Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 07-06-2009
Σελίδα: 12
Μέγεθος: 167 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (24210) 23303
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

"Διαβάζω": Αφιέρωμα
στο συγγραφικό
έργο του Φίλιπ Ροθ
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To τεύχος Ιουνίου του περιοδικού
Διαβάζω (No 497) μόλις
κυκλοφόρησε και περιέχει tis
Ai'otes με tis avaAuTiKis βαθμολογία
των βιβλίων που τέ.Μ.Μ.
θηκαν npos κρίση για τα Λογο«3,νύ!««!,ΤΚΙ
τεχνικά Βραβεία Διαβάζω

2009, oncosauTEsκαταγράφηκαν
κατά τη διαδικασία καταμέτρησης
των ψήφων των δύο
κριτικών επιτροπών. Ακόμα, στο τεύχος αυτό εγκαινιάζονται
τρεις νέεε στήλΕ5: "Με αφορμή ένα
βιβλίο" του Μάνου Στεφανίδη, "Ζενερίκ'του Γιώργου
- Ίκαρου Μπαμπασάκη, "Για τα παιδιά" Tns
Mapizas Ντεκάστρο. Διαβάζει τα βιβλία του Φίλιπ
Ροθ και νομίζει ότι αφηγείται τη ζωή του. Αυτή
είναι n μισή αλήθεια. Ο i'6ios υποστηρίζει ότι
γράφει για ανθρώπους που έχουν προβλήματα.
Μαζί με tous Ντελίλο, ΜακΚάρθυ και Πίντσον είναι
ο καθρέφτπ5 ms αμερικανικής Koivaivias του
20ού αιώνα, προσφέροντα5 ένα λογοτεχνικό υλικό
ζωής και σκέψης. Στο εν λόγω αφιέρωμα θα
διαβάσετε, ανάμεσα αε άλλα, αναλυτικό χρονολόγιο
του συγγραφέα, KaOcosκαι συνέντευΕη που έδωσε
στον Λευτέρη Καλοσπύρο για λογαριασμό
του περιοδικού. Επιμέλεια αφιερώματο5: Λευτέρη5
Καλοοηύρο5. Γράφουν ακόμα: Karoras Μποτόπουλθ5,
Κατερίνα Σχινά, Μαρία Ξυλούρη. Η 12η τελετή
anovopns των Λογοτεχνικών Βραβείων Διαβάζω
πραγματοποιήθηκε eras4 Μαΐου στο αμφιθέατρο
του Μουσείου Μπενάκη Tns οδού Πειραιά^.
Διαβάστε ποιε5 ήταν οι αντιδράσει, ποια ήταν τα
σχόλια από τον τύπο, ποιοι παρευρέθηκαν, κ.ά.
Ο Mavos Κοντολέων, με αφορμή το νέο του βιβλίο
Λεβάντα Tns Άτκινσον (εκδόσεκ Πατάκη) ανοίγει
tous auYYpaepiKOUs
του λογαριασμούε με τη
φθορά και τον έρωτα, μετουσιώνοντας το θεατρικό
έργο Η Τέταρτη Εποχή αε μυθιστόρημα. Του
Γιάννη Κοτσιφού. Ο Γιώργο5 Βεης μιλάει στην Πόπη
Μουσουράκη για τη νέα ποιητική του συλλογή
N, όπως Νοσταλγία (εκδόσεις Γαβριηλίδη5) και αποκρυπτογραφεί
tous νόμου5 και Tns εκφραστικούς
κώδικες Tns ποιητικής του δημιουργία5.
'Exovras Εεπεράσειτα 30 βιβλία και πολλέ5 μεταφράσεις
κλασικών και νεότερων συγγραφέων, n
Ιωάννα Καρατζαφέρη παρουσιάζει το νέο Tns βιβλίο,
με τίτλο Have a knife day (εκδόσε^ Libro),
και μιλάει στον Γιάννη Μπασκόζο για τα πολλά
πρόσωπαTns yuvai'Kas, τις πολλές διαστάσεις και
ψυχολογικές της μεταπτώσεις, τις κοινωνικές της
συμπεριφορές και tis πολλαπλές μορφές συνύnapEns
στον κόσμο που ζούμε. Ο Λεωνίδα5 Χρηστάκης,
Θεμελιωτή5του εναλλακτικού τύπου, συγypacpias,
επιμελητής εκδόσεων και εκδότης του
δεκαπενθήμερου περιοδικού Ιδεοδρόμιο, πέθανε
οε ηλικία 81 ετών. Ο Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκηςτον
θυμάται.
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