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ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

 ΑΛΕΞΗΣ 
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΤΟΝΙΑ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

«EVERYTHING IS WONDERFUL!»

Δ έκα μοναδικές ημέρες πέρασαν στη 
Νέα Υόρκη ο Αλέξης Γεωργούλης 

και η Τόνια Σωτηροπούλου, με αφορμή 
την πρεμιέρα της ταινίας «Everything 
is Wonderful», της Πία Μέχλερ, στην 
οποία η ηθοποιός πρωταγωνιστεί μαζί 
με τη σκηνοθέτιδα, ενώ ο Αλέξης Γεωρ-
γούλης κρατά διττό ρόλο, του ηθοποιού 
και executive producer.
Η ταινία, που παρακολουθεί δύο φίλες 
κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους 
διακοπών να δοκιμάζουν τα όρια της φι-
λίας τους, έτυχε θερμής υποδοχής στο 
Chelsea Film Festival, όπου και έκανε 
πρεμιέρα, με όλους τους συντελεστές 
παρόντες. Ακολούθως θα παρουσιαστεί 
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης, που θα ολοκληρωθεί την Κυ-
ριακή 12 Νοεμβρίου, ενώ είναι πολύ πι-
θανό να βρει διανομή στις ελληνικές αί-
θουσες. Να σημειώσουμε ότι στο 
«Everything is Wonderful» είναι η πρώ-
τη φορά που βλέπουμε μαζί στο πα-
νί τον Αλέξη και την Τόνια. Οι δυο 

Η Τόνια Σωτηροπού-
λου και ο Αλέξης Γε-
ωργούλης παίζουν για 
πρώτη φορά μαζί στο 
σινεμά, στην ταινία της 
Πία Μέχλερ, μαζί με 
την οποία απόλαυσαν 
τη διαμονή τους στο 
Big Apple (αριστερά). 

Δουλειά  
και ξεκούραση 

συνδύασαν  
οι ηθοποιοί  

στη Νέα Υόρκη
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τους, μαζί με την Πία Μέχλερ, συνδύα-
σαν την παραμονή τους στη Νέα Υόρκη 
με ξεκούραση από τις υπόλοιπες υπο-
χρεώσεις τους. Περπάτησαν στους δρό-
μους και δείπνησαν σε αγαπημένα τους 
εστιατόρια, πάντα με χαμόγελο και κα-
λή διάθεση.
Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Αλέξης 
Γεωργούλης θα συνεχίσει τα γυρίσματα 
της σειράς του ITV, «The Durrels», ενώ 
η Τόνια κρατά έναν από τους πρωταγω-
νιστικούς ρόλους στην καινούργια ταινία 
του Νίκου Περάκη, «Success Story», 
η οποία βγαίνει στις αίθουσες αύριο. 

ΜΑΡΕΝΑ ΚΑΔΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ 
PHOTOS: PETER LUEDERS 

Η ταινία στην οποία 
συμμετέχουν  

οι ηθοποιοί έτυχε 
θερμής υποδοχής 

στο Chelsea  
Film Festival

Από αριστερά και δεξιό-
στροφα: Οι δύο ηθοποιοί 
αγαπούν τη Νέα Υόρκη και 
την απολαμβάνουν σε κά-
θε ευκαιρία. Η παρέα χα-
ρούμενη σε δρόμο της πό-
λης. Αλέξης Γεωργούλης, 
Κιμ Ντανγκ, Πία Μέχλερ, 
Τόνια Σωτηροπούλου.
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