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ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΥΛ0.ΝΑ

B t ιόν
1 ρών που θέλει

K ψηλά upon
μηση του κοινού το
τεχνολογικό δώροΧ Λ το βιβλίο παραμέ

m^^^^U νειI χαρακτήρα Δεν είναι

μόνο η όψη του εξωφύλλου που μας καλεί
να το ανοίξουμε και να βυθιστούμε σε αυτό
η αίσθηση της υφής των σελίδων και η μυ¬

ρωδιά του χαρτιού Είναι που ως αντικείμενο
μπορεί να φέρει τη σφραγίδα του δωρητή
μια αφιέρωση που το κάνει να ξεχωρίζει από
τα υπόλοιπα αντίτυπα και να μένει στον χρόνο
ως ένα αντικείμενο προσωπικό

Παραμονές εορτών έχουμε επιλέξει
μοναδικά βιβλιοφιλικά παζάρια στο αθηναϊκό

κέντρο που αξίζει να επισκεφθείτε και
να βρείτε συλλεκτικές εκδόσεις λευκώματα
και βιβλία σε προσιτές τιμές για σας και τους
δικούς σας ανθρώπους

Στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού
Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας ΜΙΕΤ

στην οδό Αμερικής 1 3 από σήμερα έως και
το Σάββατο μαζί με τις εξαιρετικές βιβλιο
προτάσεις του θα βρείτε στους πάγκους του
απίθανα αντικείμενα από το παρελθόν

ΚΑΡΑΒΑΚΙ
Το ΕΛΙΑ Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό

Αρχείο τμήμα και καύχημα εδώ και μια
δεκαετία του ΜΙΕΤ ανοίγει τα σεντούκια του
και βγάζει θησαυρούς βιβλία και λευκώματα
τέχνης με έκπτωση έως και 50 περιοδικά
προγράμματα εφημερίδες αφίσες καρτ πο

στάλ παρτιτούρες μετοχές όλο τον χάρτινο
κόσμο του 19ου και του 20ού αιώνα που
αγαπήσαμε και αγαπάμε Και ακόμη σουβέρ
από πλαστικό πλεξιγκλάς και αλουμίνιο με θέματα

από παλιές ετικέτες ποτών και γλυκών ή
σουπλά και μαγνητάκια με παλιές καρτποστάλ
όλα σε τιμές εξαιρετικά προσιτές που ξεκινούν
από 1 ευρώ Μπορεί κανείς να χαθεί για
ώρα ανάμεσα σε αντικείμενα που κλείνουν
μια εποχή Το γούρι της χρονιάς είναι ένα
καραβάκι που μας ταξιδεύει στη νέα δεκαετία
του 2 1 ου αιώνα μενταγιόν ασημένιο 925ο
με χειροποίητο φινίρισμα και επίχρυσο

ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΒΓΗΚΑΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ
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Μουσείο Μπενάκη
Χάρτινο επιτραπέζιο

ημερολόγιο και τρισδιάστατο
διακοσμητικό Τάμα δεξιά
Δημιουργία των Bob studio

εμπνευσμένη από χρυσά
αφιερώματα τάματα

με παραστάσεις ανθρώπινων
μορφών τέλη 1 9ου αι

από τη συλλογή του Μουσείου
Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού
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Βιβλία και λευκώματα τέχνης με έκπτωση έως και 50

περιοδικά προγράμματα εφημερίδες αφίσες καρτ ποστάλ

παρτιτούρες όλος ο χάρτινος κόσμος του 19ου και
του 20ού αιώνα σε βιβλιοφιλικά παζάρια που στήνονται
εν όψει των εορτών στα μουσεία και στο αθηναϊκό κέντρο

j
κεντημένες

σοκολάτεςκαι γουρια με
βρααυποαα

ταθερή αξία παραμένει το
Μουσείο Μπενάκη που δι
αθέτει ένα από τα καλύτερα

JÊÊÊÊÊÉÊk πωλητήρια με έξυπνες ιδέες
για δώρα που ξεχωρίζουν Κοντά στα λευκώματα

τέχνης από τις εκθέσεις που φιλοξενεί
και από διεθνή εικαστικά γεγονότα διαθέτει
πρωτότυπα βιβλία για παιδιά Ειδικά για φέτος

τα Χριστούγεννα έχει βγάλει ένα μικρό
χάρτινο επιτραπέζιο ημερολόγιο-ποδήλατο
Ξεχωρίζουμε το ημερήσιο ημερολόγιο διακοσμημένο

με φωτογραφίες του Emile Serai
από την έκθεση που ξεκίνησε τη Δευτέρα
για τον Christian Zervos ενώ το μουσείο
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Ανηφορίζοντας προς το Κολωνάκι
υπάρχει ένα βιβλιοπωλείο-κόσμημα που
είναι γνωστό με το μικρό του όνομα Στην
οδό Πλουτάρχου 22 Το Βιβλιοπωλείο της
Ραχήλ είναι γεμάτο από εκδόσεις υψηλής
αισθητικής λευκώματα γύρω από την

αρχαιολογία

την ιστορία την τέχνη και την
αρχιτεκτονική με τη σφραγίδα των εκδόσεων
Καπόν

Για ένα τετραήμερο από σήμερα έως
και τις 1 5 του μήνα εκδοτικά έργα που πλάθουν

αισθητικά κριτήρια προσφέρονται σε
ξεχωριστές τιμές με έκπτωση που φτάνει το

70 Η πάντα δραστήρια εκδότρια Ραχήλ
Καπόν προσκαλεί παλιούς και νέους φίλους
δημιουργώντας μια εορταστική συνθήκη με
πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις

Για τους εραστές του βιβλίου που αγαπούν

την υλική του υπόσταση το εργαστήριο
βιβλιοδεσίας του Μπάμπη Λέγγα στα Εξάρχεια

Ζωοδόχου Πηγής 49 είναι ένας ναός
Τα χειροποίητα χαρτιά τα ελληνικά δέρματα
τα γαλλικά μετάξια και βελούδα τα λινά και
τα βαμβακερά υφάσματα δένουν με μοναδικά

εξώφυλλα αγαπημένα βιβλία Ενα ικανό
δείγμα της δουλειάς του ίσως έχετε προσέξει
στους πάγκους των βιβλιοπωλείων Ιανός

I

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ
Επίσης στο ίδιο βιβλιοδετείο μπορούν να
συντηρηθούν άριστα παλιές εκδόσεις με
τεχνογνωσία που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη

μεγάλων βιβλιοθηκών και μουσείων Ο
Μπάμπης Λέγγας ανοίγει το βιβλιοδετείο στο
κοινό σε μια τριήμερη γιορτή με ξεχωριστές
βιβλιοδεσίες κατασκευές αντικείμενα βιβλιοδετικής

τέχνης και βιβλία των Εκδόσεων
του Φοίνικα με τιμές που ξεκινούν από 3

ευρώ Ρίξτε μια ματιά και στα εξαιρετικά
αντικείμενα γραφείου μολυβοθήκες κασετίνες

σημειωματάρια που διατίθενται
και επιλέξτε υλικά για να φτιάξετε ένα
μοναδικό άλμπουμ φωτογραφιών ένα
δερμάτινο κουτί ή ένα μικρό μπαούλο

Ωρες λειτουργίας Παρασκευή 13
Δεκεμβρίου 1 1.00 π μ 7.00 μ μ
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 10.00 π μ
6.00 μ μ Κυριακή 15 Δεκεμβρίου

11.00 π.μ 4.00 μ.μ

Το εργαστήριο βιβλιοδεσίας του Μπάμπη Λέγγα ανοίγει
για το κοινό σε μια τριήμερη γιορτή με ξεχωριστές
βιβλιοδεσίες κατασκευές αντικείμενα βιβλιοδετικής
τέχνης και βιβλία των Εκδόσεων του Φοίνικα

διαθέτει ένα κρεμαστό ημερολόγιο τοίχου
διακοσμημένο με φωτογραφίες της Nelly's
Μας αρέσει ακόμη το ασυνήθιστο γούρι που
απεικονίζει έναν βραδύποδα δημιουργία
της Αλίκης Στρουμπούλη με τον ευρηματικό

τίτλο stress no more και βέβαια όλοι
θα λατρέψουν τις χειροποίητες σοκολάτες
σε τέσσερις διαφορετικούς γευστικούς συνδυασμούς

που ντύνονται με κεντήματα
από τη συλλογή Νεοελληνικής Τέχνης του
Μουσείου Μπενάκη

Μη λησμονήσετε να επισκεφθείτε το
Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ιδρυμα καθώς
φέρνει κάθε χρόνο ενδιαφέρουσες προτάσεις

δώρων στον πολιτιστικό χώρο του Κανάρη 4
στο Κολωνάκι Αύριο το Σάββατο 1 1 π.μ 8
μ.μ και την Κυριακή 1 1 π.μ 3 μ.μ συγκεντρώνονται

φιγούρες με φορέματα γούρια και
στολίδια με στυλ για να διαλέξετε

Την Κυριακή σης 1 1 30 π.μ θα πραγματοποιηθεί

στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
χριστουγεννιάτικο εργαστήριο χειροτεχνίας
για παιδιά 6-10 ετών Τα παιδιά θα κατασκευάσουν

με απλά υλικά και με την καθοδήγηση
συνεργατών του Μουσείου χριστουγεννιάτικα
στολίδια Ο αριθμός των θέσεων στο εργαστήριο

είναι περιορισμένος Απαραίτητη η δήλωση
συμμετοχής στο τηλ 2 1 0-32373 1 5 εσωτ 1 07
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