Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : Β2
Ημερομηνία: Κυριακή, 15-11-2009
Σελίδα: 19
Μέγεθος: 388 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 173790
Επικοινωνία εντύπου: (211) 365.7000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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προθήκες

πόλεις

ψυχολογία

αφήγημα

ANDREW HUSSEY
Παρίσι. Η μυστική ιστορία
Μετάφραση Αλίκη Πιστεύου, Εκδόσεις
Πάπυρος,σελ. 580.τιμή 16ευρω

ALICE MILLER

ΚΑΖΟΥΟ ΙΣΙΓΚΟΥΡΟ
Νυχτερινά. Πέντε ιστορίες
της μουσικής και της νύχτας
Μετάφραση Ιόνια Κοβαλένκο,
σελ.200 r.μη 14,63ευρω

Toσώμα δεν ψεύδεται ποτέ
ΜετάφρασηΛένιαΜαζαράκη, Εκδόσεις
Ροές,σελ 224-,τιμή 16 ευρω

ΟΧάσειάρχισενα
To τρίτο βιβλίο
Οι πέντε ήρωες
γράφειτη «Μυστική
της αναγνωρισμένης
αυτώντων νυχτερινών
ιστορία»το
παιδοψυχολόγου
διηγημάτων
2002,ότανοΣαρκοςί,ως
που κυκλοφορεί
έχουν ένα
υπουργός
στα ελληνικά,
κοινόσημείο:την
Εσωτερικών,είχε
μετάτο μπεστ
αγωνίατους να
προσπαθήσεινα
σέλερτης Οιφυλακές
μηχάσειn ζωή τη
διώξειτις πόρνες
της παιδικής
μαγείατης, ακόμη
απότο κέντροτου
μας ηλικίας
και ότανέχουν
Παρισιού.Οπότεο συγγραφέαςθέλησε (Toδράμα του προικισμένουπαιδιού). πιαξεθωριάσειοι ανθρώπινεςσχέσεις
να συνθέσειτην ιστορίαμιας
Οχι,δεν είμαστευποχρεωμένοι
καιοι νεανικέςελπίδεςέχουν
πόληςπου «nπιοαληθινήτης παράδοσηνα παραμένουμε«καλά»παιδιά,αν
διαψευστεί.Εναλογοτεχνικόκουιντέτο
ήταντο ένστικτοτης πολιτιστικήςοι γονείςμας μάς έχουν βλάψεικαι
που μας μεταφέρειαπότην
καιπολιτικήςανατροπής».Βασιλείς,αν εξακολουθούννα χρησιμοποιούν πλατείατου ΑγίουΜάρκουτης Βενετίας
διανοούμενοι,καλλιτέχνες,πόρνες,τον συναισθηματικόεκβιασμό.Σε
στην ανώνυμηαγγλικήύπαιθρο
εργάτεςτης αριστερήςόχθης,
εμάς εναπόκειταινα δώσουμετη δέουσα καιαπό το σαλόνιενός λονδρέζικου
εγκληματίες,μετανάστεςσυνυπάρχουν
προσοχήστα προειδοποιητικά
διαμερίσματοςοε ένα πολυτελές
στοβιβλίο.
σήματαπου στέλνειτο σώμα μας.
ξενοδοχείοστο Χόλιγουντ.

για παιδιά

παγκόσμιαπολιτική

θέατρο

ΛΙΑΝ ΧΕΡΝ
Η βραχνή φωνή του ερωδιού
Μετάφραση Μαρία Αγγελίδου, Εκδόσεις
Πατάκη, αελ. 743,τιμή 22,50ευρω

TARIO AD
Οι πειρατές της Καραϊβικής.
Αξονας ελπίδας .
Μετάφραση ΣάββαςΜιχαήλ, Εκδόσεις
Αγρα.σελ. 344, τιμή 19 ευρω

ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Toθέατρο στην Ελλάδα.

Η παράδοση του καινούργιου,

1974-2006^
τόμος A'

ΕκδόσειςΑγρα,σελ-.456, τιμή 22 ευρω

Μετάτην επιτυχημένη
To βιβλίο,γεμάτο
Η θεατρολόγος,
τριλογία
αναφορές στην
μεταφράστρια
των Οτόρι(Η παγίδα
κουλτούρακαι
και κριτικόςΕλένη
των αηδονιών,
στην ποίησητης
Βαροπούλου
Με το γρασίδι
ΝότιαςΑμερικής,
εργάστηκεαπό στο προσκέφαλο,
μας ξεναγείσε
το1974ωςκριτιιι :ΐΛί·-·.'.:. ι.·. L.iypn..i.,/.
.
,
Toλαμπρό
ένανκόσμοδιχασμένο
κος θεατρου και
φεγγάρϊι,ηηολυ™
ανάμεσα
δημοσιογράφος
βραβευμένησυγγραφέας
σε προνομιούχους
σε διάφορες ελληνικές
ΛίανΧερνεπιστρέφειμε
και φτωχούς,σε μιαήπειρο,
εφημερίδες.Εδώμιαεπιλογή
τη «Βραχνήφωνή του ερωδιού»:ενδιαφέρον
που βρίσκεταιγια άλλημιαφορά σε
από θεατρικέςκριτικέςτης στις
γιατη γη των Οτόρι,στις
αναβρασμό.«Βρέθηκαπολλέςφορές αθηναϊκέςεφημερίδες «ΗΑυγή»,
ακτέςτης μεσαιωνικήςΙαπωνίας,
τα τελευταίαέξιχρόνιαστη Βενεζουέλα
«ΠρωινήΕλευθεροτυπία»,«ΗΜεσημβρινή»
νέα ήθη στσεμπόριο,νέες λατρείες
καιστηΒραζιλία,έγινα
και «ToΒήμα»προσφέρει
και νέάόπλα, επικέςσκηνέςμάχης,
μάρτυρας της αποσύνθεσηςτης οικονομίας
μιαεικόνατης πορείαςτου ελληνικού
έι*ΐαίσ)5υντες
δολοπλοκίεςκαιπροδδίες,
της Αργεντινήςκαιεπισκέφθηκα θεάτρου κυρίωςκατάπι χρονική
αλλάκαιπράξειςάδολης
τηνΚούβα...».Απόέναν
περίοδομεταξύ1974και 1994,
αγάπηςκαιύψιστηςθυσίας.
παλαίμαχοπειρατή,τον ΤαρίκΑλί.
μετάτο βιβλίοτης Ζωντανόθέατρο.
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