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Vrouwen van as Mia Couto 2016-06-07 Mozambique, eind
negentiende eeuw. De bevolking wordt bedreigd door de
legers van Zoeloekeizer Gungunhana en hoopt op steun van
de Portugese kolonisator. Germano de Melo, een om
politieke redenen verbannen Portugese sergeant, neemt
zijn intrek in een vervallen kazerne in een afgelegen
dorp. Daar trekt het vijftienjarige meisje Imani zijn
aandacht. In een land verscheurd door oorlog kan een
vrouw echter beter onopgemerkt blijven, alsof ze bestaat
uit schaduw en as.
Het paradijs om de hoek Mario Vargas Llosa 2017-09-07
'Is hier het paradijs, mevrouw? Nee mijnheer, het
paradijs is om de hoek'. Dit Peruaanse kinderliedje
symboliseert het verlangen van de twee hoofdpersonen uit
de nieuwe roman van Mario Vargas Llosa. Het zijn de half
Franse, half Peruaanse Flora Tristán en har kleinzoon,
de Franse schilder Paul Gauguin. In Het paradijs om de
hoek worden hun levens in elkaar afwisselende
hoofdstukken gereconstrueerd. Voor Flora, een
negentiende-eeuwse utopiste, is het paradijs een betere
maatschappij in de toekomst, waarin het lot van de vrouw
en de arbeiders wordt verlicht. Gauguins paradijs
bevindt zich daarentegen in het heden, in zijn eigen
tijd, maar ver van huis. Daarom onderneemt hij lange
reizen van Bretagne naar Arles, waar hij met 'de gekke
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Hollander' Van Gogh werkt, en naar het ongerepte Tahiti
en de Marquesa-eilanden. Wat de beide gelukzoekers
verbindt is de obsessieve koppigheid waarmee ze hun
paradijs najagen. Beiden laten voor een hoger doel hun
partner en hun vertrouwde omgeving in de steek. Naarmate
het verhaal vordert, wordt hun verwantschap steeds beter
zichtbaar - evenals hun tot mislukken gedoemde
idealisme. Wanneer ze ten slotte sterven, heeft geen van
beiden het paradijs bereikt.
Het beslissende moment Malcom Gladwell 2013-09-20 Er is
meestal maar een klein zetje nodig om de bal aan het
rollen te krijgen. Wie het beslissende moment herkent,
heeft een recept voor succes in handen. Hoe wordt een
onbekende debutant een bestsellerauteur? Waarom is een
televisieprogramma als Sesamstraat zo goed om kinderen
te leren lezen? Malcolm Gladwell onderzoekt waarom grote
veranderingen vaak zo plotseling beginnen. Ideeën,
gedrag, meningen en producten verspreiden zich als
ziektes. Zoals één zieke een griepepidemie kan starten,
zo kan één graffitimaker de criminaliteit doen toenemen
of één tevreden klant de lege tafels in een restaurant
vullen. Het beslissende moment leest als een
avonturenverhaal vol aanstekelijk enthousiasme over de
macht van nieuwe ideeën. Het is een kaart voor
verandering, met een hoopvolle boodschap: één creatieve
persoon kan de wereld veranderen.
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Collier's 1912
De onzakelijke reiziger Charles Dickens 2013-07-24 Dit
boek is het schetsboek van de waarneming en fantasie van
een groot kunstenaar, en zoals een vluchtige tekening
van Rembrandt of Rubens ons soms meer en directer
aanspreekt dan een uitgewerkt schilderij, zo gaat het
ook met deze schetsen. Ogenschijnlijk heeft met hier te
doen met een soort journalistiek, maar de rasschrijver
Dickens die zich nooit om strikte genres bekommerd
heeft, neemt elke kans waar om de journalistiek te laten
voor wat zij is. Improviserend over een klein thema,
speurt zijn immer-werkzame fantasie plotseling de
mogelijkheden die hier verborgen liggen, en neemt de
ruimte. En de lezer voelt terstond de greep van de
verteller en geeft zich gewonnen. Met Dickens verwijlt
hij tussen de uitgestotenen van Londen, proeft hij de
naargeestige atmosfeer van de Parijse morgue, leeft hij
in de doffe atmosfeer van landverhuizers, opeengepakt op
het tussendek. De reisgenoot van deze onzakelijke
reiziger beleeft iets heel bijzonders; hij kijkt door de
ogen van misschien wel de scherpste opmerker die de
wereldliteratuur kent, en hij deelt de fantasie van een
verteller zonder weerga. Bovendien verwijlt hij volop in
de negentiende eeuw, een tijd die ons zeer verwant is,
en toch ver genoeg van ons afstaat om er graag iets over
te horen.
Een hart zo blank Javier Marías 2016-03-11 Juan Ranz,
vertaler van beroep, is gewend te luisteren, te
interpreteren en door de schijn van woorden heen te
prikken. Maar luisteren is ook gevaarlijk, weet hij,
want als een geheim eenmaal is gehoord, wordt het
vergeten ervan onmogelijk. Op zijn huwelijksreis wordt
Juan bevangen door een onheilspellend gevoel. Dat gevoel
lijkt te gaan over zijn huwelijk, maar de oorzaak ligt
eigenlijk in het levensverhaal van zijn vader, die op
paradoxale wijze drie keer moest trouwen voordat Juan
kon worden geboren. Een hart zo blank is een zoektocht
naar de waarheid achter deze huwelijken, en laat op
meesterlijke wijze zien dat wat wordt gezegd vaak van
minder belang is dan wat niet wordt gezegd.
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Nim's eiland Wendy Orr 2008 Nim woont samen met haar
vader Jack op een eiland. Als Jack een paar dagen de zee
op gaat, blijft Nim alleen achter. Als er een storm
nadert, kan Nim haar vader niet waarschuwen. Vanaf ca. 8
jaar.
Informatie Martin Amis 2012-10-24 Schrijver Richard
Tull, een mislukt romancier, ontdekt dat er maar weinig
middelen zijn om een collega dwars te zitten. Zijn beste
vriend Gwyn Barry, tevens zijn grootste vijand, heeft
namelijk irritant veel succes. Gwyns succes steekt
Richard en doet hem besluiten met rigoureuze middelen de
ondergang van zijn collega te bewerkstelligen.
Uiteindelijk komt hij terecht bij iemand die zich voor
veel geld professioneel toelegt op smaad. `Het
eindresultaat is een intens en knap geschreven
tijdsdocument, nihilistische komedie én nihilistische
tragedie twee zijden van de medaille voor de prijs van
één , gesitueerd in een milieu waar volgens Amis, en hij
kan het weten , zakelijke grofheid en verbale
dubbelzinnigheid tot s mensen hoogst gewaardeerde
eigenschappen worden gerekend. ALGEMEEN DAGBLAD `De
informatie is heel erg Amis. Brutaal, scherp, grimmig en
met veel gevoel voor humor. GPD BLADEN
Intuitie Malcolm Gladwell 2013-07-16 Nog voordat u deze
tekst begon te lezen, heeft u eigenlijk al besloten of u
dit boek wilt kopen. En deze woorden zullen u alleen
maar sterken in een besluit dat vrijwel onmiddellijk tot
stand kwam. Hoe kan dat? En wat is dat oordeel waard?
Intuïtie betekende de doorbraak voor Malcolm Gladwell in
Nederland. Het is een boek dat werkt op verschillende
niveaus. Het legt uit hoe besluitvorming werkt: in het
persoonlijke leven maar ook op het werk, op straat, of
in een bedrijf. Gladwell laat overtuigend zien hoe we
erin kunnen slagen betere besluiten te nemen.
Liefde en schaduw Isabel Allende 2016-01-19 Journaliste
Irene en fotograaf Francisco kunnen hun ogen niet langer
sluiten voor de donkere kanten van hun land: de
geruisloze verdwijning van tegenstanders van het bewind.
Ze gaan op onderzoek uit. En terwijl Irene en Francisco
verstrikt raken in een web van intriges en geweld,
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bloeit hun liefde op. ‘Dit is het verhaal van een vrouw
en een man die elkaar onmetelijk lief hadden en zo
konden ontsnappen aan de alledaagsheid van het bestaan.
Ik heb het in mijn geheugen gegrift en gekoesterd zodat
de tijd het niet zou uitwissen en pas nu kan ik het
eindelijk vertellen. Dat doe ik voor hen en voor anderen
die mij hun levensgeschiedenissen hebben toevertrouwd en
tegen mij zeiden: hier, schrijf op, opdat ze niet
vervliegen in de wind.’ – Isabel Allende
Bittere tijden Mario Vargas Llosa 2020-09-15 ‘Mario
Vargas Llosa speelt een spannend spel met fictie en
werkelijkheid.’ **** de Volkskrant Guatemala, 1954. Een
militaire coup onder leiding van Carlos Castillo Armas,
gesteund door de Amerikaanse overheid en de CIA, werpt
de regering van Jacobo Árbenz omver. De aanleiding voor
deze gewelddadige actie is een leugen die voor waar
wordt aangenomen: Eisenhowers regering beschuldigt
Árbenz van het promoten van sovjetcommunisme in ZuidAmerika. De gevolgen hiervan zullen het lot van het hele
continent radicaal veranderen. Bittere tijden is een
spannende roman over internationale samenzweringen en
belangenverstrengeling ten tijde van de Koude Oorlog,
waarvan de echo’s vandaag de dag nog voelbaar zijn. Een
verhaal dat meerdere landen omspant en waarin sommige
vervolgers eindigen als slachtoffer van het complot dat
ze zelf in gang hebben gezet. In de pers
‘Nobelprijswinnaar Mario Vargas Llosa laat de
niemendalletjes achter zich met Bittere tijden, zijn
nieuwe roman over dictators en femmes fatales.’ **** De
Standaard ‘Bittere tijden is geregeld een spannende
roman, vol internationale samenzweringen’ Nederlands
Dagblad ‘Bittere tijden doet denken aan Het feest van de
bok. Het is de verbeelding van de gebroken droom van
Guatemala en een metafoor voor de problemen van LatijnsAmerika.’ El Mundo ‘Een mooie en verontrustende roman
over het kwaad in de wereld.’ El País ‘Vargas Llosa is
de grootmeester van de realistische roman.’ La
Vanguardia
Allemaal dood Charlaine Harris 2012-08-10 Op verzoek van
de vampierkoningin van Louisiana, Sophie-Anne Leclerq,
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bezoekt Sookie een belangrijke vampierconventie. SophieAnne wordt namelijk beschuldigd van de moord op haar
koning. Bovendien is haar machtspositie ernstig verzwakt
als gevolg van de chaos die orkaan Katrina aanrichtte.
Sookie weet dat Sophie-Anne onschuldig is, maar veel van
haar onderdanen zijn haar liever kwijt dan rijk. Als het
Verbond van de Zon onverwacht de conventie verstoort, is
Sookie genoodzaakt partij te kiezen. Waar zal ze voor
kiezen? Mens of vampier? Cover Art © 2012 Home Box
Office, Inc. All Rights Reserved. HBO and related
service marks are the property of Home Box Office, Inc.
Belangrijkste vraag van het leven Nick Lane 2018-04-25
'Dit is een boek voor mensen die geen tijd hebben voor
koetjes en kalfjes. Het is een boek voor mensen die geen
zin hebben om altijd maar weer te lezen over
voorbijgaande zaken en modeverschijnselen. Dit is een
boek voor mensen die schaamteloos willen doorstomen naar
de meest fundamentele tijdloze vragen van dit bestaan:
waar komen wij vandaan? Wie zijn wij, en waarom zien wij
eruit zoals we eruitzien? Waarom worden we oud? Waarom
hebben we seks? Waarom gaan we dood? En hoe kon er ooit
leven ontstaan uit de dode materie van de vroege aarde?'
Rosanne Hertzberger Overal om ons heen is leven. We
komen het tegen in simpele vormen, zoals bacteriën, of
in complexe vormen - paardenbloemen, spreeuwen, mensen.
Maar waarom bestaat die tweedeling eigenlijk? Na het
begin van het leven, 4 miljard jaar geleden, duurde het
2,5 miljard jaar voordat sommige simpele organismen de
sprong maakten naar complexiteit. Hoe kwam dat? En hoe
is het leven begonnen? De belangrijkste vraag van het
leven geeft een even grondig als betoverend antwoord op
deze vragen van het leven: waarom zijn we zoals we zijn,
en waarom zijn we hier überhaupt? Nick Lane (1967) is
biochemicus aan University College London. In 2010 werd
hij onderscheiden met de Royal Society Prize for Science
Books voor zijn boek Levenswerk. In 2015 ontving hij de
Biochemical Society Award voor zijn bijdrage aan de
moleculaire wetenschappen. 'Een van de sterkste en
helderste boeken over de geschiedenis van het leven in
jaren.' THE ECONOMIST
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5 Artistas Españoles Santiago Saavedra 1985
Doctor Antonio John Ruffini 1864
La movida 2007 Obra publicada con motivo de las
actividades realizadas entre noviembre de 2006 y febrero
de 2007 para conmemorar el movimiento cultural
desarrollado en Madrid entre finales de los años setenta
y principios de los ochenta, conocido como "Movida
Madrileña".
Nazi-terreur Eric Arthur Johnson 2000 Onderzoek naar de
rol van de 'Geheime Staatspolizei'(Gestapo) voor en
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Guide to Microforms in Print 2006 K G Saur Books 2006
Gestolen leven Adam Johnson 2012-02-01 Pak Jun Do is de
zoon van een verdwenen moeder en een invloedrijke vader
die een kamp leidt voor weeskinderen, Langdurige
Toekomst. Pak Jun Do proeft daar voor het eerst van de
macht, híj selecteert welke kinderen mogen eten en welke
worden uitgeleend voor zware fysieke arbeid. Vanwege
zijn loyaliteit en scherpe instincten trekt hij al snel
de aandacht van regeringsfiguren en dan begint zijn
snelle klim op de carrièreladder van het leger, al noemt
hij zichzelf ‘een nederig burger van de meest glorieuze
natie ter wereld’. Jun Do wordt een professionele
kidnapper die, om in leven te blijven, eindeloos moet
laveren tussen steeds wisselende regels, willekeurig
geweld en de ronduit verbijsterende eisen van de
opperheren. Gedreven tot het uiterste neemt hij de
verraderlijke rol aan van Kim Jong-il’s rivaal, in een
poging de vrouw van wie hij houdt, te redden – Sun Moon,
een legendarische actrice ‘zo zuiver, dat ze niet wist
hoe stervende mensen eruitzagen’. Gestolen leven is een
voortjagend verhaal, een verhaal over verloren onschuld
en een romantische liefdesverhaal in één, en tegelijk
een magnifiek portret van een tot nu toe verborgen
gebleven wereld: een Noord-Korea vol honger, corruptie
en terloopse wreedheid, maar ook vol kameraadschap,
gestolen momenten van schoonheid, en liefde. Gestolen
leven katapulteert Adam Johnson meteen naar de groep van
de grote, hedendaagse schrijvers.
David en Goliath Malcom Gladwell 2013-10-28 Wanneer is
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het goed dat je een ongelukkige jeugd had? Hoe komt het
dat zoveel dyslectici buitengewoon succesvol zijn? Denk
nog eens goed na of je je kind wel naar de beste school
wilt sturen! En waarom zijn de echte toptalenten zo vaak
door diepe dalen gegaan? We weten allemaal dat de
underdog soms wint: kijk maar naar het verhaal van David
en Goliath. En we zien het soms zelf gebeuren maar zien
we het goed? In dit boek onthult Malcolm Gladwell de
verborgen regels die bepalen wie er succes heeft. Met
inzichten uit psychologie, geschiedenis, business en
politiek is David en Goliath een schitterend geschreven
boek over de onverwachte kracht van het zwakke, kleine
en onconventionele.
Kleurenblind Trevor Noah 2017-02-21 Trevor Noahs
bijzondere levensverhaal - van een arme jeugd onder de
apartheid in Zuid-Afrika tot geliefde comedian en
presentator van The Daily Show - begon met een misdaad:
zijn geboorte. Hij werd, hoewel gemengde relaties
verboden waren, geboren als zoon van een blanke Europese
vader en een zwarte Xhosa-moeder, die voor de
buitenwereld moest doen alsof ze zijn nanny was in de
weinige momenten dat ze als gezin samen waren. Zijn
briljante, excentrieke moeder speelde een hoofdrol in
zijn leven: ze was komisch en diepgelovig (ze gingen zes
dagen per week naar de kerk en op zondag zelfs drie
keer), en hielp Trevor op zijn hobbelige weg naar
wereldfaam. Trevors belevenissen zijn afwisselend bizar,
gevoelig en hilarisch. Zo vertelt hij hoe ze rupsen aten
als er geen geld was, hoe hij uit een auto werd
geslingerd tijdens een poging tot kidnapping, en over
tienerverliefdheden in een door huidskleur geobsedeerde
maatschappij. Zijn verhalen schetsen een onvergetelijk
portret van een jongen die opgroeit in een snel
veranderende wereld, gewapend met een scherp gevoel voor
humor en onvoorwaardelijke moederliefde.
Heiler, Rituale und Patienten Bernhard Wörrle 2002
Wat de hond zag en andere avonturen Malcolm Gladwell
2010-02-09 Voordat Malcolm Gladwell zjn eerste
bestseller Het beslissende moment schreef, was hij al
befaamd vanwege zijn stukken in het Amerikaanse
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tijdschrift The New Yorker. Alle goede ideeën werden
eerst in dat tijdschrift getoetst. Maar dan zijn er nog
tientallen artikelen over, vol verrassende feiten en
fascinerende onderzoeken, en die zijn nu voor het eerst
in boekvorm beschikbaar, langverwacht: het verhaal over
de hondenfluisteraar, over hoe je een misdadiger kunt
herkennen, over ras en IQ, sollicitatiegesprekken, hoe
David van Goliath won, hoe je financieel profiteert van
rampen, advertenties en de geschiedenis van de wereld,
het verband tussen Duitse filosofen en Saturday Night
Live en over de onvermijdelijkheid van noodlottige
ongelukken. Wat de hond zag is Gladwell op zijn best:
snel, intelligent, verrassend en enorm veelzijdig. '
12 regels voor het leven Jordan B. Peterson 2018-04-20
Wat moet íedereen in de moderne wereld weten? Om
antwoord te geven op deze moeilijkste vraag der vragen
combineert de gerenommeerde psycholoog Jordan B.
Peterson de zwaarbevochten waarheden van oude tradities
met verbluffende ontdekkingen van grensverleggend
wetenschappelijk onderzoek. Op humoristische,
verrassende en informatieve wijze vertelt Jordan
Peterson ons waarom kinderen die aan het skateboarden
zijn met rust gelaten moeten worden, welk
verschrikkelijk noodlot mensen die te snel oordelen te
wachten staat, en waarom je altijd een kat moet aaien
als je er een tegenkomt. Peterson legt grote verbanden
en distilleert daarbij uit alle kennis van de wereld 12
praktische en fundamentele leefregels. In 12 regels voor
het leven maakt Jordan Peterson korte metten met de
moderne clichés van wetenschap, geloof en de menselijke
natuur, en tegelijkertijd transformeert en verrijkt hij
de denkwijze van zijn lezers. Dr. Jordan B. Peterson
(1962) is psycholoog, cultuurcriticus en hoogleraar
psychologie aan de Universiteit van Toronto. Zijn
wetenschappelijke artikelen hebben de moderne kijk op
persoonlijkheid en creativiteit voorgoed veranderd.
Peterson heeft honderdduizenden volgers op social media
en zijn YouTube-clips zijn meer dan 27 miljoen keer
bekeken. 'Peterson is vandaag de dag de invloedrijkste
intellectueel van de westerse wereld. Voor miljoenen
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jonge mannen blijkt de methode-Peterson het perfecte
tegengif voor de mengeling van knuffelen en beschuldigen
waarin ze zijn grootgebracht.' - DAVID BROOKS, THE NEW
YORK TIMES 'Hoewel ik in veel opzichten met Peterson van
mening verschil, ben ik het hartgrondig eens met zijn
nadruk op het zorgvuldig, zonder vooroordelen bekijken
van grote maatschappelijke en persoonlijke kwesties om
daar rationele, weloverwogen oplossingen voor te vinden.
Dit boek staat er vol mee.' - LOUISE O. FRESCO 'Peterson
stapt als een magiër door de ideeëngeschiedenis van het
Westen, en hij maakt alles urgent, en stralend. Ja, er
zijn regels voor het leven, met moeite gedistilleerd in
de wildernis van het bestaan, gevoed met klassieke
waarden en inzichten die de tand des tijds doorstaan,
als wij volharden. Peterson is momenteel de
belangrijkste "praktische" intellectueel.' - LEON DE
WINTER 'Peterson is een genie op vele vlakken. 12 regels
voor het leven is een groot, controversieel,
ontnuchterend boek.' - THE TIMES 'Peterson is geen
gebrek aan empathie te verwijten. Hij is als een
vaderfiguur.' - TROUW
Het feest van de Bok Mario Vargas Llosa 2017-09-09
Urania Cabral keert na vijfendertig jaar terug naar de
Dominicaanse Republiek om haar zieke vader te
confronteren met zijn verleden als marionet van de
verschrikkelijke dictator Trujillo. Via haar monologen,
en het meedogenloze verhaal van Trujillo, komen de
tientallen jaren die deze potentaat zijn land
terroriseerde tot leven. Het feest van de Bok is behalve
een beeldend verslag van een dictatuur ook het verhaal
van een vrouw die haar traumatische verleden niet achter
zich kan laten en die zich, ondanks de gruwelijke
herinneringen die ze met zich meedraagt, tot haar dood
verbonden zal voelen met een perverse dictator. Hij zal
voor altijd de man blijven die haar leven bepaalde. Op
een pijnlijk subtiele maar precieze toon geeft Vargas
Llosa inzicht in het menselijk onvermogen om het
verleden los te laten..
Disegno & Città / Drawing & City AA. VV.
2015-09-30T00:00:00+02:00 Volume di grande formato di
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oltre 1.200 pagine in edizione italiano e inglese
riccamente illustrato a cura della segreteria del 37°
CONVEGNO INTERNAZIONALE DEI DOCENTI DELLA
RAPPRESENTAZIONE - DODICESIMO CONGRESSO UID - TORINO 17
• 18 • 19 SETTEMBRE 2015 - SEDE CENTRALE DEL POLITECNICO
DI TORINO Nella complessità dell'attuale contesto, teso
a coniugare in tutti gli ambiti la dimensione locale con
quella globale, il binomio tra Disegno & Città può
essere letto secondo approcci metodologici integrati
quale relazione inscindibile, di volta in volta
caratterizzata dalle specificità del ruolo che ognuno
dei due termini può assumere. Il XXXVII Convegno
internazionale dei Docenti delle Discipline della
Rappresentazione (XII Congresso della Unione Italiana
del Disegno) continua la tradizione dei precedenti
incontri organizzati dalla nostra Società Scientifica e
persegue una linea di sempre maggiore condivisione e
consapevolezza, ponendosi come occasione per riflettere
su temi forti insiti nella richiamata idea di
complessità: in particolare i due termini Disegno &
Città, intesi tanto nelle loro singole e varie accezioni
quanto nelle loro infinite interazioni, si possono
ridefinire se ispirati ai concetti fondativi di Cultura,
Arte, Scienza e Informazione. Se la Città è realtà
sempre più mutevole nei suoi caratteri sociali, politici
e fisici, il Disegnare (che svolge un ruolo di
mediazione culturale e scientifica, come visione,
rappresentazione, comunicazione secondo approcci
molteplici) si configura quale osservatorio privilegiato
e laboratorio indispensabile per ripensare la stessa
città e il suo intorno – dalle città capitali ai centri
minori – nella ricchezza dei processi e delle dinamiche
che li connotano, dal passato, alla contemporaneità, al
futuro, confermandosi come significativo contributo alla
conoscenza. Il nostro invito a Torino ha proposto di
discutere sulle competenze disciplinari e sul patrimonio
di esperienze maturate all'interno della nostra comunità
scientifica, per favorirne una ulteriore valorizzazione,
con l'obiettivo di estendere nuove prospettive di
ricerca e ampliare le possibilità di più meditati e
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aperti confronti interdisciplinari. A partire dai
suddetti concetti fondativi di Cultura, Arte, Scienza e
Informazione, intesi come filtri irrinunciabili, gli
argomenti e i temi proposti alla discussione, di seguito
suggeriti, sono stati affrontati secondo chiavi di
lettura da considerarsi in modi alternativi o in maniera
integrata. Sia il disegno per la città pensata che il
disegno per la città costruita e/o in divenire si
configurano come modelli concettuali per indagare,
dall'analisi al progetto, gli infiniti processi
costitutivi di architettura, città, territorio. La
proposta avanzata è stata quella di coniugare...
approcci di metodo e temi di indagine: Approcci di
metodo Osservare, disegnare, leggere, raffigurare,
vedere, dar forma, comprendere, esprimere, studiare,
rappresentare, capire, comunicare, gestire Temi
d'indagine • luoghi, dalla memoria alla prefigurazione •
trame e reti, materiali e immateriali, dal locale al
globale • realtà multiculturali che la città accoglie •
la città per l'utenza debole • forme, relazioni e
strutture che qualificano smarter cities • la città in
divenire Le relazioni sono state raggruppate in tre
sessioni tematiche ancorate agli approcci metodologici
suesposti, strutturati nell'ottica dell'analisi, del
progetto, della comunicazione, in un panorama
contestualizzato nel tempo e nello spazio. Disegnare per
la città pensata La sessione è dedicata a tematiche
relative all'idea di Città, dalle radici teoriche alle
concezioni rette da istanze di diverso genere: dalle più
concrete e funzionali a quelle ideali, artistiche e
simboliche, anche per città solo immaginate. L'azione
nobile del “Disegnare”, come processo ideativo e di
comunicazione, rende possibile suggerire, evocare,
descrivere e comparare invenzioni ideali, proposte
progettuali, ipotesi alternative e vecchi e nuovi
modelli di sistemi e ambienti urbani. La città, pensata
anche come organismo concepito e vissuto nella
virtualità, può intendersi quale spazio alternativo e
complementare alla città reale. Disegnare per la città
costruita La sessione è dedicata a tematiche relative
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all'analisi e all'interpretazione dei sistemi materiali
e immateriali caratterizzanti città, territori e sistemi
aggregativi consolidati e in trasformazione. Riflettere
sulla città costruita attraverso il “Disegnare”
significa riconoscere, registrare e selezionare
criticamente tracciati, trame, presenze distintive e
segni puntuali, strutture e infrastrutture, entità
definite nella loro appartenenza al sistema urbano e
territoriale, avendo cura di individuare e ricostruire
stratificazioni, trasformazioni, mutamenti, con
metodologie integrate, tradizionali e innovative.
Significa anche riconoscere le relazioni caratterizzanti
il rapporto tra le componenti urbane – tessuti,
manufatti, materiali – e il loro contesto ambientale,
per mettere in evidenza antiche e nuove strategie
finalizzate alla sostenibilità degli interventi
attuabili con attenzione rivolta anche verso le
componenti naturali. Rappresentare la città in divenire
La sessione è dedicata a ricerche e riflessioni inerenti
le complesse dinamiche della città e del suo intorno. Le
mutazioni delle città, nelle loro realtà multiformi non
possono essere vissute, lette e trascritte in termini
passivi, ma vanno affrontate con responsabilità
consapevole e attiva. In questo senso il “Disegnare”,
attraverso la selezione critica di modalità di
comunicazione meditate e forme di elaborazione più
finalizzate, può accogliere ed essere espressione anche
delle istanze delle comunità coinvolte favorendo
processi maggiormente partecipativi. Tali
rappresentazioni trovano nel Disegno, nelle sue forme
più innovative e avanzate basate anche su metodologie di
matrice digitale, un utile laboratorio che si interroga
e matura modi sempre aggiornati su realtà urbane
anch'esse in perenne divenire: una fondamentale fucina
culturale che, operando anche attraverso un
irrinunciabile confronto interdisciplinare, si conferma
come ambiente scientifico e culturale vitale,
qualificato dalla propria riconosciuta specificità,
luogo di discussione autorevole per rispondere
criticamente all'impegnativo dibattito sulla
vista-flash-cultura-answers

continuità/discontinuità degli assetti urbani e della
loro identità ma anche valido contribuito per migliorare
la qualità della vita. Dalla presentazioni dei curatori
SAGGI DI: Atousa Aghaali, Salvatore Agosta, Laura
Aiello, Marta Alonso Rodríguez, Susana Mora AlonsoMuñoyerro, Mario Annunziata, Giuseppe Antuono, Fabrizio
I. Apollonio, Adriana Arena, Marinella Arena, Giovanni
Asmundo, Barbara Aterini, Maria Cristina Azzolino,
Robert Thomas Bachmann, Vincenzo Bagnolo, Gian Maria
Bagordo, Marcello Balzani, Hugo Barros Costa, Hugo
Antonio Barros da Costa e Rocha, Cristiana Bartolomei,
Manuela Bassetta, Carlo Battini, Moisés Bazán de Huerta,
Paolo Belardi, Alberta Bellia, Stefano Bertocci, Marco
Giorgio Bevilacqua, Giorgia Bianchi, Carlo Bianchini,
Isabella Bianco, Enrica Bistagnino, Antonio Bixio,
Cecilia Bolognesi, Donatella Bontempi, Malvina
Borgherini, Nazarena Bruno, Pedro M. Cabezos-Bernal,
Marianna Calia, Daniele Calisi, Michele Calvano,
Giuliana Campanella, Massimiliano Campi, Cristina
Càndito, Mara Capone, Alessio Capone, Alessio Cardaci,
Tiziana Cardinale, Vito Cardone, Laura Carnevali, Marco
Carpiceci, Valentina Castagnolo, Giovanni Castaldo,
Franco Cervellini, Filiberto Chiabrando, Bernardino
Chiaia, Pilar Chías Navarro, Emanuela Chiavoni, Maria
Grazia Cianci, Enrico Cicalò, Michela Cigola, Alessandra
Cirafici, Juan J. Cisneros-Vivó, Paolo Clini, Luigi
Cocchiarella, Sara Colaceci, Fabio Colonnese, Ugo
Comollo, Sara Conte, Antonio Conte, Luigi Corniello,
Carmelo Cozzo, Pablo Fdez. Cueto, Cesare Cundari,
Giancarlo Cundari, Antonio D'Arpa, Giuseppe Damone,
Mauro Luca De Bernardi, Laura De Carlo, Giulio De
Carolis, Marco De Francesca, Francesco Paolo De Mattia,
Massimo De Paoli, Matteo del Giudice, Emiliano Della
Bella, Teresa Della Corte, Olga Derzhavina, Giuseppe Di
Gioia, Giuseppe Di Gregorio, Francesco Di Lorenzo, Mario
Di Puppo, Alekos Diacodimitri, Elisabetta Donadio,
Andrea Donelli, Rita El Asmar, Tommaso Empler, Maria
Linda Falcidieno, Federico Fallavollita, Patrizia
Falzone, Laura Farroni, Marco Fasolo, Francesca Fatta,
Federico Ferrari, Erika Ficarelli, Marco Filippucci,
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Riccardo Florio, Alessandro Forlin, Franco Forzani
Borroni, Carmela Frajese D'Amato, Antonino Frenda,
Arturo Gallozzi, Giorgio Garzino, Fabrizio Gay, Elena
Gianasso, Paolo Giandebiaggi, Marco Gilli, Gaetano
Ginex, Paolo Giordano, Stefano Giovannitti, Gian Marco
Girgenti, Sebastiano Giuliano, Eleonora Gobbo, Renata
Guadalupi, Guido Guidano, M. Pompeiana Iarossi, Manuela
Incerti, Carlo Inglese, Sereno Innocenti, Elena
Ippoliti, Alfonso Ippolito, Weile Jiang, Xiaotao Jiang,
Masoud Karimi Alavijeh, Mariya Komarova, Mariella La
Mantia, Angela Lacirignola, Víctor Antonio Lafuente
Sánchez, Stefania Landi, Fabio Lanfranchi, Andrea
Lingua, Mariangela Liuzzo, Massimiliano Lo Turco,
Antonio Giulio Loforese, Daniel López Bragado, Ma Mar
Lozano-Bartolozzi, Fabio Luce, Marcella Macera, Marta
Magagnini, Francesco Maggio, Federica Maietti, Andrea
Maiocchi, Anna Christiana Maiorano, Massimo Malagugini,
Anna Maria Manferdini, Andrea Manti, Alessandro Marata,
Elena Teresa Clotilde Marchis, Aitana Marcos Guinea,
Graziano Mario Valenti, Anna Marotta, Rosario Marrocco,
Maria Martone, Giovanna A. Massari, Carlotta Matta,
Giuseppe Mazzacuva, Maria Evelina Melley, Valeria
Menchetelli, Alessandra Meschini, Barbara Messina,
Davide Mezzino, Luca Micotti, Antonio Mollicone,
Vincenzo Montefusco, Cosimo Monteleone, Carlos Montes
Serrano, Farzaneh Mosadegh, Ivana Mulatero, Marco
Muscogiuri, Pablo Navarro Camallonga, Pablo Navarro
Esteve, Riccardo Nelva, Romina Nespeca, Alessandro
Nocentini, Giuseppa Novello, Valentina Nuccitelli, Azrin
Aris, Anna Osello, Caterina Palestini, Rosaria Palomba,
Daniela Palomba, Francesca Paluan, Floriana Papa,
Daniele Papi, Leonardo Paris, Sandro Parrinello, Maria
Ines Pascariello, Emanuela Paternò, Martino Pavignano,
Cristina Pellegatta, Assunta Pelliccio, Sara Peñalver
Martín, Paolo Perfido, Enrica Petrucci, Giulia
Pettoello, Francesca Picchio, Chiara Pietropaolo, Andrea
Pirinu, Maria Bruna Pisciotta, Manuela Piscitelli, Paolo
Piumatti, Antonio Pizzo, Giuseppe Portolese, Giovanni
Procacci, Paola Puma, Ramona Quattrini, Fabio Quici,
Andrei D. Razin, Silvia Rinalduzzi, Andrea Rolando,
vista-flash-cultura-answers

Rocco Rolli, Matteo Romanato, Michela Rossi, Adriana
Rossi, Daniele Rossi, Pablo Ruffino, Livio Sacchi,
Rossella Salerno, Antonella Salucci, Giulia Sammartano,
Giulia Santucci, Salvatore Savarino, Alessandro
Scandiffio, Alberto Sdegno, Michele Segolini, Luca J.
Senatore, Filippo Sicuranza, Giovanna Spadafora, Roberta
Spallone, Antonia Spanò, Valentina Spataro, Gaia Lisa
Tacchi, Giacinto Taibi, Riccardo Tavolare, Alessandro
Ariel Terranova, Enza Tolla, Pasquale Tunzi, Francesca
Maria Ugliotti, Maurizio Unali, Rita Valenti, Starlight
Vattano, Cesare Verdoscia, Chiara Vernizzi, Antonella
Versaci, Daniele Villa, Marco Vitali, Andrea Zerbi,
Marco Zerbinatti, Ornella Zerlenga, Ursula Zich,
Magdalena Zmudzinsk Nowak, Giovanni Zucchi
Bulletijn Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk
1908
Delizia! John Dickie 2011-11-15 de geschiedenis van de
Italianen en hun keuken.
Cuando era puertorriqueña Esmeralda Santiago 1994 La
historia de Esmeralda Santiago comienza en la parte
rural de Puerto Rico, donde sus padres y siete hermanos,
en continuas luchas los unos con los otros, vivían una
vida alborotada pero llena de amor y ternura. De niña,
Esmeralda aprendió a apreciar cómo se come una guayaba,
a distinguir la canción del coquí, a identificar los
ingredientes en las morcillas y a ayudar a que el alma
de un bebé muerto subiera al Cielo. Pero precisamente
cuando Esmeralda parecía haberlo aprendido todo sobre su
cultura, la llevaron a Nueva York, donde las reglas --y
el idioma-- eran no sólo diferentes, sino también
desconcertantes. Cómo Esmeralda superó la adversidad, se
ganó entrada a la Performing Arts High School y después
continuó a Harvard, de donde se graduó con altos
honores, es el relato de la tremenda trayectoria de una
mujer verdaderamente extraordinaria. ENGLISH DESCRIPTION
One of The Best Memoirs of a Generation (Oprah's Book
Club): a young woman's journey from the mango groves and
barrios of Puerto Rico to Brooklyn, and eventually on to
Harvard In a childhood full of tropical beauty and
domestic strife, poverty and tenderness, Esmeralda
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Santiago learned the proper way to eat a guava, the
sound of tree frogs, the taste of morcilla, and the
formula for ushering a dead baby's soul to heaven. But
when her mother, Mami, a force of nature, takes off to
New York with her seven, soon to be eleven children,
Esmeralda, the oldest, must learn new rules, a new
language, and eventually a new identity. In the first of
her three acclaimed memoirs, Esmeralda brilliantly
recreates her tremendous journey from the idyllic
landscape and tumultuous family life of her earliest
years, to translating for her mother at the welfare
office, and to high honors at Harvard.
De lange weg naar de vrijheid Nelson Mandela 2017-10-21
De lange weg naar de vrijheid is de beroemde
autobiografie van een van de grootste mannen van de
twintigste eeuw. Nelson Mandela beschrijft de lange weg
die hij heeft moeten afleggen van onwetende jongen tot
charismatisch staatsman. Dit is het verhaal van
misschien wel de wonderbaarlijkste omwenteling in de
geschiedenis, verteld door de man die het allemaal heeft
meegemaakt en in gang gezet. Het verhaal van Mandela,
door Mandela.
Praten met vreemden Malcom Gladwell 2019-10-15 In
‘Praten met vreemden’ laat Malcolm Gladwell zien dat het
regelmatig misgaat als we geconfronteerd worden met
onbekenden. Steeds weer blijkt dat we totaal niet
toegerust zijn om vreemden open en onbevooroordeeld
tegemoet te treden. We schatten mensen verkeerd in,
herkennen leugens vaker niet dan wel, interpreteren
gezichtsuitdrukkingen niet goed en blijven hangen in
onze eerste indruk. En de conflicten en het onbegrip die
daar het gevolg van zijn, hebben een diepgaand effect op
onszelf en op de hele maatschappij. ‘Praten met
vreemden’ is een klassieke Gladwell: een intellectueel
avontuur waarin de auteur ons meeneemt op een reis langs
verwarrende ontmoetingen, ingewikkelde puzzels en fatale
misverstanden. Gladwell analyseert waar het misgaat en
leert ons zo steeds iets meer over de ander – maar
vooral ook over onszelf. Een meeslepende gids voor
moeilijke tijden.
vista-flash-cultura-answers

Domus 2005
Mijn lange weg naar huis Saroo Brierley 2015-07-01 Lion
is de indrukwekkende verfilming van Mijn lange weg naar
huis, met Nicole Kidman, Dev Patel (Slumdog Millionaire)
en Rooney Mara in de hoofdrollen Op een klein station in
India is de vijfjarige Saroo zijn broer kwijtgeraakt.
Hij klimt in een treinstel om hem te zoeken, maar raakt
per ongeluk opgesloten en komt helemaal alleen aan de
andere kant van India in Calcutta terecht. Zonder zijn
familie en zonder te weten uit welk dorpje hij komt,
zwerft hij wekenlang door de straten van de grote stad
tot hij wordt opgenomen door een weeshuis. Ook daar
weten ze zijn familie niet op te sporen en uiteindelijk
wordt Saroo geadopteerd door een Australisch echtpaar
bij wie hij gelukkig opgroeit. Als hij bijna dertig is,
en de technologie zo veel verder is dan toen, gaat Saroo
met behulp van Google Earth op zoek naar het station
waar hij al die jaren geleden zijn familie kwijtraakte.
Elke avond bekijkt hij urenlang de spoorlijnen die naar
Calcutta leiden, tot hij na een jaar dat ene station
denkt te herkennen. Hij vertrekt naar India om te kijken
of hij zijn familie weer terug kan vinden... De pers
over Mijn lange weg naar huis ‘Lees dit aangrijpende
verhaal. Met zijn levendige herinneringen beheerst Saroo
de kunst van het vertellen.’ The Weekly Review ‘Ik kon
dit boek niet wegleggen. Saroos zoektocht, evenals de
veerkracht van de mens, zal je laten huilen van
vreugde.’ **** Manly Daily ‘Een feelgoodboek over een
zeer bijzondere reis.’ Sun-Herald
Alle doden vliegen hoog Joachim Meyerhoff 2017-06-13
Bloedbroeders John Dickie 2012-06-06 Een nieuw, groots
overzichtswerk over de georganiseerde misdaad in Italië
van de auteur van de internationale bestseller Cosa
Nostra De Siciliaanse maffia is lang niet de enige en
machtigste criminele broederschap in Italië. Het zuiden
van het land huisvest twee andere omvangrijke maffia's:
de camorra, uit Napels en omstreken, en de 'ndrangheta,
de maffia van Calabrië. Elk kent zijn eigen duistere
rituelen en vormen van geweldsuitoefening, intimidatie
en corruptie. John Dickie onderzoekt de mythen die deze
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drie organisaties omgeven. Hij laat zien hoe ze met
elkaar hebben samengewerkt, maar vooral ook hoe ze
elkaar hebben bestreden of zelfs in een totale oorlog
raakten. Bloedbroeders kwam tot stand op grond van
uitvoerig en minutieus archiefonderzoek en scherpe
historische analyse. Maar bovenal is het een zeer
onderhoudend verteld verhaal over Italiës criminele
ecosysteem en van de drie broederschappen die daarin de
dienst uitmaken.
Uitblinkers Malcolm Gladwell 2010-05-26 Uitblinkers is
een stimulerende en verbazende zoektocht naar de
herkomst van succes. Vanuit het niets bestaat niet Wat
is er zo bijzonder aan een uitzonderlijke prestatie? Dat
lijkt een vreemde vraag, maar met vreemde vragen is
Malcolm Gladwell op zijn best. Uitblinkers is een
stimulerende en verbazende zoektocht naar de herkomst
van succes. En die ligt niet, zoals meestal wordt
gedacht, in een bijzonder brein of een verbluffend
talent. Uitblinkers hebben iets bijzonders, maar dat zit
hem vooral in wat ze meegemaakt hebben: hun cultuur,
familie, en alle eigenaardigheden waarmee ze in
aanraking zijn geweest. De geheimen van de
softwaremiljardair, de briljante voetballer, de geniale
wiskundige en The Beatles zijn níet onbegrijpelijk. In
Uitblinkers laat Malcolm Gladwell zien waarom sommige
mensen succes hebben, en anderen niet. Zijn beste en
bruikbaarste boek: spannende wetenschap, zelfhulp en
amusement in één! entertainment weekly Malcolm Gladwell
is hij vaste medewerker bij The New Yorker. Daarvoor was
hij wetenschapsjournalist bij de Washington Post. Van
Het beslissende moment zijn wereldwijd meer dan twee
miljoen exemplaren verkocht en Intuïtie stond twee jaar
onafgebroken op de New York Times bestsellerlijst.
Gladwell won de National Magazine Award en was in 2005
volgens Time een van de honderd invloedrijkste mensen.
Wachten op Godot Samuel Beckett 1984
The Day after Tomorrow (e-boek - epub) Peter Hinssen
2017-09-27 Onze wereld verandert exponentieel en dat
heeft grote gevolgen voor organisaties van 'vandaag'. In
dit boek laat Peter Hinssen ons kennismaken met pioniers
vista-flash-cultura-answers

die erin slaagden zich aan die veranderingen aan te
passen en in hun innovatie voorbij vandaag en zelfs
morgen te denken. Door zo ver vooruit te durven kijken,
stuurden ze volledige industrieën een nieuwe richting
uit.The Day After Tomorrow beschrijft de
businessmodellen van deze pioniers, de
organisatieculturen, het talent, de mentaliteit en de
technologieën die nodig zijn om ons succes in de 'Day
After Tomorrow' zo groot mogelijk te maken. Dit is een
boek dat je kijk op je eigen toekomst, die van je
bedrijf en zelfs die van je kleinkinderen zal
veranderen.
Een pleidooi voor echt koken Michael Pollan 2013-06-25
Zelf koken plaatst de mens tussen natuur en cultuur dat
is de plek waar we mens het gelukkigst zijn. Pollan laat
ons zien hoe de mens tot de meest vernuftige methoden
kwam om rauw voedsel om te zetten in verrukkelijke
spijzen en dat zelf koken dé manier is om gezonder en
gelukkiger te worden. Met verhalen over zijn zoektocht
aan de hand van vuur, water, lucht en aarde laat hij ons
thuiskomen in de keuken. Met zijn krachtige proza en
sterk betoog zou Pleidooi voor zelf koken wel eens net
zo invloedrijk kunnen worden als Pollans eerste boek The
Omnivore s Dilemma. emThe Washington Post `Een mooie
passage over de relatie tussen barbecue en offeren aan
de goden wisselt hij af met het verhaal van ontploffend
zelfbrouwbier in de kelder van huize Pollan, een
levendig portret van de zuurkoolbacterie of een
meditatie over de relatie tussen kaas, seks en dood.
emNRC Handelsblad
Het leven in tijden van vrede Francesco Pecoraro
2017-09-12 Op een dag in mei 2015 reist de 69-jarige Ivo
Brandani ziek van Caïro terug naar Rome. In Egypte heeft
hij in het diepste geheim gewerkt aan een opdracht van
een multinational: het koraalrif in de Rode Zee, dat
door vervuiling en uitputting aan het afsterven is,
vervangen door een rif van synthetisch materiaal. Op
zijn terugreis trekt zijn leven aan zijn koortsige
geestesoog voorbij: de decadentie van de jaren 2000, de
hypocrisie van de jaren negentig, en verder terug in de
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tijd de studentenprotesten in de jaren zestig, de
ontdekking van liefde en seks, de harde jaren van zijn
kindertijd onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog.
Wanneer hij de balans opmaakt, moet hij
gedesillusioneerd constateren dat in die bijna zeventig
jaar van vrede Europa volop kansen heeft gehad om de
wereld een betere plaats te maken, maar dat er niets van
terecht is gekomen. En de verantwoordelijkheid daarvoor
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ligt bij hem, en mensen als hij. Zij waren
onverschilligen, conformisten, zij kozen de makkelijkste
weg. Messcherp en genadeloos vertelt deze roman het
verhaal van een land, van het westerse continent, van
ons. Het is het verhaal van de middenklasse met haar
zwaktes en ambities, haar enthousiasme en verveling,
haar goede bedoelingen en gemakzucht, het verhaal van
wat we ooit wilden en wat we uiteindelijk zijn geworden.

11/11

Downloaded from equipoeducativo.com on August 16, 2022
by guest

