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ЛАФ - МУАБЕТЛАФ - МУАБЕТ
ПОЧИНА БРИТАНСКИОТ 

КРАЛСКИ ФОТОГРАФ

Лордот Лишфилд, фотографот кој 
беше задолжен за официјалните 
портрети за свадбата на принцот Чарлс 
и принцезата Дијана, почина на 66- 

годишна возраст 
од мозочен удар. 
Кралицата 
Елизабета II беше 
меѓу првите која 
испрати 
телеграма со 
сочувство до 
семејството, 

изјавувајќи ја својата потресеност од 
ненадејната вест. Во фотографското 
портфолио на Патрик Лишфилд беа 
забележани имињата на Мајкл Кеин, 
Роман Полански, Џоана Лумли, но 
најмногу, по што ќе биде запомнет овој 
блескав британски фотограф, се 
кралските портрети. Кралицата 
Елизабета II и нејзиниот сопруг, 
војводата од Единбург, го избраа 
лордот Лишфилд да ги фотографира за 
нивниот златен јубилеј во 2002 година.

КЕВИН СПЕЈСИ ПОЧЕСТЕН СО 
АКАДЕМСКО ПРИЗНАНИЕ

Двократниот оскаровец, актерот 
Кевин Спејси, неодамна доби 
почесно академско  признание од 
"London Southbank University". 
Церемонијата се одржа во 

катедралата 
"Sauthwark", во 
северен Лондон, 
каде Кевин Спејси 
беше 
придружуван од 
своите колеги, 
вклучувајќи го и 
ректорот на 
универзитетот, 
Тревор 
Мекдоналд. 

Ова академско признание 
дојде како заслуга за 
напорите кои последниве 
години Спејси ги вложува во 
британскиот театар.

ОПРА ВИНФРИ НЕ САКА ДА 
СЕ МАЖИ

Холивудската 
водителка Опра 
Винфри јавно 
проговори дека 
не е подготвена 
да се омажи за 
својот 
долгогодишен 
свршеник 
Стедман Грахам. 
Славната 
водителка не ја 
гледа користа од 
бракот и, според 
неа, парче хартија 
не ги дефинира 
животните 
насоки. 

"Јас верувам доколку се земевме, 
денес немаше да бидеме заедно. 
Традиционалната улога на бракот 
немаше да функционира во нашата 
ситуација", вели Винфри. 

КОНЦЕРТ ВО ВСЕЛЕНАТА 

Астронаутот на НАСА, Бил 
Мекартур, и неговиот руски колега, 
Валери Токарев, неодамна беа 
поздравени со легендарната "Good 
morning sunshine" изведена од Пол 
Мекартни. Сателитскиот поздрав 
упатен од Земјата до екипажот во 
Вселената беше прифатен со 
огромно задоволство на двете 
страни. Ова е прв пат еден концерт 
да биде поврзан со вселенска 
станица. Возбудената рок легенда 
изјави: "Не можам да поверувам 
дека се случува директен пренос на 
концертот во вселенската станица. 
Ова е сензационално". 

ПОСЕКСИ СО ГОДИНИТЕ

ЖОАКИН ФЕНИКС

Со неговата премиерна 
улога од 1995 година во "To 
die for", Феникс беше најдобро 
познат како помлад брат на 
покојниот Ривер Феникс. 
Сега глумејќи го Џони Кеш во 
најновиот "Walk the line", овој 
31-годишен актер конечно ја 
потврди својата актерска моќ 
со брилијантните улоги кои 
сведочат за еден темелен и 
студиозен актер. 

БРЕД ПИТ

Кој би рекол дека зад 
момчето од 1987 година 
се крие името на еден од 

најпосакуваните 
мажи на 
денешницава. 
Сепак, неспорна е 
констатацијата дека 
Бред Пит оправдано 
ги заслужува сите 
актерски почести, а 
што се однесува до 
неговиот моден стил 

тој е повеќе од уникатен. 

ЏАСТИН ТИМБЕРЛЕЈК 

Во 90-тите години, како дел 
од популарната тинејџерска 
атракција "N'Synk", Тимберлејк 
прв пат го привлече 
вниманието на јавноста. 
Иако, неговата лепеза на 
обожаватели беше ограничена 
на помладата популација, 
иднината на овој млад рапер 
навестуваше нешто друго. 

Денес Тимберлејк, 
со неговата 
соло кариера и 
идна актерска, 
се докажува 
како квалитетен 
производ, кој 
одлично котира на 
холивудскиот пазар.  


