Είδος: Περιοδικό / Κύριο
Ημερομηνία: Τρίτη, 01-06-2010
Σελίδα: 32
Μέγεθος: 432 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: 210 6062500
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
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Ο βάτραχος, η γάτα και το φίδι

τηδΛότπδ ΐίετροβιτςΑνδρουτσοπούλου
(εικον. Δημήτρης Φουσέκης)

Στη βάση ο πηλός: οι θρύλοι, οι μύθοι και οι
παραδόσεις των αφρικανών σκλάβων στην
αμερικανική ήπειρο. Νερό η παιχνιδιάρικη
διάθεση και η ματιά μιας σύγχρονης, μεγάλης
«παραμυθούς», της Λότης ΠέτροβιτςΑνδρουτσοπούλου.
To αποτέλεσμα
είναι
ένα πολύχρωμο «γλυπτό» που ζωντανεύει
κάθε φορά μέσα από τις ιστορίες των ζώων
που πρωταγωνιστούν. Με τα παθήματα, τις
συμπεριφορές
και τις επιλογές τους, βάτραχοι,
φίδια, γάτες και λοιπά «ζωντανά»
παραδίδουν, και στους πιο μικρούς αναγνώστες,
μαθήματα αξιοπρέπειας κι ελευθερίας.
(Εκδοσεις Πατακη, σελ.: 36,τι.\ιιι: 14,00 €)
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Μια πόλη, μα ποια πόλη

του Γιώργου Κωνσταντινίδη

(εικον.Έφη Λαδά)
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Τα πολύτιμα σκουπίδια
του κυρίου No

«Ένας τρομερός στρατός αποφάσισε κάποτε να κατακτήσει μια
του Χρήστου Μπουλώτη
πόλη. Οι κάτοικοι της όμως ήταν καλόκαρδοι γιατί ασχολούνταν
(εικον. Βασίλης Παπατσαρούχας)
με τις τέχνες. Όταν έφτασαν σι στρατιώτες γέμισαν με γλυκιές αναμνήσεις
Ο ζωγράφος κύριος No -«No» όπως «Νοσταλγός»από τη δική τους πατρίδα. Μια μελωδία και μια θεατρική
επιστρέφει στην πόλη της νοσταλγίας
παράσταση τους έκαναν να σταματήσουν τους πολέμους και να
του για να αντικρίσει νεοσύστατους λόφους
ζήσουν ειρηνικά. Μόνο ο σκληρόκαρδος στρατάρχης δεν άλλαζε
από σκουπίδια και κατοίκους που ζουν σαν τα
γνώμη, αλλά κανείς δεν του έδινε πια σημασία. Στο τέλος έμεινε
ποντίκια. Συνωμοτώντας με ένα μικρό κορίτσι,
μόνο η ανάμνηση ενός σκληρού ανθρώπου που δεν ανήκε σε έναν
και με όπλα τους τα χρώματα και τα όνειρα,
γαλήνιο κόσμο. Μου άρεσε πολύ η ιστορία γιατί συχνά σκέφτομαι
θα καταφέρουν να ξεσηκώσουν τους συμπολίτες
κι εγώ πως θα ήθελα στην πόλη που ζω να υπάρχουν πιο πολλές θεατρικές
τους εναντίον της δυναστείας του Γκρρ
παραστάσεις για παιδιά, συναυλίες και οι άνθρωποι να μην
και των σκουπιδιών.Ένα πολύτιμο μάθημα οικολογικής
καταστρέφουν ό,τι όμορφο υπάρχει γύρω τους. Έτσι θα ζούσαμε
και καταναλωτικής συνείδησης. Μια
καλύτερα, όπως στην πόλη του παραμυθιού!»
περιπλάνηση στη φαντασία, τη δημιουργικότητα
(Εκδοσεις Ακγυρα, σελ.: 32, τιμή: 13,97 €) ^^^^^^^^^^^

και το όνειρο.
(Εκδοσεις Ελλιινικλ
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Γράμματα, σελ.: 36, tim η: 16,50 €)

