mikið 
virði í öllum þessum fatnaði sem 
fólk er að hreinsa út í vorhrein-
gerningunni. Hann verður að 
staðbundnum efniviði og það er 
leiðinlegt að þurfa að farga honum 
öllum.“

Eins og áður kom fram er verk-
efnið styrkt af Nýsköpunarsjóði 
námsmanna og njóta þær Álfrún 
og Ása Bríet leiðsagnar Ólafs 
Rastricks, dósents í þjóðfræði, við 
verkefnið.

„Hann er okkur til halds og 
trausts og svo er Ragna Fróðadótt-
ir, sem var deildarstýran okkar í 
textíldeildinni í Myndlistarskól-
anum, okkar faglegi ráðgjafi,“ segir 
Álfrún.

Stefnan er að sýna afrakstur 
verkefnisins þann 12. ágúst en 
sýningarstaður er ekki kominn 
á hreint. Þær Álfrún og Ása Bríet 
hvetja fólk til að finna hópinn 
Endurofið á Facebook þar sem 
hægt er að fylgjast með fram-
vindunni og fá allar upplýsingar 
um verkefnið. Einnig er hægt að 
fylgjast með þeim á Instagram. ■

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI +D3 FYRIR HEILSUNA
Arctic Star sæbjúgnahylki+D3 innihalda yfir fimmtíu 
tegundir af næringarefnum og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni 

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið 
• Að auka blóðflæði 
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húð- próteins og insúlíns
• Stuðla að eðlilegri upptöku kalsíums  

og fosfórs
• Stuðla að viðhaldi beina, tanna og vöðva
• Stuðla að bættri starfsemi ónæmis-

kerfisins
• D-vítamín hefur hlutverki að gegna við 

frumuskiptingu.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA,  
Framleiðandi er Arctic Star ehf.  
Allar nánari upplýsingar fast á  
www.arcticstar.is
Arctic Star Sæbjúgnahylki +D3 
Varan fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, 
Hagkaupum, og Fjarðakaup.
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ÚTSALA
Nú enn meiri verðlækkun!

50-60% afsláttur

www.hjahrafnhildi.is
- Sendum um allt land 

- Frí heimsending yfir 15.000 kr.

- Heimakstur samdægurs á höfuðborgarsvæðinu

Skoðið // www.hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is



Oddur Freyr 
Þorsteinsson

oddurfreyr 
@frettabladid.is

Fjöldi tískumerkja tók að 
sér að hanna búninga fyrir 
keppnisliðin sem taka þátt 
í Ólympíuleikunum sem 
fara fram í Tókýó um þessar 
mundir. Í ár má sjá búninga 
frá hátískumerkjum, íþrótta-
vörurisum og nýjum merkj-
um sem eru að hasla sér völl.

Fjöldi tískumerkja hefur framleitt 
ýmiss konar búninga fyrir Ólymp-
íuleikana í Tókýó í ár, bæði eldri og 
þekktari merki sem og nýrri merki 
sem eru á uppleið.

Nokkrir hönnuðir eru að taka 
þátt í Ólympíuleikunum í fyrsta 
sinn, til að mynda líberísk-banda-
ríski hönnuðurinn Telfar Clem-
ens, sem gerði föt fyrir líberíska 
Ólympíuliðið, og Kim Kardashian 
West, sem sá bandaríska keppnis-
liðinu fyrir þægilegum fötum frá 
merki sínu, Skims. Women's Wear 
Daily fjallaði nýlega um nokkur af 
áhugaverðustu tískumerkjunum 
sem hönnuðu föt fyrir leikana.

Ralph Lauren
Ralph Lauren hannaði búningana 
fyrir bandaríska keppnisliðið og 
á opnunarhátíðinni birtist liðið í 
bláum jakka og buxum, stutterma-
bol með bláum og hvítum röndum 
og sérhönnuðum Ralph Lauren 
andlitsgrímum. Búningarnir hafa 
líka sérstakan kælibúnað sem 
kallast RL Cooling, sem á að hjálpa 
íþróttamönnunum að halda eðli-
legum líkamshita í hitanum mikla 
í Tókýó.

Telfar
Hönnuðurinn Telfar Clemens sýndi 
fyrsta safn sitt af fötum í meira 
en ár þegar líberíska keppnisliðið 
kom fram á opnunarhátíðinni. 
Clemens er opinber stuðningsaðili 
liðsins, en þetta var í fyrsta sinn 
síðan árið 2000 sem líberíska liðið 
fær stuðningsaðila og hann bjó til 
um 70 flíkur fyrir liðið. Fjölskylda 
Clem ens flúði borgarastyrjöld í Líb-
eríu árið 1990 en hann sneri aftur 
til heimalandsins í fyrsta sinn til 
að semja við Ólympíuliðið og hefja 
hönnun búninganna.

Nike
Nike hefur lengi búið til búninga 
fyrir Ólympíuíþróttamenn en í ár 
gerði íþróttavörurisinn búninga 
fyrir hjólabrettakeppni í fyrsta 
sinn, en það er ný grein á leik-
unum. Fyrirtækið starfaði með 
hollenska listamanninum Piet 
Parra til að hanna treyju sem dró 
innblástur frá löndunum sem 
sendu hjólabrettakappa til keppni 
á leikunum.

Tískumerkin á Ólympíuleikunum

Ítalska keppnis-
liðið var klætt 
í föt sem voru 
hönnuð af 
Giorgio Armani 
á opnunarhátíð 
Ólympíuleik-
anna. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
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Breska tískumerkið Ben Sherman 
tók að sér að hanna búningana fyrir 
breska keppnisliðið. 

Hönnuðurinn 
Telfar Cle-
mens flúði frá 
Líberíu árið 
1990 en hannar 
nú búninga 
keppnisliðs 
heimalands 
síns. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

Giorgio Armani
Ítalska Ólympíuliðið hefur notað 
búninga frá Giorgio Armani síðan 
árið 2012 en í ár nutu hátískubún-
ingar liðsins ekki sömu hylli og oft 
áður. Á opnunarhátíðinni var liðið 
í hvítri peysu og buxum sem voru 
skreytt með hringlaga mynd með 
fánalitum Ítalíu sem líktist helst 
Pac-Man. Samkvæmt tískuhúsinu 
átti skreytingin að vísa til rísandi 
sólar.

Skims
Merki Kim Kardashian West 
hannaði undirföt, náttföt og 
þægindafatnað fyrir bandaríska 
liðið. Hönnuðurinn tilkynnti þetta 
á Instagram fyrir mánuði síðan og 
birti þar myndir af Ólympíuförum í 
fötunum. Fötin verða líka seld í tak-
mörkuðu upplagi á vefsíðu Skims.

Ben Sherman
Breska tískumerkið Ben Sherman 
tók að sér að vera stuðningsaðili 
breska liðsins til margra ára og 
þetta var í annað sinn sem merkið 
hannaði búningana fyrir liðið, en 
það gerðist áður árið 2004. 

Á opnunarhátíðinni birtist liðið 
í fötum sem sýndu þjóðarstolt, en 
klæðnaðurinn samanstóð af Harr-
ington-jakka, bomber-jakka og 
hvítri pólóskyrtu. Fötin verða líka 
seld til almennings.

Uniqlo
Uniqlo gerði búningana fyrir 
sænska keppnisliðið og það var 
í fyrsta sinn sem merkið gerðist 
stuðningsaðili heils liðs. Búning-

arnir eru gerðir úr efnum sem eiga 
að bæta frammistöðu keppenda 
og eru framleiddir með nýstár-
legum aðferðum. Búningarnir voru 
hannaðir af aðalhönnuði Uniqlo, 
Masahiko Furuta, í samstarfi við 
sænska íþróttafólkið sjálft, til að 
tryggja að fötin væru bæði þægileg 
og praktísk.

Lacoste og Le Coq Sportif
Lacoste og Le Coq Sportif unnu 
saman til að hanna búningana 
fyrir franska keppnisliðið, sem 
vísa til franska fánans. Merkin 
gerðu meðal annars póló-skyrtur, 
buxur og jakka með bæði Lacoste 
krókódílnum og Le Coq Sportif 
hananum. ■

 

HJÓLABLAÐ
Föstudaginn 6. ágúst gefur Fréttablaðið út sérblaðið Hjólablað.

Í þessu skemmtilega blaði er fjallað um allt sem viðkemur hjólreiðum á Íslandi.
Allir sem stunda hjólreiðar að einhverju marki munu finna áhugavert efni í blaðinu.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir
Arnar Magnússon sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.
Sími 550 5652 / arnarm@frettabladid.is

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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ZHENZI tunika 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 9.990

ZHENZI Peysujakki  
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 42-56 
Verð kr. 7.990

ZE-ZE Golla/peysa 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-48 
Verð kr. 7.990

YESTA - Laureen Létt opin peysa 
Fæst líka í turkis og kremhvítu 

Stærðir 44-54 
Verð kr. 8.980

YestA - Hetty tunika 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 44-54 
Verð kr. 9.980

YESTA Jarah Kjóll 
Stærðir 44-52 
Verð kr. 9.980

ZHENZI Moss, Sumarlegur Pífukjóll 
Stærðir 42-56
Verð kr.11.990 

SANDGAARD, Helsinki síð peysa 
Stærðir 36-54 

Verð 13.980 

YESTA – Aya jakki  
Stærðir 44-60 
Verð kr. 13.980

LASESSOR – Shirley ponsjó/slá 
Fæst líka í svörtu 

Verð kr. 15.990 

ZE-ZE SHAPE síðbuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-46 
Verð kr. 9.990

YESTA – Tessa gallabuxur 
Fást líka í hvítu, svörtu og dökkbláu 

Stærðir 44-60 
Verð kr. 10.980

LASESSOR – La Adria Silkiklútur 
Fæst í fleiri litum 
Stærð 53x53 cm 

Verð kr. 6.990

LASESSOR Fjölnota andlitsgrímur
Fæst í fleiri litum 

Verð kr. 2.490

Pink Íþróttataska  
með glimmerstöfum 

Fæst líka í bleiku og bláu  
Verð 5.990 

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna



Jóhanna María 
Einarsdóttir

johannamaria 
@frettabladid.is 

María Oddný Sigurðar-
dóttir er nýlega útskrifuð úr 
diplómanámi hjá Makeup 
Studio Hörpu Kára og eins 
og hjá mörgum kviknaði 
áhuginn á unglingsárunum.

„Ég byrjaði að hafa meiri og 
meiri áhuga á förðun þegar ég 
var unglingur og elskaði að skoða 
kennslumyndbönd á netinu og 
prufa mismunandi „lúkk“. Síðan 
þá hefur áhuginn bara aukist,“ 
segir María.

María Oddný er enginn nýgræð-
ingur í förðun heldur er hún 
einnig áberandi í tónlistarsen-
unni og kemur fram með fjölda 
hljómsveita. „Ég lærði í skapandi 
tónlistarmiðlun hjá Listahá-
skólanum en svo er ég líka lærður 
klassískur píanisti. Núna er ég að 
læra klassískan söng. Ég syng með 
kabaretthópnum Túttífrúttunum 
og svo syng ég bakraddir hjá 
hljómsveitinni Flott. 

Hljómsveitin átti að koma fram 
á Menningarnótt en viðburð-
inum var af lýst út af faraldrinum. 
Einnig eigum við að koma fram á 
Airwaves og ég vona svo sannar-
lega að það verði af hátíðinni í ár. 
Þá hef ég verið að koma fram með 
konsept-gjörningahljómsveitinni 
Holdgervlum og svo er ég að vinna 
að sólóefni með Friðriki Mar-
grétar-Guðmundssyni. Eins og er 
höfum við ekki gefið neitt út.“ 

Þeim sem vilja fylgjast með tón-
listarferli Maríu er bent á að hún 
er með Instagramsíðuna @ maria-
oddny.

„Sem tónlistarmaður kem ég 
mikið fram og þá farða ég mig sjálf 
fyrir sviðið. Reyndar hef ég ekki 
verið að koma mikið fram síðasta 
árið út af faraldrinum, en mér 
finnst mjög gaman að farða fyrir 
svið. Svona dagsdaglega fer það 
pínu eftir stuðinu hvernig ég farða 
mig. Oftast er ég með frekar létta 
förðun yfir daginn og stundum 
finnst mér líka bara gott að vera 
ekki með neitt framan í mér.“

En hvað er það sem heillar þig 
við förðun?

„Mér finnst svo áhugavert að 
skoða hvernig förðun er notuð á 
mismunandi hátt. Upprunalega 
var það kannski meira tengt því 
að fela eitthvað sem ég var ekki 
sátt við, unglingabólur og þannig. 
Síðan þá hef ég meira hugsað þetta 
sem ákveðið listform. Það er hægt 
að nota förðun á svo fjölbreyttan 
hátt, bæði til að draga fram allt það 
fallega við okkur sem við viljum 
kannski ýkja og síðan er hægt 
að gera eitthvað allt öðruvísi og 
abstrakt.“

Íslendingar með puttann á förðunarpúlsinum
María Oddný 
hefur lengi haft 
áhuga á förðun 
og sem tón-
listarkona hefur 
hún gaman af 
því að farða sig 
fyrir sviðið. 

FRÉTTABLAÐIÐ/
ÓTTAR

Krefjandi og skemmtilegt nám
María útskrifaðist úr náminu í 
júní síðastliðnum og var farið 
mjög ítarlega í ýmiss konar 
förðunartegundir. „Það var kennt 
fjórum sinnum í viku í fjóra tíma 
á dag. Þetta var krefjandi tímabil 
þar sem ég var líka að vinna og 
er einstæð móðir, en það var svo 
ótrúlega gaman að ég fann varla 
fyrir því. Við fórum í grunnatriði 
húðumhirðu og förðunar. Síðan 
var farið út í meira af ákveðnum 
gerðum af förðunum. Að lokum 
voru þrjú mismunandi lokaverk-
efni sem voru tískuförðun, „bjútí“ 
förðun og „no makeup makeup“ 
förðun.“

Glóandi húð er lykilatriði
María segist hafa mestan áhuga 
á að farða fyrir myndatökur í 
tískutímarit og tískusýningar. 
„Mér þykir líka skemmtilegt 
að gera hefðbundnari „beauty“ 
farðanir. Svo finnst mér spenn-
andi að hafa eitthvert „konsept“ 
í förðun, til dæmis að hafa sterka 
liti, hafa sömu liti í förðuninni 
og í fötunum eða eitthvað sem er 
í umhverfinu. Þetta er kannski 
meira í tískuförðunum, en mér 
finnst almennt mjög gaman að 
pæla í litasamsetningum og fók-
usera oft á augun og reyni að velja 
augnskugga sem draga fram augn-
litinn. Svo finnst mér förðun með 
fallegri húðvinnu algjört lykilat-
riði og er ég mjög hrifin af svona 
„dewy“ húð með fallegum roða í 
kinnunum. Mér finnst líka mjög 

falleg förðun þar sem fókuserað 
er á eitthvað eitt, til dæmis sterk 
augu, sterkar varir eða bara til 
dæmis mikinn lit í kinnunum.“

En hvernig er förðunartískan í 
sumar?

„Almennt finnst mér förðunin 
léttari en hún hefur verið, ekki 
jafn mikið af þungum skyggingum 
og meira um að húðin sé „dewy“, 
glóandi og fersk. Síðan eru graf-
ískir og óhefðbundnir eyelinerar í 
skærum litum mjög vinsælir núna. 
En mér finnst fókusinn almennt 
vera annaðhvort á augun eða 
varirnar; svona „minna er meira“ 
fílingur. Ég hugsa líka alltaf um 
tilefnið þegar ég er að farða. Ef þú 
ert að fara í brúðarförðun, þá er 
kannski betri ákvörðun að hafa 
eitthvað meira látlaust og hefð-
bundið heldur en að fara út í eitt-
hvað sem er í tísku sem gæti svo 
mögulega elst illa á myndum.“

En haustið, hvernig lítur það út?
„Það er mjög mikið alls konar í 

gangi núna og stundum er frekar 
erfitt að setja alveg fingurinn 
á það sem er í tísku. Ég skoða 
nokkrar Instagram-síður reglu-
lega og sé mikið af mjög skapandi 
augnförðun með sterkum litum. 
En svo eru þessar klassísku 
farðanir ennþá á sínum stað eins 
og „cat eye-liner“ og rauðar varir. 
Augabrúnirnar eru yfirleitt frekar 
náttúrulegar en það er líka vinsælt 
að greiða þær upp með geli eða 
sápu. Svo finnst mér mjög gaman 
að skoða hvað tískuhúsin eru að 
gera, en það er mjög fjölbreytt 

eftir því hvernig fatalínurnar eru 
hjá hverjum og einum. Ég sótti til 
dæmis innblástur til Dior fyrir 
lokaverkefnið mitt í tískuförðun.“

Amma með grafískan eyeliner
María segir að Íslendingar séu með 
puttann á púlsinum í því sem er 
að gerast úti í heimi í förðun. „Mér 
finnst Íslendingar vera yfirleitt 
frekar framarlega hvað varðar 
Instagram og aðra samfélagsmiðla. 
Mér finnst til dæmis ótrúlega 
gaman að fylgjast með Emblu 
Wigum á Instagram og TikTok. 
Hún gerir ótrúlega skapandi 
farðanir og er með mjög marga 
fylgjendur. Þar sem vörumerki 
Íslendinga er náttúran hefur nátt-
úruleg förðun verið mjög vinsæl í 
auglýsingaherferðum. En það sem 
ég sé til dæmis frá kennurunum 
mínum á Instagram er bara svipað 
og maður sér annars staðar.

Það er líka mismunandi hversu 
hugrakkir Íslendingar eru með 
förðunina og það fer bara eftir því 
hvaða hóp þú ert að horfa á. Þú 
ert kannski ekki að fara sjá ömmu 
þína með grafískan eyeliner eða 
skærappelsínugulan varalit. En til 
dæmis í tónlistar- og listasenunni 
eru margir að gera mjög skemmti-
lega hluti. Mér finnst ég almennt 
sjá mikið af alls konar förðun hér 
heima en það fer mest eftir því 
hvar maður er staddur hvers konar 
förðun maður sér.“ Hægt er að 
fylgjast með förðunarferli Maríu 
á Instagramsíðunni @bymaria-
oddny. ■

Glóandi förðun er vinsæl í sumar.  MYND/ANNA KRISTÍN María vinnur gjarnan með liti í förðun.  MYND/SARA BJÖRK

 
 

Mér finnst 
fókusinn 
almennt 
vera ann-
aðhvort á 
augun eða 
varirnar; 
svona 
„minna er 
meira“ 
fílingur.
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Allar Clinique húðvörurnar 
eru þróaðar af húðlæknum. 
Þær eru ofnæmisprófaðar 
og 100% ilmefnalausar. Án 
phal ata og parabena.

Þetta gerir Clinique að öruggri og 
áhrifaríkri lausn fyrir húðina þína.

Halldóra Gyða er náttúruhlaup-
ari og er að klára Landvættar-
þrautirnar núna í annað skipti. 
Hún hljóp Laugaveginn frá Land-
mannalaugum í Þórsmörk um 55 
km leið tvisvar sinnum í þessum 
mánuði. Fyrst á tveimur dögum 
með Hlaupahópi Stjörnunnar og í 
seinna skiptið tók hún þátt í Lauga-
vegshlaupinu Ultra maraþon 2021. 
Auk þess sem hún var í góðu fríi í 
Skaftafelli fyrr í mánuðinum.

„Það var mjög gott veður í 
Skaftafelli og í bæði skiptin var 
mjög mikil sól í Landmannalaug-
um þegar við lögðum af stað og því 
mjög mikilvægt að bera á sig góða 
sólarvörn,“ segir hún. „Clinique 
SPF50 sólarvörnin fyrir andlitið er 
einstaklega góð þegar maður er að 
fara í göngutúr á fjöll, í sund eða 
bara út að ganga. Í fyrsta lagi þá er 
brúsinn svo léttur og handhægur 
í bakpokann, bara 30 ml. Einnig 
er mjög auðvelt að bera kremið á, 
þar sem það smyrst vel og svo er 
nauðsynlegt að vera með SPF 50 
vörn bæði með vörn fyrir UVA- og 
UVB-geislum. Það segir allavegana 
húðsjúkdómalæknirinn minn, 
sem ég að sjálfsögðu hlýði,“ segir 
Halldóra sem kom fallega brún og 
með freknur sem hún segir hraust-
leikamerki en engan sólbruna úr 
ferðunum góðu.

Sólvarvörnin frá Clinique er 
ofnæmisprófuð og þróuð af húð-
læknum. Eftirfarandi styrkleikar 
eru í boði.

Clinique Targeted Protection 
Stick SPF35
Sólarvörn í stiftformi sem ver 
viðkvæm svæði, augu, varir, nef og 
jafnvel ör, við sólbruna og ótíma-
bærri öldrun sem orsakast af UVA- 
og UVB-geislum. Prófað af húð- og 
augnlæknum. Þægilegt í veski eða 
vasa. Er olíulaust.

Clinique Mineral Sunscreen for 
Face SPF50
Létt, 100% mineral sólarvörn sem 
er sérlega þægileg, jafnvel fyrir 
viðkvæma húð. Nægilega mild til 
að hægt sé að nota kringum augu. 
Ósýnileg filma myndar varnarhjúp 
um húðina. Hentar öllum húð-
tónum. Sólarvörnin er olíulaus.

Allar sólarvarnirnar eru líka 
öruggar fyrir börn eldri en 6 
mánaða.

Sams konar vörn er einnig 
fáanleg með SPF30.

Clinique After Sun Rescue Balm 
with Aloe
Ótrúlega rakagefandi balm með 
róandi aloe vera sem sefar húðina 
eftir sólböð.

Gerir við og hindrar skaða á húð 
eftir sólbruna. Dregur úr flögnun á 
húðinni. Hentar bæði fyrir andlit 
og líkama. Er olíulaus og stíflar 
ekki húðholur. ■

Helstu útsölustaðir eru: 
Beautybox, Hagkaup, Lyfja, 
Apótek Mosfellsbæ, Urðarapótek 
og Apótek Vesturlands.

Fallega brún með Clinique sólarvörn

Halldóra Gyða 
er náttúru-
hlaupari og 
er að klára 
Landvættar-
þrautirnar núna 
í annað skipti. 
MYNDIR/AÐSENDAR

Clinique sólar-
vörnin hentar 
vel fyrir fólk 
sem er mikið úti 
við. 

Clinique Mineral Sunscreen for Face SPF50. Clinique Targeted Protection Stick SPF35.Clinique Mineral Sunscreen for Face SPF30.

Clinique SPF50 
sólarvörnin fyrir 

andlitið er einstaklega 
góð þegar maður er að 
fara í göngutúr á fjöll, í 
sund eða bara út að 
ganga. 

Clinique leggur 
mikla áherslu 
á að fólk verji 
húðina fyrir 
útfjólubláum 
geislum sólar-
innar. Hér er 
verið að kynna 
sólarvörnina 
frá Clinique í 
New York en 
hún er þróuð af 
húðlæknum og 
gefur góða vörn. 
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Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

Nissan Leaf Tekna 40 kWh battery 
10/2020 Ekinn aðeins 9.000 km. 
Allur búnaður sem hægt er að fá í 
þessa bíla. Verð: 3.490.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og fl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Bókhald
Accountant ehf. Laugavegi 178, 
105 Reykjavík S. 4900095 / info@
accountant.is |www.accountant.is

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 og 782 
4540 / loggildurmalari@gmail.com

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt beint frá býli. 
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, 
snitsel og steikur. www.myranaut.is 
s. 868 7204

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga
 arnarut@frettabladid.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

8 SMÁAUGLÝSINGAR 29. júlí 2021 FIMMTUDAGUR550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


