Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΑΟΥΤ
Ημερομηνία: Κυριακή, 26-07-2009
Σελίδα: 24
Μέγεθος: 555 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 110430
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6061.000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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εκδόσεις «Πατάκη» με επικεφαλής
τον Χάρη Βλαβιανό, έχει ένα
εκτενέ5 αφιέρωμα στον μεγαλύτερο
εν ζωή Αμερικανό ποιητή,
Τζον Ασμπερι... >'¦•»
4-44 Δημοσιεύονταιποιήματατου
που καλύπτουνμισό αιώναδημιουργίas...
ΑίιΖει...
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ΗΔήμητρα
ΓαΑάνη
προσπαθεί
να είναι
πάντοτε
εκεί που
αναπνέει
το σήμερα...
M Ιόν βρεθείτε στην Αίγινα, μην
Toαποδεικνύει
n νέα
αμελήσετε να επισκεφτείτε το
ms δισκογραφική
Λαογραφικό Μουσείο για να
δουλειάμε τίτλο
θαυμάσετε τα σχέδια του μεγάλου
pas ζωγράφου Γιάννη Μόραλη,
«ΠίζεΛ»,
στηνοποίαn
ο onoios ζει τον μισό του
ίδιακαιμιαομάδανέων ται σε ένα ήδη ανακαινισμένο
χρόνο στο νησί...>•>^
δημιουργών
κτίριο και περιμένει αυτά τα χρήματα 444 Πρόκειταιγια 26 σχέδια μεγάλα
κλίμακα5που αποτελούνπροάγγελου5
για να παρουσιάσει στο κοινό
«πειράζουν»
παιΊιάms
των περιόδωνTnsκαριέρα5
tis μοναδικέε συλλογέ5 του...
τραγούδια...
Ilauf)i6ns, *»
του...
444 Κατι που θα συμβεί αε 3-4 χρόνια...
Κουκπακη,
«Ιμάμ
Β Αώο ελληνικέϊ παρουσία θα
Υπομονή...
Μπαϊλντί»
κ.ά.μιξάρουν
έχει το φετινό Διεθνέε Κινηματογραφικό
Φεστιβάλ Tns Μελβούρvns
καιανακατεύουν
I To πολύ ενδιαφέρον περιοδικό
που poAis άρχισε... >>^
«Ποιητική»
που
εκδίδουν
οι
γνωστάακούσματα
444 Πρόκειται για τα έργα δύο
Ελληνοαυστραλών σκηνοθετών: το
μιλώντα8
απευθείαβ
στη
«Blessed»TnsAwas Κόκκινου, με
νέαγενιά...
/
πρωταγωνιστή τον ΑλεΕ Δημητριάδη
f
M. Ενα πολιτιστικό σίριαλ
έφτασε στο τέλθ5 του..

σε χαρακτηριστικό
ρόλο, και το «Blind
Company» του Αλκίνοου
Τσιλιμιδού, ο onoios έχει

MR»
444

και με τη Βικτόρια Χαραλαμηίδου

To Συμβούλιο Tns

καταγωγή από την Κεφαλονιά.

Επικρατείαε έκρινε nais
δεν πρέπεινα κατεδαφιστεί
τελικά το νεοκλασικό

Κ Πολύ rns μόδα*; είναι
φέτος τα βιβλιοκαφέ.
Βιβλιοπωλεία που
συνδυάζουν τη βιβλιοφιλία

rns Αρεοπαγίτου 17,
ενα αηό τα mo αΕιόλογα
δείγματα Tns «αρτ ντεκό»
στην Αθήνα, οικοδόμημα
που είχε χαρακτηριστεί
διατηρητέο το

και την ψυχαγωγία... >>*·

1978 και έργο
T8xvnsαπό το

444

1988... >>^
4-4-4 As συνηθίσουμε,
λοιπόν, τη
θεατού

«lavas», «ΠατάKns»,
«ΕλευθερουδάKns»,
«Public» και εσχάtojs

«Metropolis» έχουν
δημιουργήσει xaipousστέκια

Νέου Μουσείου
npos την Ακρόπολη

arous onoious οι
εραστέ5 Tnsλογοτεχνία5 μπορούν

με την παρουσία

να απολαύσουν από τον
καφέ tous μέχρι εκδηλώσει με

του...

tous αγαπημένοι tous συγγράφει^...>>^
M Ενα μουσείο κλειστό για δύο χρόνια
χρειάζεται 4 εκ. ευρω για να ανοί
Εει... >>Ι*

444 Ο λόγοι για το Αρχαιολογικό
Μουσείο 0n3as που στεγάζεΕικονογράφηση: navos MapaYKOs

www.clipnews.gr

444 Επεταικαι n «Fnac»με νέο
κατάστημα στο κέντρο: Μητροπόλεως
και Αιόλου... Η κρίση μοιάζει
να αγνοεί το βιβλίο...
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