Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Κυριακή, 13-09-2009
Σελίδα: 27
Μέγεθος: 881 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 13920
Επικοινωνία εντύπου: (210) 9405.888
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

Από τον ΦΙΛΙΠΠΟΠΑΝΤΑΖΗ
ii^iliiPF

ΕχΒΜζοτιας
to νικηφόρο
ιέλοςιουποτέρου

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ •

«Ο Μινώταυρος», Ρουθ
Ρέντελ
(Μπάρμπαρα
Βάιν), «Μεταίχμιο», αστυνομικό
«INGLOURIOUS
της εν ψυχρώ εκτέλεσης στον Αυστριακό ηθοποιό Κρίστοφ Βαλτζ)
μυθιστόρημα. Η
της οικογένειας της
«Μπορώ να κάνω οτιδήποτε», λέει ο συγγραφέας. Κέροτιν Κβιστ φτάνει στο
BASTERDS»
ΚΟΥΕΝΤΙΝ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ
από τον επικεφαλής της
«Μπορώνα συνδυάσω όσα διαφορετικά
υπό κατάρρευση Λίντστεπ
«ΤΟΠΟΣ», σελ. 232
κινηματογραφικά είδη και φιλμικές τεχνικές
εξόντωσης των Εβραίων
Ολντ Χολ για να ζήσει με
Επικόέργο με φόντο τον Β'
στη Γαλλία λοχαγό
θέλετε, με τον ίδιο τρόπο που μπορώ
την οικογένεια Κόζγουεϊ
Παγκόσμιο Πόλεμο, το «Ιηglourious
Λάντα (αλλά κατάφερε
και εναλλάσσω ένα έγχρωμο με ένα ασπρόμαυρο
και να εργαστεί ως νοσοκόμα
πλάνο. Τα πάντα, όμως, πρέπει να ξέρετε,
Basterds» (η ανορθογραφία
να ξεφύγει), τους οδηγεί
του Τζον - ενός ενήλικου
εσκεμμένη από τον
σε ένα παράτολμο
ξεκινούν από το σενάριο. Αν το σενάριο
άντρα του οποίου οι
βραβευμένο
με Οσκαρ
σχέδιο, που θα επιτρέψει δεν επαρκεί, η ταινία δεν επαρκεί. Οταν η
κρίσεις παράνοιας ελέγχονται
Κουέντιν Ταραντίνο, εκδόσεις
να τελειώσει νικηφόρα ιστορία που έχεις στα χέρια σου δεν είναι καλή,
με την τακτική χορήγηση
Τόπος) εξιστορεί τις περιπέτειες
για τους Συμμάχους
τότε όσα τρικ κι αν επιστρατεύσεις δεν
ηρεμιστικών χαπιών. •
μιας επίλεκτης ομάδας
ο πόλεμος!
φτάνουν να σου εξασφαλίσουν αξιοπρεπές
οκτώ
Αμερικανοεβραίων
Ηλεκτρισμένοι διάλογοι, αποτέλεσμα. Αν η ταινία πρόκειται να μείνει
«Ο Μαύρος Πύργος: Η
στρατιωτών, που αποκαλούνται
συνεχείς ανατροπές, αξέχαστη, θα συμβεί από τη δουλειά που
γέννησης του πιοτολέρο»,
«Καθάρματα» και κινούνται
κινηματογραφική
έχεις πρωτίστως κάνει στη σελίδα». Και προσθέτει
Stephen King, «Bell». To
υπονομευτικά πίσω από
ταχύτητα και το ταμπεραμέντο
ο σεναριογράφος της επιτυχημένης
τις γραμμές των Γερμανών
του σεναριογράφου
ταινίας: «Ενα πράγμα για το οποίο είμαι περήφανος κορυφαίο δημιούργημα
της
ανεξέλεγκτης φαντασίας
κατά τη ναζιστική κατοχή της
/ σκηνοθέτη του
σε ό,τι αφορά το γράψιμο μου είναι
του συγγραφέα, μέσα
Γαλλίας. Χαρακτηριστικό της
«Pulp Fiction», του «Reservoir
το γεγονός ότι, ενώ παίζω με τη δομή του σεναρίου,
από την τέχνη των κόμικς. •
ομάδας, η εκδικητική μανία
δεν αστειεύομαι καθόλου με την
Dogs» και του
με την οποία απαντάει στις ναζιστικές βιαιότητες:«KillBill»,αναδεικνύουν το βιβλίο ως μοναδική
ιστορία που έχω αποφασίσει να διηγηθώ. Και
«Η παγκόσμια οικονομική
τα μέλη της, κατά τις επιχειρήσεις
μαύρη περιπέτεια. Είναι ένα κανονικό συναρπαστικό
ξέρω ότι είμαι napa πολύ καλός στο να διηγούμαι
κρίση και μέτρα αντιμετώπιση
τους, συλλαμβάνουν Ναζί στρατιώτες και,
μυθιστόρημα γραμμένο σε σεναριακή
μια ιστορία».
της», Νικολάου Ρόκα,
αφού τους βασανίσουν άγρια, στο τέλος τους
μορφή. Η ομώνυμη ταινία από τον Ταραντίνο
Η ταινία ξεκίνησε εντυπωσιακά στις ελληνικές
«Σάκκουλας», μελέτη •
αφαιρούντοσκαλπ!
με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ αποτέλεσε
αίθουσες στις 20 Αυγούστου, κόβοντας
Η συνάντηση των μελών της ομάδας με
μια μικρή Εβραία, η οποία υπήρξε μάρτυρας

το No 1 γεγονός στις Κάννες το Μάιο
του 2009 (βραβείο Πρώτου Αντρικού Ρόλου
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48.590 εισιτήρια τις πρώτες τέσσερις μέρες
της προβολής της.
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MIHRI BELLI
ΜΑΣ»
«TELOS INTERNATIONAL»,
ΕΛΙΝΑ ΓΑΛΗΝΟΥ
σελ: 270
«ΑΡΣΕΝΙΔΗ», σελ. 165
Ο Μιχρί Μπελί, μια εμβληματική φυσιογνωμία είναι
Ιστορική ανάδρομη μιας
ο άνθρωπος που έζησε τον Εικοστό αιώνα οσο
αθηναϊκής οικογένειας που μετράει διακόσια χρονιά
λίγοι άλλοι. Γεννημένος στη Σηλυβρία της Ανατολικής Θράκης
ζωής στην Αθήνα, στην ίδια πάντα γειτονία την
το 1915. από πατέρα δικαστή, μέλος
Πλάκα. Η ιστορία τους ξεκινάει από το τέλος της
του 1ου Κοινοβουλίουτης Τουρκικής Δημοκρατίας
Τουρκοκρατίας, όταν σμίγουν οι ζωές μιας ΐ4χρονης
έζησε με ταπεινούς και καταφρονεμένους στις
Αθηναίας κόρης και ενός θαρραλέου Ελληνα
ΗΠΑ, αμέσως μετά το οικονομικό κραχ συνειδητό
αγωνιστή που μετείχε στη Δεύτερη Πολιορκία της
ποιείται, γίνεται μαρξιστής και μέλος του Κ.Κ. των
Ακρόπολης. Μια διήγηση της Ιστορίας της Νεότερης
ΗΠΑ. Τελικά, μετά από πρόσκλησητου Δημοκρατ:
Ελλάδας μέσα απθ τη ζωή οπλων ανθρώπων
κου Στρατού, μπαίνει στα βουνά της Ροδόπης
με σθεναρές ηθικές άξιες

ΜΥΒΙΣΤΟΡΗΜΛ

ΠΑΙΔΙΚΟ

«Ωρα κάτω απ' το νερό»,
Χριστιανός Αβραμίδου,
«Εψιλον», ποίηση •
«Ενεκα λόγου», Δελτίο
Επικοινωνίας Εταιρείας
Ψυχοκοινωνικής Υγείας
του Παιδιού και του Εφήβου •
«Γραμματική για παιδιά»,
Αντώνη Μπέσιου - Μαρίας
Δελάκη, «Πατάκης».
Παρουσίαση της θεωρίας
με παιγνιώδη τρόπο μέσα
απθ εικονογραφημένους
διάλογους
και πολλές
ασκήσεις εμπέδωσης της
θεωρίας. •
«Λόλα, να ένα άλλο μήλο»,
Λαμπρινής
Κουφάκη,
«University Studio Press».
Γλώσσα, γνώση και επίγνωση,
νεότερες εξελίξεις
στη διδασκαλία της μητρικής
γλώσσας. •

«Δίκαιο του τραπεζικού
συστήματος, Οι τράπεζες
«ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑ
- ΕΝΑ
και η εποπτεία τους», Σπυρίδωνος
ΠΛΗΡΕΣΒΙΒΛΙΟΓΙΑΤΑ
«BELL»,σελ. 439
Ψυχομάνη, «Σάκκουλας»,
ΜΥΘΙΚΑΤΕΡΑΤΑ»
Μια παγερή δεκεμβριάτικη
ΝΤΑΓΚΛΝΤΣΤΙΡ
νομικό.
νύχτα, η Κάρεν κάθεται
«ΠΑΤΑΚΗ»,σελ. 30
• «Αναλυτικός κατάλογος
στην όχθη του ποταμού
Παρακολουθήστε τις μελέτες
των κερατάδων», Charles
Σκούλκιλ στη Φιλαδέλφεια,
του θρυλικού φυσιοδίφη
Fourier, «Αγρα». Ποιος θα
ντυμένη μ' ένα
δόκτορα Ερνεστ Ντρεικ και
τολμούσε να συνθέσει, με
ωραίο μακρύ φόρεμα που
ανακάλυψε μαζί του στα τέσσερα
τον πλέον σοβαρό τρόπο,
μοιάζει να 'ρχεται από ένα
σημεία του ορίζοντα τα μυθικά όντα της γης.
την τυπολογία κάθε πιθανού
μακρινό παρελθόν. Ομορφη
του νερού και του αέρα. Δες τα σπάνια δείγματα
και φανταστικού κερατώματος,
και λαμπερή, κοιτάζει
που έχει συλλέξει, ακολούθησε τα βήματα του και
ακολουθώντας
ψηλά το κατάλευκο χειμωνιάτικο φεγγάρι, σαν μια
γίνε κι εσύ τολμηρός τερατολόγος. Ο φλογερός
μιαν αυστηρή επιστημονική
πριγκίπισσα του παραμυθιού μαρμαρωμένη στο
σποιτδαστήςτης φύσης σύντομα θα αντιληφθεί οτι
μέθοδο; Ο αυτοδίδακτος
χρόνο. Με την πρώτη ματιά ίσως να μην καταλάβεις τα πλάσματα που χαρακτηρίζουμε ως άσχημα και
φιλόσοφος Σαρλ
ότι είναι νεκρή, καλυμμένη από ένα γυαλιστε
τρομερά τέρατα είναι στην πραγματικότητα θαυμαστά
Φουριέ (1772-1837).
όντα, τα οποία μένει να ανακαλύψουμε
ρό στρώμα πάγου... RICHARD
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