
HELEN USKOVIC

H Eλληνίδα 
που ξεσηκώνει
το Σίδνεϊ

Έλεν Γιούσκοβιτς (Helen 
Uskovic) είναι μία όμορ-
φη, δυναμική νέα που 
αποτελεί σήμερα ένα από 
τα πιο καυτά ονόματα 

της βραδινής διασκέδασης στο Σίδ-
νεϊ. Διασκεδάζει το κοινό για πάρα 
πολλά χρόνια σαν MC (Master of 
Ceremonies), τραγουδίστρια και χο-
ρεύτρια κι όπου εμφανίζεται αφήνει 
το στίγμα της και γνωρίζει μεγάλη 
επιτυχία. Εμφανίζεται ζωντανά κι έχει 
συνεργασθεί με πολλούς διασκε-
δαστές, παραγωγούς, και DJ, τόσο 
εντός όσο κι εκτός Αυστραλίας. Συ-
νεχίζει να εξελίσσεται σε μία δυναμι-
κή καλλιτέχνη και πολύ σύντομα θα 
την καμαρώσουμε σε πολύ γνωστό 
τηλεοπτικό σήριαλ. Στις φλέβες της 
κυλά ελληνικό αίμα (από την πλευρά 
της μητέρας της) ενώ κατά το άλλο 
μισό είναι κροατικής καταγωγής.

Μεγάλωσε στο δυτικό Σίδνεϊ κι 
ασχολείται από πολύ μικρή ηλικία 
με το τραγούδι, τον χορό και την 
υποκριτική. Εργάζεται σαν αισθη-
τικός στο Παρραμάττα, όμως έχει 
την εμπειρία και τις ικανότητες να 
ξεσηκώνει το κοινό με το μικρόφω-
νο στο χέρι κι είναι ένα από τα πιο 
φρέσκα και καυτά ονόματα της νυ-
χτερινής διασκέδασης. Είναι γνωστή 
σαν Madam H (το H από το Helen) 
και παίζει χορευτική μουσική, ποπ και 
χιπ-χοπ. Δίνει τα πάντα στην σκηνή 
και για το 2012 είναι MC στο «The 
Commercial Hotel».  Χαρακτηριστι-
κές στιγμές της πορείας της είναι η 

εμφάνισή της με τους χιπ-χοπ συνερ-
γάτες της, Howlin’ Funk, στο «Tequila 
Nightclub», το 2011, καθώς κι η εμ-
φάνισή της με την Jessica Mauboy 
το 2010 και τους Katie Noonan και 
Radio Ink για έρανο του Καναλιού 
10, επίσης το 2010. Έφτασε ακόμη 
στο νούμερο 1 των τοπικών τσαρτς 
με το σινγκλ «W@$ted». Συμμετεί-
χε στο φιλμ «Reservoir Cats», μία 
παρωδία της ταινίας του Κουνέντιν 
Ταραντίνο «Reservoir Dogs», στην 
οποία εμφανίσθηκαν μόνο γυναίκες. 

Η ταινία γυρίσθηκε σε μία εγκα-
ταλελειμένη αποθήκη του Ρέντφερν 
καθαρά για φιλανθρωπικούς λόγους, 
καθώς όλοι οι συντελεστές συμμε-
τείχαν αφιλοκερδώς κι όλα τα έσο-
δα διατέθηκαν στην έρευνα για την 
καταπολέμηση του καρκίνου του 
μαστού, γεγονός πρωτόγνωρο για 
αυστραλιανή ταινία. 

Σαν ηθοποιός μπορεί κι εναλλάσ-
σεται σε κωμικούς, δραματικούς και 
βίαιους ρόλους κι η συμμετοχή της 
στην ταινία αυτή της άνοιξε τον δρό-
μο για τη συμμετοχή της στο πολύ 
γνωστό και δημοφιλές τηλεοπτικό 
σήριαλ «Underbelly», στο οποίο θα 
την απολαύσουμε σύντομα. 

Έιναι όμορφη, νέα, δυναμική, ελ-
ληνικής καταγωγής και με ελληνικό 
όνομα. Η Ωραία Ελένη της νυχτερι-
νής μας διασκέδασης ανεβαίνει με 
σιγουριά τα σκαλοπάτια της δημοσι-
ότητας κι επιφυλασσόμαστε να σας 
την παρουσιάσουμε εκτενέστερα σε 
μελλοντική μας έκδοση.
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Στον ρόλο της «Orange» στην ταινία «Reservoir Cats».

Του Παναγιώτη Νικολάου


