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ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΝΟ...
Πόσους αρχιτέκτονες γνωρίζετε που να είναι αε
θέση να γνωρίζουν -ηόσω μάλλον να έχουν διδαχθείσχέδιο; Ο Αλέξανδρος Τομπάζης (φωτ.) είναι
εξαίρεση. Η έκθεση με σχέδια, γλυπτική και φωτογραφία
που εγκαινιάζεται
την ερχόμενη Τρίτη στην
γκαλερί Ζουμπουλάκη αποκαλύπτει
την εικαστική
διάσταση του αρχιτεκτονικού
νου. Ο Αλέξανδρος Τομπάζης,
βέβαια, που n επαφή
του με τη ζωγραφική
είναι προγενέστερη αυτής
της αρχιτεκτονικής, δεν είναι
ένας συνηθισμένος αρχιτέκτων. Παρατηρεί,
γράφει, σχεδιάζει, φωτογραφίζει, στοχάζεται σπα
μικρό παιδί. Και όσα μεγαλώνει, δείχνει μία πολύ
ενδιαφέρουσα προσέγγιση στο απολύτως αναγκαίο.
Στην έκθεση του, θα δούμε εικαστικά έργα
που πηγάζουν από την ανάγκη ιου να κατανοήσει
τον κόσμο και να δανείσει μία δική του ερμηνεία.
... Με τον ιίιλο του ιππότη
τιμήθηκε σπα την πατρίδα
του, τη Νέα Ζηλανδία, ο
σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκοον
(ψωι.). Ανάμεσα
στους Νεοζπλανδούς που
έκαναν διάσημη τη χώρα
τόσο με την επιτυχία της
τριλογίας του «Αρχοντα
των Δαχτυλιδιών», όσο και με την ανάπτυξη της
τοπικής κινηματογραφικής βιομηχανίας, ο Τζάκσον
θα είναι πλέον γνωστός ως σερ Πίτερ. Η τελευταία
του ταινία, «Παραδεισένια οστά», θα αρχίσει να
προβάλλεται στην Ελλάδα στις Ii Μαρτίου.
... Οιαν ο Νταν Μπρόουν ήρθε δεύτερος!!! Στη λίστα
με τις αναλυτικές πωλήοεις όλων των καταστημάτων
του που δίνουν κάθε χρόνο στη δημοσιότητα
τα βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκης (να κάτι
που θα ήταν καλά να βρει πολλούς μιμητές)
πρώτο έρχεται το βιβλίο του Δημήτρη Μπουροντά
«Ολα σου τα 'μαθα, μα ξέχασα μια λέξη» (εκδ.
Πατάκης) με 6.798 αντίτυπα και ακολουθεί το
«Χαμένο σύμβολο» του Νταν Μπράουν με 5.632
αντίτυπα, με τρίτο «To μυστικό» και 5.246 αντίτυπα.
Και να φανταστεί κανείς ότι το βιβλίο του
Μπουραντά είναι tou 2008. Auto θα πει μπεστ
σέλερ!!! Πάντα στα πρώτα 30, τα 17 είναι βιβλία
Ελλήνων συγγραφέων...
... Ενα μαυρόασπρο γραμματόσημο για μία απθ τις
αγαπημένες σταρ του παλιού Χόλιγουντ κυκλοφορούν
τα ταχυδρομεία των ΗΠΑ.Η
κάθριν χέμηορν (φωτ.) εντάσσεται
και αυτή με in
σειρά της, έπειτα από άλλους
μεγάλους κινηματογραφικούς
αστέρες, στη
φιλοτελική ιστορία με ένα
εξαιρετικό πορτρέτο σπα
την περίοδο της ακμής της,
τα τέλη, δηλαδή,της δεκαετίας
του 1930. Η Χέμπορν,με in μεγάλη της καριέρα
μέχρι τη δεκαετία του 1980, ήταν n επιτομή της Αμερικανίδας
σταρ, δυναμική και ευφυής.
... Η Κάθριν Ζέτα Τζοουνς (φωτ.) κάνει α, τι μπορεί.
Τραγουδάει και παίζει ζωντανά αλλά -δυστυχώςόχι ταυτόχρονο. Και
μάλλον οι κριτικές για την
εμφάνιση της στο Μηρόντγουεϊ
δεν είναι οι καλύτερες
μου είχε ονειρευτεί.
Εμφανίζεται στο έργο
«A little night music» στη
Νέα Υόρκη και ακόμη και
ως σταρ που έχει βραβευθεί
με Οσκαρ για ένα μιούζικαλ,
δύσκολα μπορεί να συναγωνιστεί την
Αντζελα Λάνσμπουρι, n οποία στα 84 της χρόνια
εισπράττει όλο το χειροκρότημα. Στα 40 της, αυτή
είναι n πρώτη της εμφάνιση στο Μπρόντγουεϊ.
Μπορεί και n τελευταία.
... Ηιαν πάντα σταθερός και χαμηλών τόνων ηθοποιός
του θεάτρου και του κινηματογράφου ο
Γιώργος Καμπανέλλης, με φινέτσα και αδιόρατο
χιούμορ. Εφυγε αθόρυβα απθ in ζωή οε ηλικία
80 ετών, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.
Γεννήθηκε το 1930 στη Νάξο και ήταν μέλος
μιας οικογένειας που υπηρέτησε και υπηρετεί την
τέχνη (αδελφός του είναι ο ακαδημαϊκός και θεατρικός
συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανέλλης). Η οικογένεια
του τον αποχαιρέτισε προχθές Πέμπτη,
στο νεκροταφείο του κόκκινου Μύλου.
... Χωρίς να εγκαταλείπει ούτε στιγμή το κινηματογραφικό
ρεπορτάζ,
ο καλός συνάδελφος
Παύλος Κάγιος (φωτ.) βρίσκει
πάντα χρόνο να ασχολείται
με τη λογοτεχνία.
Και λίγο πριν από τις
γιορτές των Χριστουγέννων
κυκλοφόρησε ήδη το
τέταρτο μυθιστόρημα του,
«Και με κλειστά μάτια Boβλέπω (εκδ. Καστανιώτης).
Ξεκινώντας απότα χρόνια του Μεσοπολέμουκαι φτάνοντας
μέχρι in δικτατορία του 1967,ο Παύλος Κάγιος
γράφει για τους χαμένους, τους κυνηγημένους, τους
αφανείς. Καλοτάξιδο!
... Αγαπημένη των Αμερικανών αιθουσαρχών ψηφίστηκε
για το 2009 n Σάντρα Μηούλοκ, για δύο
μεγάλες επιτυχίες της, που έφεραν ηολύ κόσμο
στις αίθουσες. Η κομεντί «Η Πρόταση» και το δράμα
«Blind Side»σκαρφάλωσαν στην κορυφή του
box office και επιβεβαίωσαν in θέση της Μηούλοκ
ως της mo αξιόπιστης εμπορικά γυναίκα στορ της
αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας...
Ο ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ!
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