Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : BIG FISH
Ημερομηνία: Κυριακή, 24-05-2009
Σελίδα: 70
Μέγεθος: 229 cm ²
Μέση κυκλοφορία: 193660
Επικοινωνία εντύπου: (210) 6834.444
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

) ξεφυλλίζοντας

Γιατίσημασία
έχειτοταξίδι

ΠεριπΑανησειβνοερέβ και πραγματικέδ

Toταξίδι,φανταοτικόfi πραγματικό,
ήτανπάντοτεΒασικό9έμαστησυγγραφήκαι
πηγησυνεχούςεμπνευοηςπουέφτανετις πένες οταόριατους
τι και να πεις, σημασία έχει το ταΕίδι. δεν κατάφερεβ να βιώσειβσυγκαταλέγονται
Αυτό που θα οε κάνει να δοκιμάσει στα πλεονεκτήματατων «Νυχτερινώνπτήσεων».
νέεβ περιπέτειεβ, να συγχρωτιστείβ
Αυτομάτωβ, βέβαια, τα διάσπαρτα κείμενα
με απρόβλεπτουβ ανθρώπουβ, να αποτινάΕειβ παραπέμπουν συμπαντικά αε κάποιο
άλλο, oncosτο «Σάββατο βράδυ στην πόλη»
από πάνω σου την πανοπλία Tns
οδηγεί συνειρμικά στο αντίστοιχο «Σάββατο
ασφάλειαβ και του προγραμματισμού. Χαρακτηριστικό
είναι το παράδειγμα του διδύμου
βράδυ στην άκρη της πόλης»TnsZcivrnsΤριανταφύλλου
(εκδόσειβΠατάκη).Πρόκειταιγια
Ουίλιαμ Μπάροουζ - Τζακ Κέρουακ: των ζωντανών
ένα παλαιότερο βιβλίοπου δεν δείχνει να έχει
μύθωντηε περιπλάνηση και του πειραματισμού.
To «Καιέβρασαν οι ιπποπόταμοι απολέσει την αλήθεια του και ευτυχώβ επανεκδόθηκε
πρόσφατα από τον Πατάκη, για
σης γούρνεςτους»(εκδόσειβTonos)των Μπάροουζ
- Κέρουακ είναι ενδεικτικό pias σύunpaEns
να pas θυμίσει γιατί n Τριανταφύλλουπαραμένει
n μοναδική -iacos- γνήσια κοσμοπολίτισσα
που είναι ικανή να ποτίσει τον mo
συγγραφέα3. Καιφυσικά για όσουε δεν
απο&ιραμένο εγκέφαλο και να βαφτίσει στη
γούρνα Tnsμπιτ γενιάβένα νέο λογοτεχνικόεί6os αντέχουνστη σκέψη ότι n ζωή είναι ένα σκληρό
που δεν Εεχωρίζειτη ζωή από το μυθιστόρημα.
παραμύθι, υπάρχουν και οι mo αλλπγορικέβ
αφηγήσεις oncosαυτέδ του Φρανκ Ντελάνι.
Κατιαντίστοιχοδηλαδή με αυτό που
«Ο τελευταίοςπεριπλανώμενοςπαραμυθάς»
επιχειρεί ο Φώτηε Γεωργελέβoris «Νυχτερινές
του γνωστού Ιρλανδού δημοσιογράφου
πτήσεις» του (εκδόσειβ Κέδροβ), σε ένα
βιβλίο που επιβραβεύει νοερά κάθε πλάνητα, και συγγραφέα (εκδόσειε Κέδρο8)δεν κάνει
τίποτε άλλο από το να pas θυμίζει ncosτο παραμύθι
vruvovras ακόμη και tis άσχημεε vuxres
είναι n πραγματική παραμυθία του
TnsΑθήναβ-και όχι μόνο- με μια νεορομαντική
ανθρώπου. Αλλά,μακάρι, oncosέλεγε κι έναβ
ατμόσφαιρα και μπόλικοάρωμα urban μελαγχολίαβ.
άλλθ5μεγάλοβπαραμυθάβ, «να γίνει n μαύρη
Γρήγορηγραφή, Koqrrtsανάσεβκαι
φράση σου το σύνθημα να φύγειβ».
εικόνεβ που θαρρείε ncosέχεκ Εαναδεί αλλά
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