O,τι κινείται γύρω μας

PHOTOGRAPH BY DANIELE+IANGO,STYLING CHARLOTTE STOCKDALE,MODEL KATE MOSS FOR I-D,THE ALPHABETICAL ISSUE

Επιμέλεια Κέλλυ Σταυροπούλου

ΒΙΒΛΙΟ

ToΙ-D
τουRaf
Simons

Κείμενα: Μάρω Βασιλειάδου, Κορίνα Βρούσια, Ξένια
Γεωργιάδου, Ζωή Γκόρου, Λένα Ιωαννίδου, Γωγώ Καρκάνη, Μαρία Μαρκουλή, Παναγιώτης Παναγόπουλος,
Κιάρα Σουγκανίδου, Κέλλυ Σταυροπούλου
Photo editing: Νάγια Πουλτίδου

Το βρετανικό περιοδικό Ι-D παραδίδει το πολύτιμο φωτογραφικό αρχείο του στις εκδόσεις
Taschen, με σκοπό τη δημιουργία ενός βιβλίου
για τον σχεδιαστή μόδας Ραφ Σάιμονς. Οι 120 σελίδες του περιγράφουν την πορεία του designer
από την εποχή της συνεργασίας του με τον οίκο
Jil Sander (1995) έως την άφιξή του στον οίκο
Christian Dior το 2012. Ιδανική επιλογή για συλλέκτες art books... [Ζ.Γ.]
Το βιβλίο «Raf Simons» κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Taschen,
www.taschen.com.

Agenda
Ομορφιά

Διακοπές

στο Κάπρι
Το νέο άρωμα Acqua di Parma «Arancia di
Capri» μοσχοβολάει στην κυριολεξία μεσογειακό καλοκαίρι. Τόσο χαλαρωτικό, τόσο δροσερό
και ζεστό ταυτόχρονα που το ψεκάζεις μια φορά
επάνω σου και εθίζεσαι! Με νότες από αναζωογονητικά εσπεριδοειδή, κάρδαμο, καραμέλα
και musk, αξίζει σίγουρα την πρώτη θέση στο
καλοκαιρινό μας νεσεσέρ. [Κ.Β.]

Τρία
βιβλία

ΕΚΘΕΣΗ

Για all time
classic ταξίδια

Η τιμή του είναι € 77,43, www.amazon.com.

ΓΕΥΣΗ

Η ζωή ενός συγγραφέα στο Παρίσι είναι το
αντικείμενο του μυθιστορήματος του Χένρι Μίλερ,
το οποίο στη Γαλλία κυκλοφόρησε το 1934 αλλά
στις ΗΠΑ είχε απαγορευτεί μέχρι το 1961 («Ο
τροπικός του καρκίνου», εκδ. Μεταίχμιο).

Paul των Εσπερίδων

Μου αρέσει πολύ το Paul. Αναφέρομαι στον γαλλικό φούρνο που
βρίσκεται στην Πανεπιστημίου, απέναντι από το Attica, απ’ όπου
ψωνίζω τέλειες μπαγκέτες, κρουασάν, πρέτσελ, μπριός... Πλέον λοιπόν
λειτουργεί καινούργιο Paul στην πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα.
Εκεί κάθεσαι σε τραπέζι, παραγγέλνεις γαλλικό κρασί και ό,τι γαλλική
λιχουδιά έχεις νοσταλγήσει, και πληρώνεις λογαριασμό... καφετέριας.
Θα αρχίσω να πηγαίνω συχνά στη Γλυφάδα! [Κ.Σ.]

Με σκηνικό τη Γαλλική Ριβιέρα, οι Ντικ
και Νικόλ Ντάιβερ γλεντούν καθ’ οδόν προς
τη συντριβή τους, σε αυτό το εμβληματικό
μυθιστόρημα του Φράνσις Σκοτ Φιτζέραλντ
(«Τρυφερή είναι η νύχτα», εκδ. Πατάκη).

Paul, πλατεία Εσπερίδων, Γλυφάδα. Κρατήσεις δεν γίνονται.

all about... Μελίνα H παράσταση «Μελίνα:

όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα…» χρησιμοποιεί το θέατρο,
τη μουσική και τον χορό για να μας ταξιδέψει στους σπουδαιότερους σταθμούς της αξεπέραστης Μελίνας Μερκούρη. Το
μονόπρακτο είναι του Στρατή Πασχάλη, τη σκηνοθεσία και τη
χορογραφία υπογράφει η Σοφία Σπυράτου, ενώ τη μουσική
επιμέλεια έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος. Πρωταγωνιστούν: Μαρία
Ναυπλιώτου, Γιάννης Στάνκογλου (Διεθνές Φεστιβάλ «Πρέσπεια», Φλώρινα: 24/08 και Ηρώδειο, Αθήνα: 07/09). [Ξ.Γ.]
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Η εξωτική και παρηκμασμένη Αλεξάνδρεια
είναι ο πέμπτος πρωταγωνιστής της
τετραλογίας του Λόρενς Ντάρελ που
κυκλοφόρησε τμηματικά το διάστημα
1957-1960 («Αλεξανδρινό κουαρτέτο»,
εκδ. Μεταίχμιο). [Γ.Κ.]

Ολα είναι
σουβενίρ

Λατρεύω τα σουβενίρ. Κάνω συλλογή από
διάφορες χώρες – μάλιστα όσο πιο τουριστικά είναι τόσο περισσότερο με ενθουσιάζουν. Στην έκθεση «It’s all souvenir to
me» στον πολυχώρο Matalou δεν νομίζω
βέβαια ότι θα δω τσολιαδάκια και Αμαλίες... Το concept είναι: παίρνουμε τα κλισέ
για την Ελλάδα και τα παρουσιάζουμε ως
design. Συμμετέχουν 60 Ελληνες σχεδιαστές. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 28
Σεπτεμβρίου. [Κ.Σ.]
Matalou at home, Ηπίτου 5 & Βουλής, Σύνταγμα.
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BEE

good

Γεύση

Από τότε που ανακάλυψα αυτή
τη φουντουκόπαστα, δεν έχει
υπάρξει πρωί που να μην τρέξω
κατευθείαν από το κρεβάτι
στην κουζίνα για να την αλείψω
πάνω σε ζεστό ψωμάκι. Είναι
ό,τι πιο γευστικό και τονωτικό
έχω φάει τελευταία! Εννοείται
ότι θα την πάρω μαζί μου και
στις διακοπές. Δεν μπορώ να
φανταστώ πρωινό χωρίς αυτή
τη θρεπτική πάστα που περιέχει
αλεσμένα φουντούκια και
εκλεκτό ελληνικό μέλι. [Κ.Β.]

body
Oils

ΕΚΘΕΣΗ

Γυμνά
σώματα

Μία από τις απολαύσεις του
καλοκαιριού είναι τα λάδια
σώματος που ενυδατώνουν την
επιδερμίδα και χαρίζουν το πιο
υπέροχο άρωμα! Παραθέτουμε το
top 5 της αγοράς... [Κ.Β.]

Είναι καλό να εμμένεις στην ομορφιά ή είναι προτιμότερο να
αντιμετωπίζεις τη φθορά με ειλικρίνεια; Οι επιμελητές της
ομαδικής έκθεσης «Το ψέμα της σάρκας» αναφέρουν πως
ο άνθρωπος έχει δύο επιλογές μπροστά στο αδιέξοδο του
θανάτου: είτε να στραφεί στη λατρεία του κάλλους, είτε να
αποδεχθεί την τραγικότητα της θνητότητάς του και όσων
έπονται... Συμμετέχουν 31 Ελληνες καλλιτέχνες. [Ξ.Γ.]
Εως τις 27/10/2013, πληροφορίες στο www.frissirasmuseum.com.

Για περισσότερες πληροφορίες και παραγγελίες
πληκτρολογήστε www.allgreek.eu.

Η Χριστίνα kαι ο

Bobbi Brown, Beach body oil, € 39

Η ταλαντούχα σχεδιάστρια παπουτσιών Χριστίνα Μαρτίνη, που
από πέρυσι έκανε αίσθηση στην Ευρώπη όταν λανσάρισε τη
δική της σειρά με την ονομασία Ancient Greek Sandals, επεκτείνεται και σε συνεργασίες με διεθνείς οίκους μόδας. Φέτος
παρουσίασε μία πολύ ενδιαφέρουσα σειρά σανδαλιών για
τον οίκο Marios Schwab. Για το καλοκαίρι του 2014 ένωσε τις
δυνάμεις της με τον οίκο Carven. Εγώ από αυτή τη συνεργασία
με τον Carven διαλέγω τα κίτρινα σανδάλια που κουμπώνουν
ψηλά στον αστράγαλο. [Κ.Σ.]

Κάτω από τα ρούχα

Τα αθέατα «εργαλεία» της μόδας, όπως είναι ο κορσές, το κρινολίνο και το σουτιέν, που σχεδιάστηκαν ώστε να συμμορφώνουν το γυναικείο σώμα με τα εκάστοτε αισθητικά πρότυπα, έχουν
την τιμητική τους στην πρωτότυπη έκθεση «Behind the seams», στο Musée des Arts Décoratifs
στο Παρίσι. Ορισμένα από τα εκθέματα μάλιστα ανάγονται μόλις στον δέκατο τέταρτο αιώνα!
Είναι μία πλευρά της μόδας που θα ήθελα πολύ να παρατηρήσω από κοντά... [Γ.Κ.]
Εως τις 24/11, Musée des Arts Décoratifs, 107, rue de Rivoli, Παρίσι, www.lesartsdecoratifs.fr.

χρόνια. Αυτό το καλοκαίρι όμως η ανθρώπινη φωνή ξανακούγεται
στο θέατρο της αρχαίας Μεσσήνης. Στη λαμπερή γιορτή των «θυρανοιξίων» του, η διεθνούς φήμης υψίφωνος Τσέλια Κοστέα και ο
βαρύτονος Δημήτρης Πλατανιάς θα ερμηνεύσουν άριες του Βέρντι
και του Πουτσίνι με τη συνοδεία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Χριστόπουλου (Γκαλά Οπερας,
Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης, 03/08, www.greekfestival.gr). [Λ.Ι.]
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Tom Ford, Neroli Portofino, € 115

Diptyque, Voile satin, € 48

Για περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογήστε
www.ancientgreeksandals.gr.

Μόδα

Best summer cocktail

Είναι τυρολέζικης προέλευσης, λέγεται
Hugo και το ψηφίζουμε ως το καλύτερο
γι’ αυτό το καλοκαίρι.
Υλικά: Prosecco και σόδα (στην αναλογία
που θέλουμε), λίγες σταγόνες σιρόπι ή λικέρ
elderflower, μερικά κομμάτια λάιμ και 2-3
φυλλαράκια μέντας. Εκτέλεση: Ανακατεύουμε
απλώς. Σερβίρουμε χωρίς καλαμάκι. [Κ.Σ.]

Swim...
sweet!

Κρίση, ξε-κρίση, ένα καινούργιο
μαγιό θα το αγοράσω και φέτος θα
είναι Pink Sands. Μου αρέσουν τα
χρώματα, τα σχέδια και προπάντων
η εφαρμογή των μαγιό αυτής της
ελληνικής εταιρείας! Εχω ήδη ξεχωρίσει ένα τρίχρωμο μπικίνι με χοντρή
ζώνη που μοιάζει σαν αθλητικό αλλά
έχει γενναίες δόσεις θηλυκότητας. Το
φαντάζομαι με λευκό καφτάνι πάνω
σε μαυρισμένο δέρμα... [Κ.Στ.]
Για περισσότερες πληροφορίες
πληκτρολογήστε www.swimpinksands.com.

WO(MB)MAN BY PAT ANDREA 2013

Estée Lauder, Bronze goddess, € 50

Λυρικά «θυρανοίξια H σιωπή του κράτησε 2.300

Carven

Nars, Monoi body glow, € 48,50

THIERRY MUGLER 1992/GUY MARINEAU, CORPS A BALEINES 1770-1780/LES ARTS DECORATIFS,DEPOT DU MUSEE DE CLUNY,PHOTO BY PATRICIA CANINO

Εκθεση

αξεσουαρ

Magna Grecia Πολυφωνικά τραγούδια, ρυθμικοί χοροί, θρύλοι και παραδόσεις

της Κάτω Ιταλίας. Τις μουσικές από τα χωριά της Μάγκνα Γκρέτσια, αυτής της τόσο ξεχωριστής γωνιάς της Μεσογείου που μιλά τραγουδιστά τα γκρεκάνικα ‒το τοπικό γλωσσικό
ιδίωμα με τις ελληνικές ρίζες‒ και χορεύει ταραντέλες, παρουσιάζουν με συνοδεία από
κιθάρες, ακορντεόν, φυσαρμόνικες και κρουστά οι Ελληνες Encardia (Encardia, Μικρό
Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου, 19 & 20/07, www.greekfestival.gr). [Λ.Ι.]
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Μακριά σκουλαρίκια: I like!

, ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΝΑΚΟΥ

WWW.APAIRANDASPAREDIY.COM

DIY idea

Οι αλυσίδες πάνε κι έρχονται αυτό το καλοκαίρι. Εγώ προτιμώ τη λιτή εκδοχή τους, γι’ αυτό και σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο εύκολα σκουλαρίκια με αλυσίδα. Θα χρειαστούμε: 2 μικρά κομμάτια ελαφριά αλυσίδα από αλουμίνιο,
κούμπωμα και βάση για τα σκουλαρίκια, κόλλα, ένα ξυλάκι, πένσα.
Βήμα 1: Βάζουμε λίγη κόλλα σε ένα χαρτί και περνάμε από πάνω την άκρη του μικρού ξύλου. Ακουμπάμε το ξυλάκι
με την κόλλα πάνω στη βάση του σκουλαρικιού, το οποίο κρατάμε καλά με την πένσα.
Βήμα 2: Κολλάμε καλά τη βάση στο πίσω μέρος της αλυσίδας και το αφήνουμε να στεγνώσει για μια μέρα περίπου.
Βήμα 3: Αφού έχει στεγνώσει καλά η κόλλα, το περνάμε από το αυτί μας και σταθεροποιούμε το σκουλαρίκι με
ένα κούμπωμα πεταλούδα για απόλυτη ασφάλεια.
Tip: Αν θέλουμε να προσθέσουμε λίγο χρώμα στο κόσμημα που φτιάξαμε, δεν έχουμε παρά να βάλουμε μια χρωματιστή αλυσίδα. [K.B.]

Μα τι είναι αυτά τα πάνινα παπούτσια που έχουν για σήμα κατατεθέν ένα μουστάκι; Ιδού η απάντηση! Ονομάζονται Keep Fred και
είναι 100% ελληνικά. Διατίθενται σε άπειρα χρώματα και σχέδια
και προσφέρουν ό,τι χρειάζομαι από ένα ευκολοφόρετο καλοκαιρινό παπούτσι: στυλ, άνεση και χιούμορ! [Κ.Β.]
Για περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογήστε www.keepfred.gr.

18 | ΓΥΝΑΙΚΑ

ΘΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Εως τις 02/08/2013, www.kunsthalleathena.org.

ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ

Με σύμβολο
το μουστάκι

Ταξίδι στο...
«μέρος»
Οι καλλιτέχνες Κατερίνα Κανά, Θάνος
Κυριακίδης και Πέτρος Τουλούδης
συναντιούνται στην γκαλερί Κunsthalle
Athena σε μια κοινή έκθεση με τίτλο
«This must be the place/Αυτό είναι το
μέρος;». Μέσα από μια συλλογική δουλειά, επιχειρούν να δημιουργήσουν μια
κάτοψη της ζωής αυτή την περίοδο της
κρίσης... Η έκθεση πλαισιώνεται από
ένα πρόγραμμα με performances με τον
τίτλο «Πολιτικοί Λόγοι». [Ξ.Γ.]

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΑ

Το «In The
Light»
ήταν η
αρχή. Από εκεί και πέρα, η
Ειρήνη Σκυλακάκη πέρασε
από τις συστάσεις... στην επικοινωνία. Το κορίτσι με την
κιθάρα γράφει και ερμηνεύει
τα τραγούδια της, διευρύνει το
κοινό της και τώρα πάει Μέγαρο. Ή έστω στον κήπο του Μεγάρου (ακόμη καλύτερα). Θα
απολαύσω σίγουρα την Ειρήνη
Σκυλακάκη να παρουσιάζει το
πρώτο της άλμπουμ «Wrong
Direction» και άλλα κομμάτια
(Κήπος Μεγάρου Μουσικής,
25/07, πληροφορίες στο www.
megaron.gr.) [Μ.Μ.]

αξεσουαρ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΣΤΑΘΗΣ ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ

Ειρήνη
στον
Κήπο

Εικαστικά

ΓΥΝΑΙΚΑ | 19

Agenda
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τένις
αλά

Chanel

Μου αρέσουν πολύ τα παπούτσια τένις, παρότι δεν έχω
καμία σχέση με το άθλημα. Τα
βρίσκω κομψά και άνετα και τα
φοράω με σορτς, φαρδιά παντελόνια, κοντές φούστες, ενίοτε
και με μάξι φορέματα. Τελευταία πρόσεξα αυτά τα λευκά
Chanel με τη φαρδιά κόκκινη
ρίγα. Υπερβαίνουν κατά πολύ το
budget μου βέβαια, αλλά λίγο
ονειροπόλημα δεν έβλαψε ποτέ
κανέναν... [Κ.Σ.]
Linea Piu, Σέκερη 6,
Κολωνάκι, τηλ. 210 3606.125.

ΛΕΥΚΩΜΑ

Οδηγός βιβλιοφαγίας

Μόλις ανακάλυψα το ιδανικό -αφυπνιστικό- δώρο: το βιβλίο «For the
love of books». Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι σκοπεύει να μας μυήσει
στη φιλαναγνωσία όχι με ηθικολογίες αλλά με σκιτσάκια και χιουμοριστικά κείμενα, τα οποία απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους. Για να
πάρετε μια γεύση, ένα από τα θέματα που πραγματεύεται είναι οι λόγοι
που ένα βιβλίο αποτελεί καλύτερο δώρο από ένα κουνέλι! [Γ.Κ.]

Agenda
Μουσική

μοδα

summer soundt rack

Το γρήγορο sur mesure
Το τελευταίο δίμηνο η φήμη της εταιρείας Detailors
εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο στην Αθήνα. Η
νέα συλλογή της εμπνεύστριας της μάρκας, Δήμητρας
Αδάμη, κάνει κυριολεκτικά θραύση! Το φοβερό είναι
πως τα περισσότερα σχέδια ράβονται sur mesure.
Επιλέγεις δηλαδή τι σου αρέσει και το ρούχο ράβεται
ακριβώς στα μέτρα σου. Μπορεί να περιμένεις
περίπου 1-2 εβδομάδες, αλλά αυτό που θα λάβεις
είναι μοναδικό και σε καλή τιμή. Η συλλογή περιλαμβάνει μπλούζες, πουκάμισα και φορέματα, μαγιό και
παντελόνια. Εγώ πάλι ερωτεύτηκα τα κολάν – επίσης
ράβονται sur mesure! [Κ.Β.]

Αυτό είναι το δικό μας
playlist για
το καλοκαίρι του 2013...

Για περισσότερες πληροφορίες πληκτρολογήστε www.facebook.com/
pages/Detailors και addim@icloud.com.

Αllah-las, «Catamaran». Surf, κιθάρες,
’60s επιρροές, Kαλιφόρνια - Παραλιακή
Σουνίου. Συμβαίνει τώρα.
Daft Punk, «Giorgio by Moroder».
Τα υπόλοιπα είναι ιστορία και ντίσκο
γύρω από τη φωτιά.
Thundercat, «Apocalypse».
Η αποκάλυψη του καλοκαιριού σε
παραγωγή Flying Lotus. Από το μπάσο
στο άπειρο. Και ξαστεριά...
Yeah Yeah Yeahs, «Sacrilege».
Η Karen O, μια χορωδία γκόσπελ και
ο ήλιος ο καυτός.
Justin Τimberlake, «Let the Groove Get In».
Eπτά λεπτά μεγαλοφυούς
dance ανατροπής.
Kid Moxie, «The Bailor». Μελωδικό,
ηλεκτρονικό, δυναμικό σινιάλο από το
δικό μας κορίτσι στο Λος Αντζελες.
Grateful Dead, «Box of Rain».
Αν έρχεται έτσι η βροχή, τότε ας
βρέχει τον Αύγουστο...
Otis Redding, «Sitting on the Dock of
the Bay». Από τα ’60s κλασικό, όσο το
σφύριγμα που ακούγεται από το λιμάνι.
Archie Pelago, «Avocado Roller».
Beats αξιολάτρευτα, μπάσο δροσερό,
νεοϋορκέζικο τζαζ αναψυκτικό. [Μ.Μ.]

ΕΚΘΕΣΗ
gadget

Have

a seat !

Εκατό ασυνήθιστες καρέκλες, αφού ταξίδεψαν σε διάφορα μουσεία του κόσμου,
προσγειώθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη. Ο λόγος γίνεται γι' αυτές που κατασκεύασε
ο Μαρτίνο Γκάμπερ με υλικά από παλιές καρέκλες που είχε βρει σε σπίτια φίλων, σε
παζάρια ή σε δρόμους του Λονδίνου. Ο συγκεκριμένος δημιουργός έχει χαρακτηριστεί
ως τολμηρός και ευρηματικός. Θα ήθελα να διαπιστώσω από κοντά αν αξίζει τη φήμη
του στην έκθεση «100 καρέκλες σε 100 μέρες»! [Γ.Κ.]
Εως τις 28/07 στο Μουσείο Μπενάκη, Κτήριο Οδού Πειραιώς,
Πειραιώς 138, τηλ. 210 3453.111, www.benaki.gr.

Αρτιστίκ
θερμός

Βρήκα το απόλυτο καλοκαιρινό αξεσουάρ:
πρόκειται για ένα θερμός που μοιάζει
μάλλον με αντικείμενο τέχνης παρά με
χρηστικό σκεύος. Είναι της εταιρείας Art
Production Fund, η οποία συνεργάζεται με
διάφορους καλλιτέχνες με σκοπό τη δημιουργία καλαίσθητων χρηστικών αντικειμένων με διάσημες υπογραφές. Το θερμός
αυτό φέρει την υπογραφή της Γιόκο Ονο.
Χρειάζεται να πω κάτι άλλο; [Κ.Στ.]
Για παραγγελίες πληκτρολογήστε www.net-a-porter.com.

Art & t he islands

Ο κύκλος της αρμονίας Τον έχουν χαρακτηρίσει «ειδικό» στην ερμηνεία των έργων του Μότσαρτ. Ο λόγος βέβαια για τον Ζερεμί Ρορ, τον διαπρεπή μαέστρο
που καταφθάνει στην Αθήνα με το Le cercle de lʼharmonie, το συγκρότημα που ίδρυσε παρέα με τον βιολιστή Ζιλιέν Σοβέν. Θα παίξουν την ορχηστρική εισαγωγή της όπερας Ντον
Τζοβάνι και το εμβληματικό 5ο Κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα του Μότσαρτ (Le cercle
de l’harmonie, Jérémie Rhorer, Μέγαρο Μουσικής 23/07, www.megaron.gr). [Λ.Ι.]
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ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ: MISS Z

Τον Αύγουστο κυκλοφορεί στα αγγλικά από τις εκδόσεις Prestel και
τον Σεπτέμβριο στα ελληνικά από τις εκδόσεις Πατάκη, με τίτλο
«Το βιβλίο που θα σε κάνει ν’ αγαπήσεις τα βιβλία».

Robert McCabe (Πάτμος)
Εικόνες της Πάτμου, του παρελθόντος αλλά
και της καθημερινότητας του νησιού, έχουν
αποτυπωθεί στις φωτογραφίες του ΜακΚέιμπ
που παρουσιάζονται στη νέα ατομική έκθεσή
του (24/07-25/08, Πνευματικό Κέντρο Χώρας
Πάτμου).

Ιστορώντας την υπέρβαση» (Ανδρος)
Περισσότερα από 130 έργα Νεοελλήνων
ζωγράφων με κοινό παρονομαστή τις επιρροές
από τη βυζαντινή τέχνη παρουσιάζει η φετινή
περιοδική έκθεση του Μουσείου Σύγχρονης
Τέχνης (έως τις 29/09, Χώρα Ανδρου,
www.moca-andros.gr).

Urs Fischer: Yes» (Υδρα)
Η ατομική έκθεση του Ουρς Φίσερ στο παλαιό
σφαγείο προέκυψε από ένα ομαδικό πρότζεκτ:
αφού ο Ελβετός εικαστικός παρήγγειλε από
τους κατοίκους της Υδρας να φτιάξουν γλυπτά
από πηλό, τα εκθέτει τώρα ως μία ενότητα
(έως τις 29/09, www.deste.gr). [Γ.Κ.]
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Agenda

ΟΜΟΡΦΙΑ

Vinieta

5λεπτά ΤΡΕΙΣ
γιατην ταινίες

Kiehl ’s!

Πάντα αισθάνομαι ότι ανοίγοντας ένα
βαζάκι Kiehl’s ανακαλύπτω ένα μεγάλο
μυστικό ομορφιάς. Πρόσφατα όμως
ενημερώθηκα ότι 5 λεπτά μ’ έναν καταρτισμένο πωλητή της εταιρείας είναι
αρκετά για να εντοπίσω τις ανάγκες
της επιδερμίδας μου και να μάθω ποια
προϊόντα χρειάζομαι επί της ουσίας. Θα
τα θυσιάσω αυτά τα λεπτά! [Κ.Στ.]

Με ποπ κορν
και μπίρα...

Εκθεση

Kiehl’s, Κολοκοτρώνη 3, Κηφισιά, τηλ. 210 6288.900.

LIVE

Εκτός έδρας...

Up Festival στα Κουφονήσια
Εχεις πάρει το καραβάκι της άγονης γραμμής, έχεις βουτήξει το βλέμμα σου στον ήλιο και σου έρχεται η διάθεση για μουσική συνάντηση φεστιβαλικού τύπου. Ολα αυτά στο Up Festival, που στήνει τη
σκηνή του στην παραλία Πορί (όποιος δεν έχει πάει, χάνει). Εκεί θα ακούσουμε τους Παύλο Παυλίδη,
Φοίβο Δεληβοριά, Xaxakes, Callas, Baby Guru, Berlin Brides, Wedding Singers... (Up Festival, Κουφονήσια, 25, 26 και 27/07, www.upfestival.gr).
River Party στην Καστοριά
Ε, λοιπόν στην Καστοριά, και συγκεκριμένα στο Νεστόριο, ξέρουν οι άνθρωποι να οργανώνουν πάρτι
που μένουν αξέχαστα. Στο φετινό River Festival υποδέχονται και τους Βρετανούς (σχεδόν Ελληνες
πια) James, που θα γνωρίσουν έτσι και τον Αλιάκμονα, ενώ μουσικοί και συγκροτήματα θα καταφθάνουν στις όχθες του ποταμού κατά δεκάδες. Μην το χάσετε!
(River Party, Νεστόριο Καστοριάς, 31/07-04/08, www.riverparty.org). [Μ.Μ.]

Isabel Marant + H&M Καλά νέα: από τις 14 Νοεμβρίου και για λίγες μέρες σε ορισμένα καταστήματα H&M θα βρούμε
τη συλλεκτική συλλογή Isabel Marant για τη σουηδική εταιρεία
καταστημάτων μόδας, σε τιμές λογικές. Η συλλογή θα περιλαμβάνει
γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ, ανδρικά ρούχα (πλεκτά και παντελόνια), παιδικά-εφηβικά ρούχα και αξεσουάρ (Για περισσότερες
πληροφορίες πληκτρολογήστε www.hm.com). [Κ.Σ.]
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Elysium
Στο μέλλον διαδραματίζεται το θρίλερ
επιστημονικής φαντασίας του Νιλ
Μπλόμκαμπ. Ο Ματ Ντέιμον και η Τζόντι
Φόστερ ζουν σε μια κοινωνία ταξικών
διακρίσεων όπου ο λαός μένει στη Γη και οι
ισχυροί ζουν σε έναν διαστημικό σταθμό. Η
εξέγερση δεν θα αργήσει...

Είμαστε οι Μίλερ
Οι «βρώμικες» κωμωδίες ταιριάζουν στην
Τζένιφερ Ανιστον περισσότερο από τις
ρομαντικές. Εδώ, μαζί με τον Τζέισον
Σουντέικις παίζουν δύο απατεώνες που
αναγκάζονται να παραστήσουν την
οικογένεια προκειμένου να μεταφέρουν ένα
φορτίο ναρκωτικών. [Π.Π.]

KARL LAGERFELD FOR HOUSE OF CHANEL,VOGUE MARCH 2011.COURTESY OF THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART,PHOTOGRAPH BY DAVID SIMS

The Wolverine
Για ακόμη μια φορά φοράει τα μεταλλικά
νύχια ο Χιου Τζάκμαν, προκειμένου να
υποδυθεί τον υπερήρωα «Wolverine». Στην
ταινία που σκηνοθέτησε ο Τζέιμς Μάνγκολντ,
ο Γούλβεριν ταξιδεύει στην Ιαπωνία όπου
συναντά έναν εχθρό από το παρελθόν...

Το χάος
στη μόδα

«Το punk είχε από την αρχή καταλυτική επίδραση
στη μόδα», έχει δηλώσει ο Αντριου Μπόλτον, επιμελητής της έκθεσης «Punk: Chaos to Couture»
που διοργανώνει το Μητροπολιτικό Μουσείο της
Νέας Υόρκης. Ο διάλογος της μόδας με το μουσικό αυτό κίνημα άρχισε στα μέσα της δεκαετίας
του 1970, όταν το δεύτερο μεσουρανούσε. Ωστόσο παραμένει ζωντανός και ενδιαφέρων ακόμα
και σήμερα – οι σχεδιαστές ποτέ δεν έπαψαν να
ανατρέχουν στο αισθητικό του «λεξιλόγιο». Στην
έκθεση αυτή λοιπόν αντιπαραβάλλονται vintage
ρούχα και αξεσουάρ με σύγχρονες δημιουργίες,
εμπνευσμένες από διαφορετικές περιόδους της
punk και post-punk μουσικής. [Ξ.Γ.]
Eως τις 14/08. Για περισσότερες πληροφορίες
πληκτρολογήστε www.metmuseum.org.
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