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Cosmo kuumat
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❯

THEY’VE GOT 
THE POWER!

KAIKKI PUHUVAT

Alkuvuosi on omistettu 
vahvoille naisartisteille. I try 
-hitistään tunnettu, käheä-

ääninen yhdysvaltalaislaula-
ja Macy Gray saapuu keikal-
le Helsingin The Circukseen 

28. helmikuuta. 
Maaliskuussa Hartwall 

Arena täyttyy Katy Perryn 
faneista, mutta odottamisen 

arvoisia ovat myös austra-
lialais-ruotsalaisen pop-duo 
Say Lou Loun sekä nosteessa 

olevan r’n’b -laulaja Tinas-
hen keikat. Jos odottaminen 
tuntuu kuitenkin piinaaval-
ta, tsekitä jo tammikuussa 

Christina Grimmien keikka. 
YouTuben kautta kuuluisak-

si noussutta 20-vuotiasta 
jenkkilaulajaa fanittaa jopa 

Justin Bieber.

CHRISTINA GRIMMIE 
26.1. Nosturissa

MACY GRAY 
28.2. The Circuksessa
SAY LOU LOU 

12.3. Tavastialla
TINASHE 
17.3. Tavastialla

KATY PERRY 
18.3. Hartwall Arenalla
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SEURAA 
INSTAGRAMISSA:

KAIKKI 
PUHUVAT 

JUURI NYT
Kuukauden kiinnostavimmat leffat, 

ilmiöt, musiikki ja ihmiset.

Tammikuu

LEFFA

Välipäivien
hengähdystauko
Tiedättehän elokuvat, joiden jälkeen jää vain 
hymyilemään hölmönä ja pohtimaan elämäänsä ja unelmiaan? 
Ruokaa ja luovuutta ylistävä Chef sekä kulttuurieroista kertova 
The Good Lie ovat juuri sellaisia. Hyvän mielen elokuvia, jotka 
hiipivät ihon alle ja jättävät palan kurkkuun. 
Ensi-illat: Chef 19.12. The Good Lie 26.12.

 MUOTI12 tunnin 
korot 
AfKlingbergin kengis-
sä minimalismi kohtaa 
hienostuneesti ergo-
nomisuuden. Vihdoin-
kin korkokengät, joilla 
pärjää koko päivän 
lumessa ja loskassa. 
Kyllä kiitos! EV 

FESTARI

MUOTI

DocPoint-dokumenttifesti-
vaaleilla esitettävän Children 
404 aihe ei ole helppo. Se 
antaa äänen seksuaalivähem-
mistöihin kuuluville venä-
läisnuorille. Elokuva syntyi 
toimittaja Elena Klimovan 
nettiprojektina. Leffassa 
teini-ikäiset jakavat ano-

nyymisti kertomuksiaan ja 
videopäiväkirjojaan kokemas-
taan vihasta ja syrjinnästä. 
Elokuva ei läpäissyt Venäjällä 
viranomaisten tarkastusta, jo-
ten se jaettiin Delai Film -do-
kumenttifestareilla yleisölle 
muistitikulla. Arvostamme.
DocPoint 27.1.-1.2. Helsingissä.  

PAKKO NÄHDÄ -DOKKARI

Coolimpaa 
GANTia

GANTin villimpi pik-
kusisko GANT Rugger 
rantautuu Suomeen 

tammikuussa. Luvassa 
rentoja raitoja, collegea 
ja paljon farkkua letkeäl-

lä asenteella. EV

@tashoakley 

Täydellisiä kuvia 
trooppisilta saa-
rilta. Bikineissä, 

tietenkin.

@majawyh 

Saksalaisbloggaaja 
näyttää aina 

coolilta.

@harperandharley 

Australialaisen 
Sarah Donaldso-

nin tyyli on ihanan 
pelkistetty.
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LORENZO 
RICHELMY

PLAYLIST 
Parhaat biisit...
kun uuden vuoden bileet kaipaavat 
lisää vipinää. Toimitus listasi 
suosikkinsa.

▼

KUUKAUDEN TYYPPI

SPOTIFY

KIRJAT

LORENZO RICHELMY on 
innoissaan, joskin hieman 
hämmentynyt. Vielä viikko 
sitten Cosmon New Yorkissa 
tapaama näyttelijä nimittäin 
oli Malesiassa – harjoittele-
massa kung-futa, miekkai-
lemassa, ratsastamassa he-
vosilla ja ampumassa niiden 

selästä nuolia. Kyseessä olivat 
Marco Polo -televisiosarjan 
kuvaukset.

–Kuvaukset olivat kuin 
unta. Tuntuu, kuin olisin 
hypännyt yhtäkkiä maailmas-
ta toiseen.

Marco Polo on Netflixin 
joulukuussa startannut 

uutuussarja, jossa Lorenzo 
näyttelee pääosaa. Historiaan 
pohjautuva sarja on kertomus 
Marco Polon matkasta Kii-
naan. Se on Netflixin kallein 
tuotanto koskaan. Rooli sar-
jassa oli Lorenzolle unelmien 
täyttymys.

– Minähän olen italia-
lainen! Kuka muka sopisi 
paremmin Marco Poloksi, 
hän nauraa.

Lorenzo nousi ensimmäi-
sen kerran teatterin lavalle 
neljävuotiaana. Hän oli muka-
na näyttelijä-äitinsä kiertueel-
la ja on halunnut näyttelijäksi 
siitä lähtien. Aikaisemmin 
lähinnä italialaisissa tuotan-
noissa näytellyt komea nuo-
rukainen sanoo Marco Polon 
myötä löytäneensä uudestaan 
syyn tehdä haluamaansa 
työtä.

– On mahtavaa olla osa 
tiimiä, joka todella arvostaa 
työtäni.

Aina näin ei ole ollut. 
Kun Lorenzo näytteli Itali-
assa, häntä kohdeltiin usein 
pikemminkin mallina kuin 
näyttelijänä.

– Italiassa näyttelijöi-
tä pidetään vain kauniina 
kasvoina. Kulttuuri on todella 
erilainen, ja minun oli vaikea 
löytää paikkaani siellä. Ha-
luan olla näyttelijä, joka luo 
jotain, en pelkkä hyvännäköi-
nen tyyppi. 

Vaikka Marco Polo epäi-
lemättä nostaa Lorenzon 
Hollywoodin kuuluisimpien 
komistusten joukkoon, elo-

EMMAN LEMPPARI
JIMI HENDRIX: 
All Along the 
Watchtower

Hendrixin rokkibiisissä on 
munaa ja asennetta. On 

erilainen ja yllättävä veto 
laittaa kappale soimaan 
juhlissa, mutta sen tun-

nistivat kyllä kaikki.

TONJAN LEMPPARI
PHARRELL WILLIAMS: 

Happy

Happy nostattaa 
takuuvarmasti fiilistä! 
Sitä kuunnellessa ei 

voi murjottaa tai pysyä 
paikoillaan, sillä biisin hy-
väntuulisuus ja hauskuus 

tarttuvat.

MARIAN LEMPPARI
DAFT PUNK: 

Lose Yourself to 
Dance

Rakastuin biisiin asuessa-
ni vuosi sitten Sydneyssä. 

Siihen ei vain kyllästy. 
Kappale luo hyvän ja 
rennon fiiliksen. Sen 

tahtiin tekee heti mieli 
alkaa tanssia. 

TAINAN LEMPPARI
LITTLE RICHARD: 

Tutti Frutti

Tutti Frutti on 1950-luvun 
ensimmäisiä rock-hittejä, 
mutta vieläkin se saa eläi-

mellistä menoa aikaan. 
Biisi saa sekoamaan ja su-
katkin lähtemään jaloista.

Tätä on pakko 
kokeilla. Mu-
kikakut, jotka 

valmistuvat 
mikrossa paris-
sa minuutissa. 
Kiireisen päi-
vän pelastus!

kuvatähteys ja julkisuus eivät 
varsinaisesti kiinnosta miestä.

– En pidä mainstream-
elokuvista enkä kassamagnee-
teista. Kuuluisuus ei kiinnosta 
minua vaan se, että saan yrit-
tää luoda jotain kaunista. SM

Marco Polo -uutuussarjan tähti ei halua olla 
”pelkkä hyvännäköinen tyyppi”.

TYYLIKKÄÄMPÄÄ 
MIKRORUOKAA

Lene Knudsen
Makeat mukiherkut 

ja Suolaiset
 mukiherkut 

WSOY


