Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Τρίτη, 01-12-2009
Σελίδα: 38
Μέγεθος: 632 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 7216376
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Όμορφα

χρήσιμα
εγχειρίδια

βιβλία,

Σαιξππρικά αποσπάσματα,σημαντικά λογοτεχνικά
έργα του 20ού αιώνα, συμβουλέςγια νέους
ηθοποιούς, αλλά και για...πενηντάρηδες

Της Ελένης Κορόβηλα

ΠΡΟΛ. TZAK ΝΙΚΟΛΣΟΝ
ΜΤΦΡ. APIAN Κ0ΤΣΗ &
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠ0ΥΝΤ0ΥΡΗΣ
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ΚΕΔΡΟΣ 2009
ΣΕΛ. 256, ΤΙΜΗ 6ΐ8,00

Όταν ρώτησαν τον Άντονι
Χόπκινς με ποια μέθοδο ερμηνεύει
έναν ρόλο,απάντησε:
«Μεκαμία.Φαντάζομαιτο
Ουίλιαμ Σαίξπηρ
ρόλοκαιτον παίζω».Μεαυτό PAUL GILBERT
ΑΝΘΟΛΟΓΙ
το πρόβλημακαταπιάνεταιτο ΜΤΦΡ. Κ. ΑΓΓΕΛΗ,Γ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΜΤΦΡ. - ΕΠΙΛΟΓΗ
«Noacting please». Ο Μόρις ΕΠΙΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΣ
ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΕΛΙΕΣ
εντοπίζειόλουςτους λόγους ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 2009
ΚΕΔΡΟΣ 2009
που οδηγούν τους ηθοποιούς ΣΕΛ. 486, ΤΙΜΗ 615,70
ΣΕΛ. 592, ΤΙΜΗ 622,00
στο σημείονα «παίζουν» Πάραπολλοίάνθρωποι υποφέρουν
Έχοντας μεταφράσει 37 έργα τους ρόλους αντί να «είναι»
σπα κατάθλιψπ
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, ο ο ρόλος.To «μην το παίζεις!» ήπιας ή mo βαριάςμορφής.
Ερρίκος Μπελιές έκανε μια ακούγεται συχνά σπα τους Η κατάθλιψητους μπορεί να
ακόμηχειρονομία:Να επιλέξει σκηνοθέτεςόλουτου κόσμου οφείλεταιοε γενετικήπροδιάθεση
σπα όλο αυτό το τεράστιο προς τους νέουςκυρίως ηθοποιούς. ή να είναι αντίδραση
υλικό, αποσπάσματα σχετικά
To να είσαιο ρόλος, οε σοβαράγεγονότα που παρουσιάζονται
με διάφορες θεματολογίες,να είσαι απόλυτα πειστικός
στη ζωή. Κάποιοι
που αναδεικνύουν τη και αληθινός είναι επιταγή
από αυτούς φθάνουν
γενικότερη στάση του δραματουργού
και ζητούμενο. Αυτό όμως μέχριτο κατώφλιτου ειδικού
οε σημαντικάζητήματα
προϋποθέτεινα είσαιπρώτα ζητώνταςβοήθεια.Οι περισσότεροι
του αναγεννησιακού ο εαυτός σου. ^
όμως υποφέρουν σιωπηλά,
κόσμου.Έτσι,έχουμεκομμάτια
κρατώνταςκρυφά τα
\
στα οποία ο ελισαβετιανός
προβλήματατους για πολλά
αναφέρεταιστον έρωτα
χρόνια.To βιβλίοαπευθύνεται
και στην αγάπη (ουκ ολίγα)
και στουςανθρώπουςπου
ή στη «θλίψη,στονπόνο, στα
βρίσκονται στο περιβάλλον
δάκρυα».'0πως είναιευνόητο,
του καταθλιπτικού ατόμου,
NuACTn a
τα χωρία αυτά δεν αποτελούν
σι οποίοιπολλές φορές αδυνατούν
συνεκτικές καταθέσεις
να κατανοήσουντη
ιδεών, ενώ δεν λείπουν
συμπεριφοράκαι τις ανιδράσεις
σι αντιφάσεις, αφού αποτελούν
του.
μέρος του χαρακτήρα
που κάθε φορά καλούνταινα
:ης ολικής
υποστηρίξουν.
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To βιβλίο της
ολικής άγνοιαςΌλα
όσα νομίζετε ότι
ξέρετε είναι λάθος
Λογοτεχνικά
άριστουρνήματα
του 20ου αιώναΗ
διαδρομή τους
στον χρόνο
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΤΖΟΝ ΛΟΫΝΤ
& ΤΖΟΝ ΜΙΤΣΙΝΣΟΝ
ΜΤΦΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
ΠΑΤΑΚΗΣ 2009
ΣΕΛ. 576, ΤΙΜΗ 615,50

Ζωη
5Ι+

\

*Αβ

Ζωή 50 +
Υγεία, σύνταξη και
γήρανση στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη
αντιγονη λυμπερακη,
πλατων τηνιοσ, τασοσ
φιλαλήθης
ΚΡΙΤΙΚΗ 2009
ΣΕΛ. 520, ΤΙΜΗ 640,00

Αν εξακολουθείτενα πιστεύετε To βιβλίοαυτό βασίζεταιστη
ότι ο Άτλας κουβαλούσε σκέψη ότι στην Ελλάδακαι
στους ώμους του τη Γη, ότι την Ευρώππ του 21ου αιώνα
Βιβλία-σταθμοίστην ιστορία ο Νέρωνας έπαιζε τη λύρα
σι άνθρωποι άνω των
της διεθνούς λογοτεχνίας του όταν καιγόταν n Ρώμη, πενήντα ετών δίνουν ολοένα
αναλύονται και παρουσιάζονται
ότι ο ΕρρίκοςΗ'είχε έξι συζύγους,και περισσότεροτον τόνο
οε τέσσερις σελίδες
ότιn σαμπάνιαεφευρέθηκεστη ζωή, στην οικονομία,
το καθένα.Ταυτόχρονα,συνοδεύονταισπα τους Γάλλους,ότι στις οικογενειακές σχέσεις.
σπα περιγραφή το Έβερεστείναιτο υψηλότερο Επιστήμονες αξιοποιούν
των συνθηκών κάτω σπα τις
βουνό στον κόσμο,ότι σι στοιχείααπό την Ευρωπαϊκή
οποίεςγράφτηκαν,σπα στοιχείακαμήλες αποθηκεύουννερό
Έρευνα γα την Υγεία,τη
για τον συγγραφέα,μια στιςκαμπούρεςτους και ότιο Γήρανσηκαι τη Συνταξιοδότηση
κριτική, το εξώφυλλο της άνθρωπος έχει πέντε αισθήσεις,
(SHARE),
που διεξήχθη
πρώτης έκδοσης και χρονολόγιο τότε πραγματικάχρειάζεστε
οε αντιπροσωπευτικόδείγμα
με τα γεγονότα της
αυτό το βιβλίο.
του πληθυσμού,αποτελούμενο
περιόδου.
από 45 χιλιάδεςάτομαοε
Ξεπερνώντας
16 χώρες. Εξετάζονταιζητήματα,
την κατάθλιψη
όπως n ποιότηταζωής,
No acting please
Να είσαι ο ρόλος σου
Ένας οδηγός αυτοβοήθειας n οικονομικήκατάστασητων
ERIC MORRIS
με γνωσιακές
συνταξιούχων και το πρόβλημα
& JOAN HOTCHKIS
της φτώχειας.
συμπεριφορικέςτεχνικές
ΕΠΙΜ. RAPHAELE VIDALING

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 2009
ΣΕΛ. 192, ΤΙΜΗ 6ΐ8,50
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