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Πίπη
Φακιδομύτη
Άστριντ Λίντγκρεν

Η Πίπη Φακιδομύτη είναι εννέα ετών. Ζει στη Βίλα Βιλεκούλα μαζί με
ένα άλογο, έναν πίθηκο και μια μεγάλη βαλίτσα γεμάτη με χρυσά νομίσματα. Περνάει τη μέρα της σκαρώνοντας σκανταλιές; με τους γείτονές
της, Τόμι και Άνικα, ή διασκεδάζοντας τους γύρω της με τις ευφάνταστες
ιστορίες της. Είναι απίστευτα δυνατή και δεν τη σταματάει τίποτα. Γενιές
παιδιών έχουν λατρέψει την Πίπη Φακιδομύτη.  Όπως ακριβώς ο Τόμι

και Άνικα, έτσι και οι αναγνώστες γοητεύονται από την καλοσύνη της
και την ικανότητά της να κάνει συναρπαστική και την πιο βαρετή στιγμή.
Αυτή η συλλεκτική έκδοση έχει απίθανες ζωγραφιές από τη βραβευμένη
εικονογράφο Λόρεν Τσάιλντ.
Info: Συγγραφέας: Άστριντ Λίντγκρεν, Σουηδία, Μετάφραση: Ντίνα ΚαμπάΚούτρα, Πρώτη έκδοση: Απρίλιος 2009

Κινηματογράφος

H κατάσταση των πραγμάτων - State of play
Δημοσιογραφία και πολιτική.
Δημοσιογραφία και ηθική. Δημοσιογραφία παλιάς σχολής και δημοσι-

ογραφία των blogs. Αυτά αποτελούν
τα θέματα - πυρήνα της ταινίας του
ντοκιμαντερίστα σκηνοθέτη Κέβιν
ΜακΝτόναλντ, ο οποίος τα θίγει όχι
μόνο σε πρώτο πλάνο, επιφανειακά
αλλά αποφασίζει να διερευνήσει και
την ουσία τους.
Όταν η βοηθός και ερωμένη του πολλά υποσχόμενου γερουσιαστή Στίβεν
Κόλινς (Μπεν Αφλεκ) σκοτώνεται
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο
βετεράνος ρεπόρτερ Καλ Μακ Κάφρεϊ
(Ράσελ Κρόου) και το νέο (ιντερνετικό) αίμα Ντέλα Φράι (Ρέιτσελ ΜακΑνταμς) ενώνουν τις δυνάμεις τους
για να διαλευκάνουν το μυστήριο και
φυσικά να δώσουν το αποκλειστικό
στην εφημερίδα τους. Άσο στο μανίκι του Καλ αποτελεί το γεγονός ότι
εκείνος και ο γερουσιαστής υπήρξαν
συγκάτοικοι στο κολέγιο.
Η ταινία έχει πολυεπίπεδη δράση.
Πέρα από την προφανή σχέση διαπλοκής που έχει η δημοσιογραφία
και η πολιτική, εδώ σκιαγραφούνται

Συμβουλές διακόσμησης

Info: Σκηνοθεσία: Κέβιν Μακ Ντόνανλντ, με τους: Ράσελ Κρόου, Ρέιτσελ Μακ Άνταμς, Μπεν Άφλεκ,
Έλεν Μίρερ Ν.Β.

Empire of the Sun-

Walking On A Dream
Κόντρα
στο
ρεύμα της εποχής, το ντουέτο
από την Αμερική, «Empire of
the Sun», δημιούργησαν ένα
άλμπουμ με αναχρονιστικά στοιχεία. Η
μουσική τους μας θυμίζει κάτι από Pet
Shop Boys και Daft Punk. Τα βίντεο
κλιπ τους μας θυμίζουν λίγο από τις
ιστορίες των γάλλων AIR. Η φωνή του
τραγουδιστή μοιάζει με αυτή του David
Bowie και το όλο concept του cd παραπέμπει σε παραμύθι. Τα 11 κομμάτια
που μας προσφέρουν στο πρώτο τους
άλμπουμ οι Empire of the Sun, έχουν
την φιλοσοφία της electro – pop και ως
εκ τούτου κινούνται σε ένα ευχάριστο
μοτίβο. Από το δίσκο ξεχωρίσαμε το
γνωστό σε όλους «We are the people»,
το «Walking on a dream» και το «The
World». Λ.Π.
Αξιολόγηση:

Θέατρο

«Περιμένω»

Η άνοιξη έχει χρώμα!
Ας την μιμηθούμε!
Την άνοιξη η φύση ανθίζει, γεμίζει
χρώμα και άρωμα. Για αυτό και σας
προτείνουμε να φέρετε την άνοιξη
σπίτι σας και να ανανεώσετε την διάθεσή σας.
Βγάλτε τα βάζα από τα ντουλάπια
σας και γεμίσετε τα με πολύχρωμα
λουλούδια. Λουλούδια από τον ανθοπώλη της γειτονιάς ή ακόμα και λουλούδια του αγρού.
Ανανεώστε τη διακόσμηση του σπιτιού σας με έντονα χρωματιστά υφάσματα, ταπετσαρίες, και διακοσμητικά
αντικείμενα που θα δώσουν μια φρέσκια ανοιξιάτικη πινελιά. Προτιμήστε
λίγα και εντυπωσιακά διακοσμητικά
αντικείμενα παρά πολλά και φλύαρα.
Ντύστε τα παράθυρά σας με λευκά ή
διάφανα υφάσματα και επιτρέψτε στον
ήλιο να λούσει το σπίτι σας δίνοντας
έτσι αέρινη όψη στους χώρους σας.
Χρησιμοποιήστε τα χρώματα συνδυαστικά προκειμένου να αναδείξετε τα
έπιπλά σας. Επιλέξτε έντονες αποχρώσεις και δημιουργήστε ένα περιβάλλον

και τα ηθικά διλήμματα ενός ρεπόρτερ ο οποίος καλείται συχνά να επιλέξει ανάμεσα στην πλήρη και την
μερική εξιστόρηση των γεγονότων
καθώς και στη διατήρηση των προσωπικών του σχέσεων. Ο Κρόου μας
χαρίζει έναν ακόμα υπέροχο χαρακτήρα πλαισιωμένο από ένα επίσης
δυναμικό καστ. Η ιστορία είναι σφικτή, γεμάτη δράση και αγωνία, χωρίς ν’ αφήνει σεναριακά κενά. Αυτά
όμως ισχύουν μόνο για το πρώτο
μισό της. Γιατί στο δεύτερο δυστυχώς έρχεται η πλήρης απογοήτευση. Οι ρυθμοί πέφτουν κατακόρυφα
χωρίς λόγο ενώ η σεναριακή ανατροπή του τέλους δυστυχώς το μόνο
που καταφέρνει είναι να υποβιβάσει, σχεδόν ν’ ακυρώσει ότι έχουμε
δει ως τώρα. Πραγματικά κρίμα!

Μουσική

που θα αποπνέει θετική ενέργεια, ζωντάνια και ηρεμία ταυτόχρονα.
Στείλτε μας τις ερωτήσεις σας σχετικά με τη διακόσμηση του σπιτιού
σας και θα χαρούμε να σας συμβουλέψουμε.

από την Μαρία Χατζηστάυρου
Διακοσμητρια

Δυστυ χ ώ ς
ε ί δ α
την τελευταία
παράσταση,
ευτυχώς
όμως θα
υπάρξει
και συνέχεια.
Ο λόγος
για την
χοροθεατρική παράσταση «Περιμένω» η
οποία ανέβηκε από μία ομάδα νέων
καλλιτεχνών στο «Θέατρο της Ημέρας». Πρόκειται για ένα καινοτόμο
χοροθέατρο που προκαλεί έντονα
συναισθήματα στον θεατή τόσο με
τη σκηνοθεσία και τις ερμηνείες των
ηθοποιών όσο και με την εξαιρετική
μουσική. Το θέμα που πραγματεύεται
έχει να κάνει με την σύγχρονη κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και τις
ανθρώπινες σχέσεις έτσι όπως εξελίσσονται μέσα σ΄αυτή. Όπως τόνισε

ο Γιάννης Παπαθανασίου, σκηνοθέτης της παράστασης στην «Α» : «μέσα
από την κινησιολογία και τη μουσική
προσπαθούμε να κάνουμε άμεσα κατανοητά τα μηνύματα που θέλουμε να
περάσουμε στον θεατή». Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα σε μόλις 50΄ ο θεατής γελάει, συγκινείται, σοκάρεται και
προβληματίζεται. Στην εναλλαγή των
συναισθημάτων συμβάλει η εμπνευσμένη μουσική επένδυση. Διαφορετικά μουσικά είδη επιστρατεύονται
και αποδίδουν με ακόμα καλύτερο
τρόπο τα συναισθηματικά νοήματα
της παράστασης. Λίγα λόγια, πολλές
κινήσεις, άφθονη μουσική και έντονες
εικόνες που προβάλλονται σε οθόνες,
στην αρχή και κατά τη διάρκεια της
παράστασης αναμειγνύονται με τους
ηθοποιούς και το αποτέλεσμα είναι
εκπληκτικό.
Info: Θέατρο της Ημέρας: Νικ. Γεννηματά 20, Αμπελόκηποι, Tηλ. επικοινωνίας για κρατήσεις: 698-5981503,
697-4350179
από την Χριστίνα Θεοδωροπούλου
chtheodoropoulou@westattica.gr

