Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Τρίτη, 20-04-2010
Σελίδα: 37
Μέγεθος: 299 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 47680
Επικοινωνία εντύπου: (211) 3657.000, 7766000
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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περασμένο τεύχοε ms «Νέαβ Εστίαβ» οι
συνεργάτε3 του πφίοδικού προσέγγισαν πρόσωπα
και κείμενα iris νεοελληνικήε πεζοYpacpias
προσπαθώνταβ «να τα φωτίσουν με νέο
cpcos»
παρουσιάζονταε νέα στοιχεία, «δίνονταε έτσι
ντρα διασκέδασηε, σε μουσικέε σκηνέε ή από ραδιόφωνα
χρόνια στην τραγουδοποιία... Στο αφιέρωμα δημοσιεύονται
λαΒή για περαιτέρω έρευνα και συζήτηση». Στο νέο
loropias στον Γιώργο Σεφέρη» (Μιχαήλ Πασχάληε),
και τηλεοράσειε. Ο,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει,
«Ο Τάκηε Σινόπουλοε πανδοχεύει τον Ανρι Μισώ
κείμενα μεταξύ άλλων των Κώστα Γεωργουσόπουλου,
τεύχοε, με την ίδια οπτική, οι συνεργάτεε του περιοδικού
Φέρτε μια κούπα με κρασί, Ονειρο απατηλό,
δημιουργούν το
Θωμά Κορρβίνη, Νίκου και Ανδρέα
και νεκρολογεί τον Πάουλ Τσέλαν ή Μία ακόμη επίσκεψη
Χατζηνικολάου, Μανώλη Ρασούλη, Γιώργου
Μου σπάσανε τον μπαγλαμά, Ενα τραγούδι απ' τ'
πολύτιμο αφιέρωμα «Πρόστον "Ελπήνορα"» (Συμεών Γρ. Σταμπουλού),
#Γ
σωπα και ζητήματα Tns νε¬
Αλγέρι κ.ά. Στην ιστορία ms δισκογραφίαε, θα μείνουν
«Από τον πρώτο στον ύστερο Σαχτούρη» (Νίkos Χρονά και Πάνου Γεραμάνη.
τα έργα του Μικρά Ασία, σε otixous Πυθαγόρα,
οελληνικήε noinans». Στα
Aazapns), «Για τα πρώτα ελληνικά σονέτα» (ΑλεξάνδραΟ Γεωργουσόπουλοε δίνει το μουσικολογικό
με τον Γιώργο Νταλάρα και m Χάρη Αλεξίου και
περισσότερα - πολυσέλιδα
Σαμουήλ). Σημειώστε ακόμα τη διαφωτιστική στίγμα του συνθέτη: «... Ο Καλδάραε κινήθηκε σ'
- μελετήματα συνυπάρχουν
ένα ευρύ φάσμα των ανατολικών μουσικών τρόπων ο Βυζαντινόε Εσπερινόε, σε otixous Λευτέρη Παπαδόπουλου,
παρουσίαση του πολυσυζητημένου «Λεξικού
n στέρεη κριτική προσέγγιση, Νεοελληνικήβ Λογοτεχνίαε», δύο χρόνια μετά την
με tous ίδιουε τραγουδιστέε».
αν και στην μικροαστική ουτοπία των ευρωπαϊκών
n ανάλυση και n ανεκδοτολογική,
έκδοση του (Πατάκηε), από τη Λαμπρινή Κουζέλη.
μαϊμουδισμών θεωρήθηκε συχνά ότι εισήγαγε
Μαζί με το τεύχοε, προσφορά CD με έντεκα
θα λέγαμε, πινελιά,
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΛΔΑΡΑΣ.
Σε έναν από tous
ινδικά, αιγυπτιακά και περσικά ιδιώματα, ο ίδιοε τραγούδια του Καλδάρα: Από το «Νύχτωσε χωρίε
δημιουργώνταε έτσι
σπουδαιότερουε συνθέτεε του λαϊκού τραγουδιού,
ήταν δια*ειρισΊπτ3pias ακένωτηε και συνεχούε,
φεγγάρι (1947, με τη Στέλλα Χασκίλ!) έωε το αξεπέραστο
Του
κείμενα στιβαρά και ευχάριστα
τον Απόστολο Καλδάρα (φωτό), χρυσό κρίκο
αδιάσπαστηε παράδοσπδ που περνούσε μέσα από
«Αχ, ο μπαγλαμάε» (1973) σε otixous
στην ανάγνωση. Ιδού
ανάμεσα στο ρεμπέτικο και λαϊκό
το φίλτρο ms ακρπτκήβ παράδοσης και ms μικρασιατικήε
Λευτέρη Παπαδόπουλου και ερμηνεία Γιώργου
μιγαδικήβ κούλτούραε»...
",
τα θέματα και οι συγγραφείε:
τραγούδι και με αφορμή τα είκοσι
Νταλάρα.
«Μελαγχολία και πένθοετηε
χρόνια από τον θάνατο του (19221990), Για τον συνθέτη του «Νύχτωσε χωρίε φεγγάρι»
ανάγνωσηε στο "εν τω μηνί Αθύρ" του Κ.Π. Καβάφη»
είναι αφιερωμένη n «Οδόβ
και του δημιουργού 600 τραγουδιών, ο αξέχαστοε
(Δημήτρηε Πολυχρονάκηε), «Ο ποιητήε Ουράvns
Πανόβ» του Γιώργου Χρονά. Πρέπει Πάνοε ΓεραμΰΛ/ns θα γράψει - το 2000 - στο «Δίφωνο»:
U NEA ΕΤΤΙΑ: Ευριπίδου84, Αθήνα 10553, τηλ.: 2103213.030,
από τη σημερινή σκοπιά: "κρινοδάχτυλεε οπταaies"
να θεωρηθεί τυχερόε ο μουσιkos
«Μια πανδαισία από λόγια, μελωδίεε και
e-mail: neahestia@hestia.gr
ή μια ανθεκτική λυρική "χαμηλή φωνή";» (Ευριπίδηε λαϊκόε πολιτιομόε μαε, που ο Καλδάραε εγκατέλειψε
φωνέε είναι τα τραγούδια του Καλδάρα και δεν υπάρχει
Β ΟΔΟΣ ΠΑΝΟΣ: Διδότου 39, Αθήνα 10680, τηλ.:2103616.782,
Γαραντούδηε), «Η Ιλιάδα και n διάθλαση Tns
τη Γεωπονική και αφιερώθηκε ετ» 45
μέρα ή νύχτα που να μην ακουστούν σε κέ¬
e-mail: chronas@otenet.gr
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