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Opnun IHIÓgíU

Ný verslun á Laugaveginum

Listaháskóli íslands með sýningu í
Listasafni Reykjavíkur, Kjarvalsstöðum

Listafólkið

afhjúpar verk sín
Þessa dagana
stendur yfir útskriftarsýning
Listaháskóla
íslands
í
Listasafni
Reykjavíkur að
Kjarvalsstöðum. Á sýningunni er
að sjá verk
úrmyndlistardeild og
hönnunarog arkitektúrdeild. Opnunin
var laugardag-

inn 7. maí síðastliðinn en þá var
haldin tískusýning og verk nemenda afhjúpuð. Verkin eru afrakstur þriggja ára náms við Listaháskólann þar sem nemendur hafa
verið látnir takast á við víðtæk viðfangsefhi á skapandi og gagnrýninn hátt. Margt var um manninn
á opnuninni og hafa margir gert
sér ferð til að berja verkin augum.
Sýningin stendur til 29. maí og
opið er daglega frá 10-17. Boðið
er upp á leiðsögn um sýninguna
alla sunnudaga kl. 15 en þá munu
nemendur veita gestum innsýn í
verkin sín. Hægt er að panta leiðsögn fýrir hópa virka daga í síma
590-1200.

í síðustu viku var opnuð
ný verslun á Laugaveginum. Þar er hægt að kaupa
fdt frá ungum, ferskum og
upprennandi hönnuðum.
Verslunin heitir Trílógía
en hönnuðirnir eru frá Hollandi, Belgíu, Bretlandi og
íslandi. Búðin var opnuð
með tilheyrandi opnunarboði 7. maí síðastliðinn
og að sögn eigendanna fer
þetta veí,af stað. „Það er
búið að vera fullt að gera
og fólk kemur í sttíðum
straumum. Við virðumst
vera að ná til svolítið breiðs
hóps, sem er auðvitað rosalega jákvætt, og fólk er yfirhöfuð að taka búðinni vel,"
segir Sæunn Þórðardóttir,

ir
Við virðumst vera
að ná til
svolítið
breiðs
hóps og |
fólker að
taka búðinni vel

en hún er annar eigandinn. Hinneigandinn er Jette Jonkers.
Þær ættu að þekkja
vel inn á þetta en
þær hafa búið í
London og Hollandi
og verið viðriðnar
hönnunarbransann
til margra ára. Þær
stöllur segjast einnig ætla að reyna að
vera með hálfgert
gallerí í búðinni og sýna
reglulega verk íslenskra
listamanna. „Við ætlum
að reyna eftir fremsta
megni að vera alltaf með
listviðburði eða sýningar
samhliða búðarrekstrinum." Aðspurðar um verð-

lag segja þær það vera í samræmi
við fatnaðinn. „Við erum náttúrlega
ekki með annars flokks vörur, þetta
er ekta hönnun og mikið lagt í flíkurnar svo við setjum náttúrlega upp verð
eftir því."
Verslunin er opin frá 10-18 alla
virka daga og til 16 á laugardögum.

Icelandic Fashðon Week

að fá á sig mynd
Nú er það að komast á hreint hverjir verða gestir á Icelandic Fashion
Week, sem haldin verður dagana 14.17. júlí. Þar sem óðum styttist í hátíðina hafa nokkur nöfh verið nefhd
til sögunnar, en margir hafa sýnt
þessu mikinn áhuga og má því gera
ráð fyrir að þó nokkrir flykkist hingað til lands. Nú þegar hefur tískumógúllinn Hillary Alexander boðað
komu sína, ásamt leikkonunni Bei

Ling sem fólk ætti að kannast við úr
kvikmyndunum Anna and the King
og Red Corner. Hátíðin hefur verið
að vinda upp á sig undanfarin ár og
gestir hennar verða þekktari og fleiri
með hverju árinu sem hður. Nú þegar
hafa íslensku hönnuðirnir verið valdir en það eru DeadLamb, Spakmannsspjarir og ungar stúlkur úr hstaháskólanum, þær Sunna og Harpa, sem
fá að sýna hönnun sína ásamt 14-16

erlendum hönnuðum. Það er aldrei
að vita nema þær verði næstu stjörnur íslands því fréttamenn frá bandaríska Vouge, Fashion Tv, Woman og
British Fashion Counsel verða á landinu til að fjalla um sýninguna.
Aðalkvöldið verður haldið í Viðey
17. júlí og má búast við rauðum dreglum, kampavíni og kavíar,
g
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