
SMALL TALK

Violet Louise
H νομικός, μουσικός και ηθοποιός Λουίζα Κωστούλα μας μιλά για

την παράσταση «Forest» και τους κύκλους της ιστορίας

6.2.2013 | 17:39

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΥΡΙΑΖΗ

 

 

Πώς  προέκυψε  το  Violet Louise;Πώς  προέκυψε  το  Violet Louise;

Χωρίς κόπο και σκέψη. Λουίζα είναι το πραγματικό μου όνομα και το

βιολετί αγαπημένο χρώμα.

Διαβάζω  στο  βιογραφικό  σου  ότι  είσαι  απόφοιτος  της  ΝομικήςΔιαβάζω  στο  βιογραφικό  σου  ότι  είσαι  απόφοιτος  της  Νομικής

Σχολής  Αθηνών, της  Δραματικής  Σχολής  και  του  ΕθνικούΣχολής  Αθηνών, της  Δραματικής  Σχολής  και  του  Εθνικού

Ωδείου. Τι  κρατάς  από  το  καθένα;Ωδείου. Τι  κρατάς  από  το  καθένα;

Από τη Νομική τα κοστούμια και τις τσάντες τύπου μαύρες

επαγγελματικές δερμάτινες από το πρώτο έτος της σχολής, που

θυμίζουν κακέκτυπα μεγαλοδικηγόρων που είχαν γραφεία λίγο πιο

πάνω, στη Σκουφά. Όταν συνέχισα με τη θεατρική σχολή, αναπολούσα

με συγκίνηση τη Νομική και εκεί κατάλαβα ότι η πραγματική ζωή δεν

μπορεί να αναπαραχθεί από καμία τέχνη. Όταν πήγαινα στο Εθνικό

Ωδείο το σκυλί του γείτονα έκλαιγε κάθε φορά που πήγαινα να παίξω

Μπαχ και στις εξετάσεις, στο τέλος της χρονιάς, όλα τα παιδιά

ανεβάζαμε πυρετό από το άγχος.

Στο  Forest κοιτάς  το  δέντρο  ή  το  δάσος  της  καθημερινότητας;Στο  Forest κοιτάς  το  δέντρο  ή  το  δάσος  της  καθημερινότητας;

H καθημερινότητα απαρτίζεται από πολλά μικρά δέντρα. Αν νοσήσει ένα

δέντρο, μπορεί να καταστραφεί ολόκληρο το δάσος. Η πρόληψη και η

παρατήρηση είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι για να διατηρείται το σύστημα

σε ισορροπία. Με την προϋπόθεση, επίσης, να μην καίγεται το δάσος

μπροστά στα μάτια σου κι εσύ να έχεις κολλήσει με το δέντρο. Ο

μικρόκοσμος πρέπει να είναι σε αρμονία με το όλον.
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Πολιτική: Ο Ομπάμα στην Αθήνα:
Όλα όσα συνέβησαν σε ένα μέγα-
ποστ
15.11.2016 | 07:11

2
Σαν Σήμερα: 20 σπάνιες
φωτογραφίες από το Πολυτεχνείο,
14 έως 19 Νοεμβρίου 1973
16.11.2016 | 00:10

3
Πολιτική: Φωτογραφίες μέσα από
το δείπνο για τον Ομπάμα -Οι
καλεσμένοι, τα πηγαδάκια και οι
κυρίες στο τραπέζι
15.11.2016 | 22:14
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1 σχόλιο Ταξινόμηση: Παλαιότερα

καλλιστώκαλλιστώ
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Λουίζα είσαι πολύ όμορφη!
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ΠροηγούμεναΠροηγούμενα   11   ΕπόμεναΕπόμενα

Εγγραφείτε για να έρχεται καθηµερινά στο email σας µια επιλογή
από τα καλύτερα άρθρα του lifo.gr

Το email σας... ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην  περφόρμανς  σου  ασχολείσαι  με  το  παρελθόν  και  το  παρόν.Στην  περφόρμανς  σου  ασχολείσαι  με  το  παρελθόν  και  το  παρόν.

Μέλλον  δεν  βλέπεις;Μέλλον  δεν  βλέπεις;

Αν ασχολείσαι με το παρελθόν και το παρόν, συνήθως βλέπεις και το

μέλλον. Συνάγεις συμπεράσματα για το τι θα συμβεί, αναλύεις τα

στοιχεία, συνδυάζεις, βλέπεις τις τάσεις και τα γεγονότα. Ειδικά στα

κοινωνικά, όπως και στα οικονομικοπολιτικά ζητήματα, είναι εύκολο να

επαληθεύσεις καταστάσεις και γεγονότα που θα συμβούν, αναλύοντας

το παρελθόν και το παρόν. Το μέλλον είναι το επόμενο βηματάκι που

στηρίζεται στα αμέσως προηγούμενα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όλα

είναι μαθηματικά και Λογική.

«The Forest», Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου, Κυψέλη, 213
0040496. Έως 24/2, Παρ. & Κυρ. 22:30.
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4 Ψυχή & Σώμα: 3 πράγματα που οι
γυναίκες καλό είναι να μην κάνουν
μετά το σεξ
15.11.2016 | 10:00

5
Κόσμος: Supermoon: Η μεγαλύτερη
Πανσέληνος των τελευταίων 70
ετών φωτίζει τον πλανήτη
14.11.2016 | 23:05

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

NEWSFEED

ΠΡΟΣΦΑΤΑ TRENDING

23:05: Ο Ομπάμα δήλωσε πως θα
επιστρέψει στη Γερμανία για το
Oktoberfest

22:47: Θεσσαλονίκη: Δύο
προσαγωγές- Φωτογραφίες από
τα επεισόδια για το Πολυτεχνείο

22:40: Αυτοκίνητο παρέσυρε και
σκότωσε δύο γυναίκες στα
Γρεβενά

22:15: Προσαγωγές στην Πάτρα
για επεισόδια στο τέλος της
πορείας για το Πολυτεχνείο

21:59: Με απόφαση Σταθάκη
ανοίγει ο δρόμος για την
«Ελληνικός Χρυσός» στις
Σκουριές

21:30: ΝΔ για επεισόδια: Η
κυβέρνηση ας επιβάλλει
επιτέλους την τάξη

21:24: Θεσσαλονίκη: Επεισόδια
με μολότοφ και κρότου-λάμψης
στο προαύλιο του ΑΠΘ

21:16: Οριστική η ποινή για τη
Δεβετζή - Χάνει το μετάλλιο του
Πεκίνου

21:10: Επεισόδια και στα Ιωάννινα
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- Τραυματίστηκε ο αστυνομικός
διευθυντής

21:07: Σκληρότερη πολιτική
ασύλου επιζητά ο Βέλγος
υφυπουργός Μετανάστευσης
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VIDEOS/ΔΗΜΟΦΙΛΗ

CITY GUIDE/ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ελλάδα: O Λευκός Οίκος
δημοσιεύει το μήνυμα
του Ομπάμα από την
Ακρόπολη

Πολιτισμός: Η ξεναγός
του Ομπάμα στην
Ακρόπολη μιλά για τον
Αμερικανό Πρόεδρο και
όσα συζήτησαν

Πολιτική: O Oμπάμα στο
Βερολίνο, τα σχόλια του
γερμανικού τύπου για τα
«χάδια» στους Έλληνες
και οι διαθέσεις της
Μέρκελ

Ελλάδα:
Επαναλαμβανόμενες
στάσεις εργασίας, από
αύριο σε μετρό, τραμ και
ηλεκτρικό

Ελλάδα: Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα Εξέτασης για
HIV και ηπατίτιδα-
Δωρεάν εξετάσεις σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σαν Σήμερα: 20 σπάνιες
φωτογραφίες από το
Πολυτεχνείο, 14 έως 19
Νοεμβρίου 1973

Βιβλίο: Ο Κωστής
Κορνέτης συνθλίβει έναν
μεταπολιτευτικό μύθο για
το Πολυτεχνείο

Αρχείο: Βασίλης
Ραφαηλίδης: Στην
πραγματικότητα δεν
υπήρξε σοβαρή
αντίσταση κατά της
χούντας.

Πρόσωπα: 8 χρόνια στιλ
της Μισέλ Ομπάμα σε
λιγότερα από 120
δευτερόλεπτα

Αρχαιολογία & Ιστορία:
Έπος ηρωικό (και πένθιμο)
για το μικρό πέος στην
αρχαία ελληνική τέχνη

Πρόσωπα: 8 χρόνια στιλ
της Μισέλ Ομπάμα σε
λιγότερα από 120
δευτερόλεπτα

Σινεφίλ: Φασμπίντερ ή
Φασμπέντερ;

Fashion & Beauty: Οι
μεταμορφώσεις της Cara
Delevingne

Κόσμος: Αυτά τα ψάρια
βγαίνουν στη ξηρά

Κόσμος: Τα Nike της
επόμενης γενιάς έχουν
κορδόνια που δένονται
μόνα τους

Σινεμά: «Η Πεντάμορφη Πολιτισμός: Πολιτισμός: Στα Πολιτισμός: Πρεμιέρα με Βιβλίο: Μεγάλη γιορτή για
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΠΡΟΣΦΑΤΑ

και το Τέρας» - Το νέο
τρέιλερ μόλις
κυκλοφόρησε

Aνακοινώθηκαν τα βιβλία
και οι συγγραφείς για τα
Κρατικά Βραβεία
Λογοτεχνίας

«Δολοφονικά αμαξίδια» ο
«Χρυσός Αλέξανδρος» του
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης

το «Afterimage» του
Βάιντα για το 29ο
Πανόραμα Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου

τα 35 χρόνια της Εταιρείας
Συγγραφέων

Μόδα: Οι χάρτες της
πόλης στα πόδια σου (στο
κολάν, την τσάντα σου, τα
αξεσουάρ σου)

Φωτογραφία: Πόσες
φορές μπορείς να
ερωτευτείς;

Mικροπράγματα: 15
Αθηναϊκές (και άλλες)
φωτογραφίες απ' το
Instagram του επίσημου,
προσωπικού φωτογράφου
του Ομπάμα

Σαν Σήμερα: 20 σπάνιες
φωτογραφίες από το
Πολυτεχνείο, 14 έως 19
Νοεμβρίου 1973

Φωτογραφία: 
φωτογραφίες από την πιο
μαγική σελήνη που
είδαμε ποτέ
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