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WPROWADZENIE
ePublisher jest projektem mającym na celu
zwiększenie ilości odbiorców poezji poprzez
promowanie innowacyjnych sposobów publikowania wierszy. Pomaga poetom profesjonalnym i amatorskim w dotarciu do szerokiej publiczności, przez co zwiększa dostęp do poezji
w ogóle. Partnerzy projektu z Litwy, Finlandii,
Polski i Portugalii zastosowali dwie odrębne metody osiągnięcia założonego celu.

lub tłumaczyć je na języki narodowe oraz stać
się uczestnikami procesu tworzenia i tłumaczenia poezji. Platforma jest również doskonałym
miejscem spotkań dla wszystkich miłośników
poezji, gdyż pozwala nie tylko czytać wiersze,
lecz również komentować je i oceniać. Niezależnie od języka, w którym tworzysz i kraju, z
którego pochodzisz, możesz wstąpić do społeczności ePublishera.

Pierwsza z metod zakłada wykorzystanie
multimediów i narzędzi on-line, aby w innowacyjny sposób pisać i promować poezję. Druga
stosuje tradycyjną formę prezentacji wierszy
poprzez festiwale, spotkania, publiczne czytanie poezji.

Wydarzenia promujące poezję, w tym wspólne wyjazdy, publiczne odczyty, projekcje poezji
na ścianach budynków oraz Międzynarodowe
Festiwale Poezji organizowane były na Litwie,
w Finlandii, w Polsce i Portugalii. Uczestniczyli
w nich przedstawiciele ze wszystkich czterech
krajów biorących udział w projekcie. Chcieliśmy, aby te wydarzenia różniły się od zwykłych
festiwali, poprzez podkreślenie szczególnej roli
języka poezji, który odkrywa na nowo tradycję,
przekazując ją w innowacyjnych, uwspółcześnionych formach.

Efektem współpracy partnerów projektu jest
portal www.epublisher-platform.eu - wielojęzyczna, międzynarodowa platforma, przeznaczona dla poetów i tłumaczy, profesjonalistów i
amatorów. Mogą tu publikować swoje wiersze

Wierzymy, że ePublisher osiągnął zamierzone cele i
jako partnerzy projektu możemy być z tego dumni:
• projekt znalazł nowe sposoby udostępniania poezji
szerszej publiczności,
• uczestnicy projektu eksperymentowali z nowymi
sposobami tworzenia poezji,
• szerokie grono odbiorców uczestniczyło w procesie
tworzenia poezji.

PLATFORMA ePublisher
Czy lubisz poezję w różnych językach?
Czy interesuje Cię samodzielne pisanie wierszy?
Czy lubisz tłumaczyć wiersze?
Czy chcesz dzielić się swoją poezją z innymi, aby stała się popularna?
Dołącz do naszej międzynarodowej społeczności:
http://www.epublisher-platform.eu
tu możesz czytać poezję z naszej wciąż rosnącej kolekcji,
tu możesz kontaktować się z autorami z całego świata,
tu możesz podzielić się wrażeniami i zostawić komentarz.

•

EPUBLISHER UMOZLIWI CI:
• czytanie i cieszenie się poezją z cyfrowej biblioteki ePublisher’a, która składa się z tysięcy
oryginalnych wierszy i tłumaczeń autorów z całego świata;

nych Ameryki, San Marino, Serbii, Słowenii i
Brazylii;

• wyszukiwanie poetów i wierszy;

• stworzenie własnego wiersza przy użyciu gry
online;

• udostępnianie własnej poezji online - łatwo
i szybko;
• prezentowanie wierszy publiczności i stanie
się rozpoznawalnym;
• komentowanie wierszy i tłumaczeń poezji autorstwa innych użytkowników;
• włączenie się do żywej społeczności poetów,
tłumaczy i miłośników poezji, wśród których są
użytkownicy nie tylko z Litwy, Polski, Portugalii
czy Finlandii, ale także ze Stanów Zjednoczo-

• interakcję z innymi poetami, tłumaczami i miłośnikami poezji z całego świata;

• nauczenie się czegoś na temat znanych i popularnych poetów z Litwy, Polski, Portugalii i
Finlandii - dzięki zakładce ”Poeta miesiąca”;
• oglądanie filmów stworzonych przez uczestników projektu na temat wydarzeń poetyckich
w ich krajach;
• sprawdzenie najnowszych informacji o projekcie i wydarzeniach z nim związanych.

Ciesz się magicznym światem poezji dzięki platformie ePUBLISHER! Odwiedź platformę i stwórz
własny wiersz!
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KOOPERATYWNE GRY POETYCKIE
(aplikacje) autorstwa Zygimantasa Kudirki
Artyści mają zazwyczaj bardzo unikalny
sposób patrzenia na świat, co ogranicza ich
możliwość współpracy. Wspólne pisanie poezji mogłoby się dla nich skończyć całonocną
dyskusją, kilkoma potłuczonymi szklankami
i prawdopodobnie pustą kartką papieru na
stole. Zacząłem się zastanawiać, jak sprawić,
aby ludzie pisali tekst razem, ale jednocześnie,
aby pozostawić im trochę miejsca na indywidualizm. Jak połączyć ich umysły, aby dążyły
do jednego celu. Jak skłonić ich do wspólnej
pracy w idealnej harmonii.

To sprawiło, że stworzyłem trzy kooperatywne aplikacje, które wspierają proces pisania - IMAGINARY PICTURE, SURREAL DIALOGUE I POEMIZATOR. Użytkownicy

wybierają jedną z metod, rozpoczynają
sesję i po zaledwie kilku minutach mogą
już pobrać plik zawierający wspólnie napisany wiersz. Mogą się nim podzielić z
innymi lub zachować dla siebie.
Te aplikacje pozwalają połączyć nasze myśli w cyfrową sieć. Stać się wspólnym bytem
złożonym z wielu umysłów i tworzyć poezję z
dowolnego miejsca na świecie w tym samym
czasie.
Zawsze byłem zafascynowany poetyką losowości i dlatego moje aplikacje scalają wysiłki
wielu osób w formę nieoczekiwanej narracji.
Byłem także zafascynowany remiksami literackimi, co sprawiło z kolei, że jedna z tych
aplikacji umożliwia wspólne zmienianie tekstu

do momentu, aż stanie się on zupełnie czymś
innym.
Wciąż mnie zdumiewa, że ludzie dzisiaj nadal piszą wiersze.
Żadna z klasycznych metod surrealistycznych
(takich jak: pisanie wersu, składanie papieru
i przekazywanie do następnej osoby) nie jest
tu wykorzystywana. Metody moich aplikacji są
oryginalne i niepowtarzalne, choć bardzo proste w swej istocie.
Aplikacje nie nauczą Cię twórczego pisania.
One tylko prowokują do tworzenia, są sposobem na pokonanie strachu przed pustą kartką.
Sprawiają, że czujesz się komfortowo zadając
pytania, prezentując innym swoje myśli itp. Nawet się nie spostrzeżesz, a masz już napisany
wspólnie wiersz. Te aplikacje pomogą Ci przezwyciężyć wewnętrzne opory do pisania poezji.
Jeśli porównamy moje aplikacje do gier
komputerowych zauważymy, że uzyskują one
dużo bardziej złożone informacje od użytkownika niż zwykła gra. Kontrolujesz je przecież

poprzez wprowadzenie do nich swoich myśli.
Przy czym ich interfejs jest znacznie prostszy niż
interfejs większości gier.
Co ciekawe znaczenie wiersza możesz poznać, dopiero kiedy zostanie on ukończony.
Nie wcześniej. Następnie możesz go zapisać
lub przekazać innym. Po niespełna półgodzinnej sesji na twoim dysku może być już zapisanych nawet kilka wierszy.
Nie musisz być poetą, aby skorzystać z aplikacji - są otwarte dla wszystkich. Mogą być też
używane na wiele sposobów: jako trening kreatywności, remedium na stres, odreagowanie
psychiczne, terapia małżeńska, cyber seks…
Czym staną się dla Ciebie? Możesz zdecydować o tym później!

Aplikacje są bardzo proste w swojej
istocie, ale czynią cuda. Po prostu wypróbuj je, a ja pewnego dnia odnajdę
Twój wiersz w naszej tajnej bazie danych.

Wszystkie trzy aplikacje znajdziesz tutaj: http://games.epublisher-platform.eu/
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Jedną z głównych atrakcji wieczoru było
czytanie poezji przy akompaniamencie muzycznym. Występ powstał przy współpracy
słynnego fińskiego poety Juha Kulmala i
litewskiego saksofonisty Viktorasa Olechnovičiusa. Ten ostatni tak odniósł się do idei
festiwalu:

LITEWSKI FESTIWAL ePUBLISHER
“ODKRYJ POEZJÆ, NA NOWO”
W dniach 12 i 13 maja miłośnicy litewskiej poezji oraz zagraniczni goście mogli odkrywać poezję „na nowo” w trakcie
międzynarodowego festiwalu „ePublisher”.
Pierwszego dnia obecni w Narodowej Galerii Sztuki (NDG) uczestnicy festiwalu, mogli
podziwiać inspirowane poezją występy artystyczne. „Vaibai Ore” przedstawiło wiersz
„Blue Forest”, w którym uchwycili puls miasta; serce pompujące tęsknotę, nienawiść,
miłość i złość przez jego żyły. Następnie,
poeta i architekt Tomas S. Butkus zaprezentował w formie performansu poemat „Full
Moon Vanity”. Jak mówił sam autor, utwór
został przez niego napisany pod wpływem
uczucia obecności „kogoś innego”, kto stale
mu towarzyszy, jest obok, asystuje w jego
życiu. Wydarzenie zakończyło się przeglądem filmów stworzonych przez grupy muzyczno-poetyckie: „Avaspo”, „Nunu” i „Concrete Rabbits”.
W kolejnej części programu, w odróżnieniu od wcześniejszych eksperymentów z
poezją, odbyły się tradycyjne prezentacje
wierszy. W domu sztuki „House of Puglu” aktorzy Gabriele Malinauskaite, Asta Stanku-

naite i Pijus Narijauskas prezentowali utwory poety i eseisty Rimvydasa Stankeviciusa.
Event zakończył się dyskusją z udziałem
autora i publiczności. Po wydarzeniu Asta,
jedna z aktorek, powiedziała:

„Jako muzyk miałem okazję poeksperymentować z poezją przyjmując zupełnie inną rolę niż na zwykłym koncercie.
To było bardzo ciekawe, emocjonujące
i dające wiele radości doświadczenie,
które w mojej opinii, powinno towarzyszyć wszystkim kontaktom człowieka z
poezją i sztuką. Chciałbym zobaczyć
wszystko, co zostało dziś przedstawione
na wielkiej arenie. Poprzez czytanie poezji w języku ojczystym i poprzez tworzenie na jej podstawie przedstawień i performansów możemy dostarczyć ludziom
wielu niezapomnianych wrażeń. Zwłaszcza młodych ludzi zachęcam do udziału
w tego typu eventach.”

Drugi dzień festiwalu rozpoczął się występem poety i publicysty Žygimantasa
Kudirki, który postawił sobie za cel zainspirowanie publiczności i przekonanie jej
do udziału w warsztatach kooperacyjnego
pisania poezji. Podczas występu uczestnicy
warsztatów oraz poeci z Finlandii, Portugalii i Polski testowali różne kooperatywne
techniki pisania i interaktywne gry pisarskie ePublishera. Ostatnią częścią warsztatu było poetyckie karaoke ze stworzonych
podczas warsztatów tekstów. Na koniec
Žygimantas powiedział:

„Jestem bardzo zadowolony z efektów, jakie dzisiaj zostały osiągnięte.
Kolektywne pisanie wierszy przyciąga
nowych entuzjastów. ePublisher to bardzo interesująca strona internetowa. Z
początku wydawała się statyczna, ale z
biegiem czasu przyciąga coraz więcej i
więcej ludzi z różnych środowisk, którzy
tworzą poezję w czasie rzeczywistym.”

„Ten festiwal naprawdę mnie zainspirował. Myślę, że promowanie poezji
jest bardzo ważne, zwłaszcza wśród
młodych ludzi, którzy dzięki niej będą
mogli odkryć w sobie zdolność do wypowiadania pięknych słów, zwiększyć
swoją wiedzę i podzielić się emocjami
poprzez poezję właśnie.” Jej koleżanka Gabriele dodała: „Jeżeli tylko ktoś,
kto uczestniczył w tym wydarzeniu, pomyślał: Och, może i ja potrafię tworzyć
poezję i przesłał co najmniej jeden
wiersz na platformę ePublsiher, to jestem przekonana, że cel został osiągnięty w 100 procentach.”
Pierwszy dzień festiwalu zakończyły odczyty wierszy poetów zagranicznych z Finlandii, Portugalii i Polski.

Obejrzyj film o festiwalu w Wilnie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=VW9fgwvrX4c
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Wycieczka
do Anykšsciai
- ojczyzny
wybitnych
litewskich
poetóo` w
W słoneczny poranek 27 maja 2016 r.
duża grupa uczestników projektu ePublisher
oraz miłośników poezji wyruszyła do Anykščiai, miasta, z którego pochodzą wybitni litewscy poeci A. Baranauskas, J. Biliūnas i A.
Vienuolis-Žukauskas.
Entuzjaści, którzy piszą poezję i publikują na
stronie projektu, mieli okazję poznać klimat i
ducha miasta, w którym żyli i tworzyli wybitni poeci i pisarze, gdzie wciąż szumi wiecznie
zielony, niezniszczalny „Las Anykščiai” (litewski: Anykščių šilelis) z wiersza A. Baranauskasa.
Pierwszym przystankiem była niedawno powstała ścieżka spacerowa w koronach drzew
(http://anyksciuparkas.lt/parko-lankytojams
/medziu-laju-takas) w lesie sosnowym w pobliżu kamienia Puntukas. Drewniana droga
wije się wśród wierzchołków drzew przez ponad 300 m, aby zakończyć się na wysokości
21 m. Wszyscy mieli również okazję wspiąć się
o kolejne 36 metrów na wieżę widokową, aby

podziwiać z góry las sosnowy, zakręty rzeki Šventoji i okoliczne równiny. Wrażenia estetyczne zostały wzmocnione przez aktorkę i
uczestniczkę projektu G.Malinauskaitė, która
wyrecytowała fragment wiersza „Las Anykščiai” (http://antologija.lt/text/antanas-baranauskas-anyksciu-silelis).
Następnie odwiedziliśmy Laimės žiburys Latarnię szczęścia (http://www.anyksciuparkas.lt/gamta-ir-kultura/kulturos-vertybes/
jbiliuno-kapas-laimes-ziburys) - grób litewskiego, klasycznego poety J.Biliūnasa.
Zwiedzaliśmy ulice starego miasta oraz place A. Baranauskasa i A.Vienuolis-Žukauskasa.
Napełnieni pozytywnymi emocjami i w dobrych humorach, osiągnęliśmy cel naszej wycieczki - Burbiškis Manor (http: //www.
burbiskis.lt), neoklasycystyczny pałac z XIX
wieku. Klejnot epoki neoklasycyzmu zachwycił
nas swoją subtelnością i elegancją. W przepięknych wnętrzach zorganizowano poetycki
recital z udziałem lokalnych i międzynarodowych twórców, którzy zamieścili swoje dzieła
na platformie ePublisher.

Wieczoó` r
poetycki
poswiæcony
`
litewskiemu
poecie
R.Stankeviciusowi
3 czerwca 2016 r. w kawiarni Coffee
Inn, która znajduje się w samym sercu Starego Miasta w Wilnie, Soros International
House zorganizował spotkanie ze słynnym
współczesnym poetą Rimvydasem Stankevičiusem - poetą miesiąca kwietnia
2016 serwisu ePublisher.
Podczas spotkania wszyscy zgromadzeni
w lokalu czytelnicy i miłośnicy poezji mieli okazję nie tylko poznać wybitnego poetę,
ale także cieszyć się niesamowitą interpretacją jego poezji w wykonaniu młodych aktorów: Gabrielė Malinauskaitė, Dovydas
Laukys i Asta Stankūnaitė.

Aktorzy przedstawili imponujący program
składający się z wybranych wierszy, tekstów
i pieśni Stankevičiusa. Przedstawienie pokazało niesamowitą moc poezji. Publiczność
mogła doświadczyć, że siła, którą posiada kilka pięknie skomponowanych linii, może być o wiele potężniejsza niż całe strony
zwykłego tekstu. Stankevičius powiedział
podczas dyskusji, że wiersz może nawet stać
się modlitwą, tak potężną ma moc!
Na zakończenie imprezy uczestnicy cieszyli się możliwością pogawędki z poetą, mogli
zadawać pytania, słuchać jego spostrzeżeń
i przemyśleń.

Filmy o wydarzeniach https://www.youtube.com/watch?v=O0Zsjcq9Vdc
https://www.youtube.com/watch?v=xMn72NiV6Uc
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Czytanie
poezji w
MCTAU
8 kwietnia 2016 r. Soros International
House (SIH) zorganizowało czytanie poezji
w Medardas Čobotas Third Age University
(MCTAU). W spotkaniu wzięła udział duża
grupa studentów literatury, a także członkowie Klubu Miłośników Książek.
Impreza była poświęcona słynnemu litewskiemu poecie Vytautasowi Mačernisowi.
Aktorka Gabrielė Malinauskaitė rozpoczęła spotkanie od prezentacji wierszy poety.
Na koniec zachwyciła publiczność śpiewając pełne emocji pieśni.
Następnie zebrani wysłuchali wykładu
profesor Virginii Šlekienė na temat życia i
twórczości poety.
Na zakończenie dr Romualdas Šimkūnas
- Dziekan Wydziału, w imieniu wszystkich
uczestników i studentów podziękował zespołowi SIH za wspaniałą inicjatywę i wręczył tomik poezji ”Minties verpetuose”
składający się z ponad 50 wierszy napisanych przez studentów literatury MCTAU.

Poetycka
wyprawa
do Kowna
7 października 2016 r. duża grupa
najbardziej aktywnych uczestników projektu ePublisher (poeci, tłumacze i miłośnicy
poezji) odbyła ekscytującą podróż do poetyckiego Kowna, drugiego co do wielkości
miasta na Litwie.
Celem wyprawy było uhonorowanie pamięci dwóch znanych litewskich poetów Maironisa i Salomėji Nėris poprzez zwiedzanie
Muzeum Literatury Litewskiej (http://maironiomuziejus.lt/) i Muzeum S. Neris (http://antologija.lt/author/salomeja-neris?lang=en).
Uczestnicy oglądali wystawę poświęconą
Maironisowi (1862-1932), który był poetą,
rektorem i profesorem teologii moralnej w
kownieńskim seminarium. Maironis jest dla
Litwinów nie tylko poetą, ale symbolem nadziei, trwania narodu, niezłomnej wiary, że
cierpienie prowadzi do chwały.
Następnie uczestnicy odwiedzili dom Salomeji Neris (1904-1945), najbardziej umiłowanej litewskiej poetki, która nazwała tę
ziemię „kroplą bursztynu”. Przyroda otoczenia domu poetki zapierała dech w piersiach, a uczestnicy dużo dowiedzieli się o jej
życiu, momentach buntu, miłości do poezji.
Najlepszym podsumowaniem tej wyprawy
były słowa jednego z uczestników: „niesamowita wyprawa, prawdziwa uczta duchowa”. Wszyscy byli bardzo zadowoleni.

Projekty
poetyckie
w Wilnie
11 listopada 2016 r. dyrektor SIH i litewska koordynator ePublsihera D. Malinauskiene we współpracy z głównym kuratorem
Narodowej Galerii Sztuki (NDG) (www.ndg.lt)
L. Jablonskiene ogłosiły na konferencji prasowej rozpoczęcie projekcji ePublisherowej poezji na wyświetlaczu LED na budynku NDG.
Mieszkańcy Wilna oraz zaproszeni na
uroczystość goście mogli odczytać z wyświetlacza setki wierszy litewskich poetów,

którzy przesłali swoje prace na platformę
ePublsiher. Przed rozpoczęciem Międzynarodowego Festiwalu została również zaprezentowana poezja z krajów partnerskich
projektu w ich językach narodowych. Dla
tych, którzy uczestniczyli w festiwalu i mogli
zobaczyć swoje wiersze wyświetlone na Narodowej Galerii Sztuki, było to niesamowite
i pełne dumy przeżycie.
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o księgozbiorze i tomikach poetyckich zgromadzonych w bibliotece. Mika Lamminpää,
poeta z Turku, mówił z kolei o specyfice fińskiej poezji w języku angielskim, a także o
tym, jak ważne jest tłumaczenie poezji fińskiej na inne języki. Czytał też swoje wiersze.
W wydarzeniu wzięło udział ponad 20 poetów fińskich z różnych miast, w tym z Turku,
Raisio, Kaarina, Helsinek i Tampere. Wśród
nich byli m.in.: Tommi Parkko, Juha Kulmala,
Kimmo Räntilä i Ahmed Zaidan. Goście zagraniczni reprezentujący Litwę, Portugalię i
Polskę czytali wiersze w języku angielskim i
narodowym. Publiczność była zachwycona
wspólnym czytaniem poezji:

`
FINSKI
FESTIWAL
ePUBLISHER
Festiwal Poezji „ePublisher” w Turku odbywał się w dniach 7-8 kwietnia 2017 r.
Program festiwalu był niesamowity, a zajęcia odbywały się w różnych miejscach.
Rankiem 7 kwietnia uczestnicy z krajów
partnerskich odwiedzili Chrześcijański Instytut w Turku, gdzie studenci zagraniczni czytali wiersze Mikaela Agricoli i innych słynnych fińskich poetów. Zagraniczni goście, w
tym poeci z krajów partnerskich, mieli okazję zaprezentować siebie i przeczytać swoje wiersze po angielsku. W evencie wzięli
udział znani fińscy poeci: Tommy Parkko i
Juha Kulmala. Tłumacze z Turku, Antonina
i Matti Huovinen przedstawili swoje fińskie
tłumaczenie rosyjskiego poematu Andrei
Karpina o Zamku w Turku. Studenci, którzy
uczą się języka fińskiego i inni uczestnicy
spotkania mieli wspaniałą okazję do poznania fińskich poetów i ich twórczości, a także
poezji litewskiej, polskiej i portugalskiej. Oni
także polubili czytanie wierszy po fińsku.

„Dziękuję za to spotkanie. Sprawiło
mi ono dużą przyjemność.” - powiedzia-

„Bardzo podobało mi się spotkanie
w miejskiej bibliotece. To było niesamowite.”- powiedział poeta z Litwy.
„Dziękuję za doskonałe zorganizowanie festiwalu w Turku.”- podziękował

nasz partner Artur Pinto z Portugalii. „To
było dobrze zorganizowane i bardzo
mi się podobało.” - podsumowała poet-

ka z Turku, Tatiana Kivinen. W tym spotkaniu
wzięło udział około 90 osób.

Wieczorem uczestnicy Festiwalu odwiedzili Book House w Turku, gdzie jego przedstawiciel - Pentti Tähtinen opowiedział o działaniach Domu Książki w Turku. Później, iracki
poeta Ahmed Zaidan przedstawił historię
swojego życia i przeczytał swoje wiersze
po angielsku. Po nim pozostali poeci, którzy uczestniczyli w spotkaniu, również przeczytali swoje wiersze w języku angielskim i
w oryginale. Zwieńczeniem spotkania była
konstruktywna dyskusja na temat roli poezji
w życiu codziennym i tłumaczeniach poezji
na inne języki.

ła studentka z Rumunii Venera Cicileanu.

„Bardzo podobało mi się to wydarzenie. Dziękuję Wam bardzo. Teraz wiem,
kto to jest Agricola” - powiedział student

z Iraku Al-Ethawi Kanaan Fadel Abbas. W
spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób,
wliczając studentów Instytutu.
Po imprezie poetyckiej w Instytucie wybraliśmy się na spacer literacki wokół Turku.
Przewodnik poprowadził grupę gości trasą,
która obejmowała najważniejsze miejsca
związane z literaturą. Odwiedziliśmy pomniki sławnych fińskich poetów, miejsca ważne
dla ich poezji, a także te związane z działalnością Uniwersytetu w Turku. Po drodze
odwiedziliśmy kawiarnię literacką, gdzie
odbyło się spotkanie z fińskim poetą Tommi
Parkko, który zorganizował warsztat kolektywnego pisania dla miejscowych i zagranicznych gości.
Drugiego dnia festiwal przeniósł się do
głównej biblioteki miejskiej. Tam znów mogliśmy obcować z fińską poezją. Przedstawiciel biblioteki - Matti, opowiedział gościom

Obejrzyj film o festiwalu w Turku tutaj:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Ci2bgGHRbcg
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Czytanie
poezji
w Turku
Na przełomie sierpnia i września

Międzynarodowe Stowarzyszenie Kultury w
Turku (TKKY) zorganizowało trzy publiczne
odczyty poezji. Wydarzenia miały na celu
zwiększenie zainteresowania zagranicznych
studentów poezją fińską i zachęcenie ich do
czytania na głos wierszy w języku fińskim.
W wydarzeniu brały udział trzy grupy studentów pochodzących z innych krajów. Studenci czytali wiersze również we własnych,
narodowych językach, co było znakomitą promocją mniej powszechnych języków
(LWUEL) oraz wielojęzyczności. W każdym
spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób,
którym zaprezentowano ideę projektu ePublisher i platformy poezji, a także przedstawiono program nadchodzących działań i
międzynarodowych festiwali.

Poetycka
wycieczka do
Helsinek
W niedzielę 11 września TKKY zorganizowało wycieczkę do Helsinek dla najbardziej
aktywnych uczestników projektu ePublisher. 30
osób z Turku, Raisio, Parainen i Kaarina odwiedziło miejsca związane z największymi fińskimi
poetami: Johanem Ludvigiem Runebergiem,
Aleksisem Kivi, Eliasem Lönnrotem i Eino Leino.
Podczas jazdy autobusem wiersze wymienionych poetów czytał przewodnik Matti Huovinen.
W pobliżu poszczególnych pomników poetów
uczestnicy sami czytali wiersze, a Matti opowiadał o ich życiu i twórczości. Uczestnicy mieli doskonałą okazję zapoznać się z fińską poezją, a
także biogramami najważniejszych twórców.

„Dziękuję za ciekawą wycieczkę i za poezję. Naprawdę mi się podobało. Daj
nam znać, jeśli zorganizujesz kolejny wyjazd.”- Larisa Söderström, uczestniczka z Pa-

rainen.

Tam, gdzie urodzili siæ finscy
`
poeci - wyjazd edukacyjny
W niedzielę 8 stycznia 2017 TKKY
zorganizowało wycieczkę do miejsc urodzenia znanych fińskich poetów: Eliasa Lönnrota
i Aleksisa Kivi. Pierwszym punktem programu było Lohja (Sammatti), gdzie mieści się
dom i miejsce narodzin Eliasa Lönnrota - autora narodowej epopei „Kalevala”. Z Lohja

grupa pojechała do Nurmijärvi, gdzie urodził się słynny fiński poeta i pisarz Aleksis
Kivi. Podczas podróży przewodniczka Antonina Huovinen czytała wybrane utwory i
omawiała poszczególne biogramy. Była to
doskonała okazja, aby poznać życie i twórczość poetów.

Wspoó` lne
pisanie poezji
w Turku
Wspólne pisanie poezji odbyło się w niedzielę 7 października, a zorganizowało

je TKKY. Spotkanie rozpoczęło się miłym akcentem, gdyż uczestnicy wspólnie złożyli życzenia urodzinowe poecie Andrei Karpinowi, który
przy tej okazji przeczytał kilka swoich wierszy.
Uczestnicy podzieleni na grupy pracowali
wspólnie nad wierszami, a po zakończeniu pracy twórczej odczytali je na głos.
Poetka Irina Hvalovskaja zadeklamowała kilka swoich wierszy i zaśpiewała piosenki z własnymi tekstami. Następnie swoją twórczość
zaprezentowały Tatiana Kivinen i Larissa Erikson.
Wydarzenie było wielkim sukcesem. Uczestnicy
byli bardzo zadowoleni z udziału w tym spotkaniu.

„Dziękujemy za ten wieczór. Bardzo
nam się podobało.”- poeci z Turku Irina

Hvalovskaja, Tatiana Kivinen i Larisa Erikson.

Wieczó`r
poetycki
dedykowany
Armasowi Hiiri
20 października 2016 r. w kościele
Varissuo w Turku odbył się wieczór poezji
poświęcony Armasowi Hiiri - poecie miesiąca ePublishera. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inkerinliitto.
Przedstawiciele TKKY wzięli udział w wydarzeniu reprezentując projekt ePublisher.
Svetlana Myhkyrä przedstawiła ideę i założenia projektu wszystkim zebranym. Evgeni Shorohov, kompozytor i gitarzysta z
Petrozawodska, grał utwory Armasa Hiiri
stworzone w oparciu o poemat „Kalevala”,
który jest częścią literatury światowej i został przetłumaczony na ponad 60 jęzków.
Przedstawiciel Inkerinliitto Martti Hirvonen
podziękował Armasowi Hiiri za jego ogromny wkład w propagowanie literatury fińskiej
i przetłumaczenie poematu „Kalevala” na
język rosyjski.
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POLSKI FESTIWAL
ePUBLISHER
W dniach 18 i 19 marca 2017 r. Stowarzyszenie Multikultura zorganizowało w Krakowie wydarzenie łączące Festiwal ePublisher ze
Światowym Dniem Poezji w Polsce. Dzięki temu
Multikultura rozszerzyła program festiwalu ePublisher tak, aby stał się on bardziej atrakcyjny
dla młodych poetów i publiczności krakowskiej. W ramach projektu miało miejsce wiele
wspólnych działań poetyckich oraz otwarte
spotkania z młodymi artystami, w których brali
udział „literaccy” turyści odwiedzający Kraków
oraz lokalna społeczność. Dzięki festiwalowi
uczestnicy projektu odkryli miejsca, które wpływają na życie i twórczość poetów ePublishera,
a mieszkańcy Krakowa mieli okazję poznać zagranicznych poetów, zaproszonych na publiczne
odczyty i spotkania. Multikultura gościła również poetów z innych części Polski, którzy opublikowali swoje wiersze na stronie ePublisher.
Światowy Dzień Poezji w Polsce i Festiwal Poezji
w Krakowie to święto dla wszystkich tych, którzy
czytają i tworzą poezję. To wystawy, koncerty,
spotkania z poetami i pisarzami, rozmowy i dyskusje panelowe, a także premiery. Uczestnicy
zwiedzali krakowskie szlaki literackie, a także
wzięli udział w projekcji filmu „Widok Krakowa” z komentarzem Adama Zagajewskiego.
Na festiwalu zaprezentowali się młodzi artyści
i krytycy m.in. Wojciech Bonowicz, który opisał
sytuację poezji w Polsce w kontekście europejskich i światowych trendów; Miłosz Biedrzycki,
który opowiedział o największych festiwalach

literackich w Polsce. Fani poezji mieli rzadką
okazję spotkać się osobiście i porozmawiać z
Adamem Zagajewskim, słynnym polskim poetą, eseistą i prozaikiem. Mogli też posłuchać
wierszy młodych krakowskich poetów w języku
polskim i ich tłumaczenia na angielski. Jak się
okazało, nawet bardzo młodych, zaprezentowano bowiem opublikowane niedawno wiersze
członków Koła Młodych działającego przy Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

Po wspólnym obiedzie uczestnicy mogli
kontynuować swoje dyskusje. Międzynarodowe spotkania poetyckie promowały
Kraków, jako ogólnopolskie centrum literatury i dobrze znany ośrodek poetycki,
który dzięki ePublisherowi stał się teraz silnie obecny również w internecie.
Uczestnicy Festiwalu ePublishera byli zachwyceni możliwością spotkania się ze sławnymi
polskimi poetami i krytykami: Adamem Zagajewskim, Miłoszem Biedrzyckim i Wojciechem
Bonowiczem. Wielu podkreślało rzadką okazję
poznania obcej poezji wraz ze świetnym polskim
tłumaczeniem. Pozostało silne przekonanie, że
spotkania, które miały niewątpliwie silny kontekst europejski, były wspaniałym wsparciem
dla eventów poetyckich w Polsce, a festiwal
Kraków - Miasto Poezji powinien zostać na stałe
wpisany do kalendarza kulturalnego miasta.

Wydarzenia
poetyckie
w Krakowie
W dniach 23 i 24 kwietnia 2016 r. Stowarzyszenie Multikultura było gospodarzem spotkania poetów. Wydarzenie odbyło się z okazji
Małopolskich Dni Książki, a uczestniczyli w nim
poeci: Adam Zwoniarski, Agnieszka Smugła, Ewa
Zwoniarska, Anna Zięba i Maria Jankowska oraz
licznie przybyli miłośnicy poezji i użytkownicy ePublishera. Uczestnicy mieli okazję zaprezentować
swoje dzieła, spotkać się z innymi pisarzami i gośćmi specjalnymi, a także podyskutować o kooperatywnym pisaniu wierszy przy użyciu platformy
ePublisher. Impreza została zorganizowana przez
Związek Stowarzyszeń Multikultura we współpracy z partnerami projektu: Fundacją Poemat i Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich w Krakowie.
Po oficjalnych warsztatach uczestnicy wzięli
udział w różnych wydarzeniach zorganizowanych
w ramach Małopolskich Dni Książki w Krakowie.
W dniach 10 - 12 czerwca 2016 r. odbywało się czytanie poezji, podczas którego prezentowano platformę ePublisher. Uczestnicy czytali
swoje wiersze w Salonie Literackim krakowskiego

Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Zaprezentowano
także, zaplanowane na drugą połowę 2016 roku, lokalne działania SPP. Każdy z obecnych na
sali zaproszonych poetów mógł przeczytać swoje wiersze. W wydarzeniu wzięło udział 37 osób.
Spotkanie zorganizował Związek Stowarzyszeń
Multikultura we współpracy z Fundacją Poemat.
Czytanie poezji prowadził Prezydent Stowarzyszenia Pisarzy Polskich - Michał Zabłocki.
Po oficjalnej części spotkania uczestnicy wzięli udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Nocy Poezji w Krakowie.

Obejrzyj film o festiwalu w Krakowie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Gz73gUCq_Yg
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Bruna, jedna ze studentek, powiedziała, że: „ten festiwal był fantastycznym

doświadczeniem, ponieważ mogłam
spotkać poetów z innych krajów i zrozumiałam, że poezja może być dla nas
codzienną inspiracją.”

Poetyckie południe osiągnęło swój punkt
kulminacyjny, kiedy poeci z Litwy - Laima
Kreivytė i Zygimantas Kudirka; z Polski - Bożena Boba-Dyga, Katarzyna Grzesiak i Michał Zabłocki; z Finlandii - Juha Kulmala,
Kimmo Räntilä i Ahmed Zaidan zaprezentowali swoje wiersze w językach narodowych.
João Pedro Mésseder, gość specjalny festiwalu, podkreślił duże znaczenie projektów takich, jak ePublisher, ponieważ:

MIÆDZYNARODOWY FESTIWAL
POEZJI W PORTUGALII
Międzynarodowy Festiwal Poezji w Lousada
odbył się w dniach 6 -7 czerwca 2017
r. Były to dwa dni wypełnione różnego rodzaju aktywnościami i interakcjami pomiędzy
wszystkimi partnerami projektu ePublisher
oraz osobami zainteresowanymi wydarzeniem. Poezja była tu królową komunikacji,
która pomogła pokonać barierę językową.
Pierwszy dzień rozpoczął się od prezentacji
projektu Diogo Piçarra. Piosenkarz i kompozytor zaprezentował swoją książkę opartą na
twórczości wielkiego poety Fernando Pessoa,
czym zachwycił około 200 obecnych na spotkaniu gości. W wydarzeniu wzięło udział wielu uczniów szkół średnich z regionu Lousada.

Diogo powiedział później, że: „było
przyjemnością stać się częścią tak ubogacającego wydarzenia festiwalu
poezji, na którym mogłem w sposób artystyczny przedstawić tak bardzo ważny
dla mnie projekt”.
Po południu nadszedł czas na wspomnienie
Álvaro Feijó, najsłynniejszego poety Lousady.
Odwiedziliśmy dom, w którym mieszkał po-

eta, poznaliśmy jego dzieciństwo i młodość,
a niektóre z jego wierszy zostały wyrecytowane w domowej bibliotece. Obecnie Casa de
Vilar należy do siostrzeńca poety, który tworzy filmy animowane i zarządza Muzeum Filmu Animowanego zajmującego część domu.
Jedna z jego produkcji powstała w oparciu
o wiersz „Nossa Senhora da Apresentação”,
napisany przez jego słynnego wujka. Abi
powiedział nam, że „wyprodukowanie filmu
opartego o wiersz wujka było sposobem na
uhonorowanie jego pamięci, a także okazją
do połączenia dwóch różnych form sztuki”.
Drugiego dnia odwiedziliśmy dwa miejsca
charakterystyczne dla gminy Lousada - Quinta da Tapada i Casa de Juste. Bibliotekę Miejską odwiedzili tłumnie poeci, aby celebrować
wspólnie z nami poezję. Znany portugalski
poeta João Pedro Mésseder (poeta miesiąca
marca 2017 ePublishera) opowiadał o swoim
życiu i twórczości, a dwóch studentów, którzy
wygrali Konkurs Recytatorski organizowany
przez Sieć Bibliotek w Lousada, odczytało
wybrane wiersze największych portugalskich
poetów.

„Poezja może być sposobem na zdemaskowanie i potępienie prześladowania oraz formą wyrażenia współczucia
dla cierpiących i uciśnionych. Poprzez
swoją poezję poeta może walczyć z
niesprawiedliwością społeczną i zmienić poglądy ludzi.”

Obejrzyj film o festiwalu w Lousada tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=FVuVoAH12FM
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cy Portugali, w którym urodził się Álvaro Feijó
najsłynniejszy poeta z Lousada. Miejscem narodzin poety był „Casa da Carreira”, który
obecnie jest ratuszem gminy Viana do Castelo.
40-osobowa grupa uczestników projektu została przyjęta przez Radnego ds. Kultury gminy
Viana, który przeczytał wybrane wiersze Álvaro Feijó. Poeta zmarł w 1941 roku, w wieku 25
lat, ale z uczestnikami spotkały się jego dwie
siostrzenice, które opowiedziały o życiu i twórczości wuja oraz o codziennym życiu w domu,
gdzie dorastał. To było bardzo ciekawe spotkanie, warte pokonania wielu kilometrów.

Lousada
ePUBLISHER wydarzenia
i eventy
10 marca 2016 - celebrowano 50 rocznicę pierwszego wydania tomiku „Praça da
Canção” Manuela Alegre.
Manuel Alegre to wysoce ceniony i szanowany portugalski poeta z ogromnym dorobkiem
poetyckim. Był prześladowany przez dyktaturę polityczną rządzącą Portugalią przed 25
kwietnia 1974 roku i w wyniku represji ze strony tajnej policji zmuszony do emigracji. Przed
wyjazdem ukrywał się w Casa de Vilar w Lousadzie, gdzie napisał „Praça da Canção”.
Miejska Biblioteka Publiczna w Lousada, jako
partner w projekcie ePublisher, postanowiła
uczcić 50 rocznicę tego wydarzenia.
Obchody rozpoczął sam Manuel Alegre tymi
słowami: „Dni, które spędziłem w Lousada

były spokojne i szczęśliwe, w przeciwieństwie do pełnych strachu chwil w stolicy
Portugalii. Jestem bardzo szczęśliwy, że
mogę świętować ten dzień razem z wami.”

Wydarzenie to zapoczątkowało także uroczystości związane z 100 rocznicą urodzin Álvaro Feijó, najsłynniejszego poety z Lousada.

12 września 2016 r. przypadło 13-lecie
Miejskiej Biblioteki Publicznej. W ramach uroczystości odbyło się czytanie poezji przy akompaniamencie muzyki klasycznej oraz projekcja
wierszy na ścianach biblioteki.
Jubileusz Biblioteki Miejskiej i wydarzenia
z nim związane, jako element planowanych
działań na rzecz projektu ePublisher, były w
całości poświęcone poezji. Najbardziej spektakularne i wzbudzające zaskoczenie wśród
przechodniów były projekcje wierszy na ścianach biblioteki.

21 marca 2017 r. miał miejsce Międzynarodowy Dzień Poezji pod hasłem „Sowing
Poetry”. W wydarzenie zaangażowaliśmy lokalne kawiarnie i inne miejsca publiczne w
centrum Lousada. Rozdawaliśmy tam wiersze
portugalskich poetów połączone w małe pakunki z nasionami roślin. Tym samym połączono wydarzenia w ramach projektu ePublisher

z programem miejskim, który poświęcony był
środowisku i bioróżnorodności. To kolejny sposób na rozpowszechnienie idei projektu, gdyż
informacje na temat platformy i możliwości
dołączenia do społeczności ePublishera dotarły w ten sposób do wielu osób.

30 marca 2017 r. odbył się finał konkursu recytatorskiego. W trwających od stycznia
do marca 2017 r. eliminacjach każda szkoła wytypowała spośród swoich uczniów reprezentacje poszczególnych grup wiekowych.
Podczas finału jury wybrało najlepszych recytatorów w gminie Lousada. To był bardzo
ciekawy i ważny projekt, ponieważ dotyczył
społeczności szkolnej, która przez kilka miesięcy żyła poezją, poezja była obecna w życiu
uczniów i nauczycieli. Wszyscy podjęli to wyzwanie z wielkim entuzjazmem, a rezultaty były doskonałe.

28-29 października 2016 r. miał miejsce 5 Pedagogiczny Szczyt Sieci Bibliotek Lousada pod hasłem „Porozmawiajmy o poezji”.
W czasie tych dni poezja była głównym tematem rozmów i dyskusji, a wielu portugalskich
poetów dało swoje świadectwo, jako pisarze
i odbiorcy poezji. W wydarzeniu wzięło udział
około 200 nauczycieli i innych specjalistów
związanych z literaturą w ogóle, a poezją w
szczególności.
Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w serii wykładów z udziałem portugalskich poetów i specjalistów, którzy wykorzystują poezję
w swojej pracy i życiu (muzycy, kompozytorzy,
autorzy tekstów piosenek). Uczyli się również,
jak wykorzystywać poezję w codziennej pracy
nauczyciela.
25 listopada 2016 r. odbyła się wycieczka do Viana do Castelo - miasta na półnoFilmy o wydarzeniach https://www.youtube.com/watch?v=sfdcMSWFe5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tFd20jXII3c
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Rimvydas
Stankevicius
Eugenijus
Aliðanka
Eugenijus Ališanka urodził się na wygnaniu w
Barnaul (Rosja) w 1960 r. Od 1962 r. mieszka w
Wilnie. W 1983 r. ukończył Wydział Matematyki Uniwersytetu Wileńskiego. Od 1990 do 2000
r. pracownik naukowy Instytutu Kultury i Sztuki;
od 1994-2002 r. dyrektor międzynarodowych
programów w Litewskim Związku Pisarzy (LWU)
oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Wiosna Poezji”. Od 1994 do 2008 r. członek zarządu LWU, a od 1999 r. litewskiego PEN
Clubu. W latach 1998-2002 członek zarządu
Bałtyckiej Rady Pisarzy. W latach 2003 - 2015
redaktor naczelny magazynu „Wilno”, który
jest wydawany także w angielskiej („Vilnius Review”) i rosyjskiej wersji językowej.
Eugenijus Ališanka opublikował 7 tomików
poezji i 4 zbiory esejów. Jest autorem 3 almanachów „Townsfolk” w 1991, 1995 i 1999 r.
Jego tomiki poetyckie były tłumaczone i publikowane przez współczesnych poetów, takich jak: Wisława Szymborska, Carolyn Forshé,
Dannie Abse, John Freeman, Uroš Zupan, Katerina Anghelaki-Rooke, Jerome Rothenberg, De-

smond Egan, Jacek Podsiadło, Tomasz Róžycki,
Bernardyn Evaristo, Harvey L. Hix, Michael
Schmidt, Bohdan Zadura, Pascale Petit etc.
Jego książki zostały wydane w USA, Rosji,
Niemczech, Szwecji, Słowenii, Belgii i Bułgarii, a
wiersze przetłumaczono na ponad 20 języków.
W 1995 r. Eugenijus brał udział w międzynarodowym programie pisarskim w Iowa (USA),
a w 2000 r. w literackim projekcie „Literature’s
Express Europa 2000”, a w międzyczasie w ponad 70 festiwalach i wydarzeniach literackich w
całej Europie.

Nagrody

Nagroda Z. Gėlė za najlepszy debiut poetycki,1992
Nagroda Magazynu „Varpai” („Bells”), 2001
Nagroda Ministerstwa Kultury za książkę „Powrót Dionizosa”, 2001
Nagroda Litewskiego Związku Literatów
za tłumaczenia poezji (Z. Herbert „Nike która
się waha” i A. Debeljak „Imperfect Passion of
Word”, 2002
Nagroda „Spring of poetry” (Maironis), 2012
Nagroda Jotvingių, 2016

Przeczytaj poezję poety: E. Alisanka http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/eugenijus-alisanka/id-14

Rimvydas Stankevičius: „Poezja - to jest kradzież z poza”
Urodziłem się w litewskim mieście Elektrėnai
wieczorem 7 stycznia 1973 r. w czasie wielkiej
ulewy, kiedy niebo pękało od błyskawic.
Po ukończeniu szkoły średniej w Elektrėnai
(obecnie „Ažuolynas”) studiowałem filologię na
Uniwersytecie Wileńskim i miałem okazję uczyć
się od słynnego profesora Victoria Daujotytė i
poety Marcelijusa Martinaitisa.
W 1997 roku ukończyłam Uniwersytet Wileński z tytułem magistra literatury litewskiej. Rozpocząłem pracę jako reporter dla dziennika
Respublika.
Pierwsze wiersze stworzyłem jeszcze w dzieciństwie w czasie szkoły podstawowej. Poezja
powróciła do mojego życia podczas studiów
na uniwersytecie i już nigdy mnie nie opuściła.
Poezja była, jest i zawsze będzie najważniejszą aktywnością w moim życiu; ten głos mojego wnętrza, moje poszukiwania Boga, można
by rzec - odzwierciedlenie całego mojego życia
duchowego. Poezja - to jest swego rodzaju kradzież z poza, służąca powiększaniu i wzbogacaniu świata.
Do tej pory wydałem: kilka tomików poezji „Akis”/ „Oko”(1996), „Randas”/ „Ból” (2002),
„Tylos matavimo vienetai” / „Miara ciszy”
(2006), „Laužiu antspaudą” / „Złamanie pie-

częci” (2008), „Patys paprasčiausi burtažodžiai”
/ „Najprostsze zaklęcie” (2010), „Ryšys su vadaviete” / „Stanowisko Dowodzenia” (2012)/
„Stanowisko dowodzenia”, „Kertinis skiemuo” /
„Klucz sylab” (2015), „Pūgos durys” - poetycka
bajka dla dzieci, „Diktantai sielai” (2008) i „Betliejaus avytė” (2015) - 2 zbiory esejów, „Vinys
Marškonių kaimui statyti” (2011) - długie opowiadanie.

Moje inne prace:

W 2000 roku na podstawie mojej dramatyzacji Saulius Mykolaitis wystawił „Put Breaks On”.
W 2002 roku stworzyłem libretto do rockowej opery „Jūratė i Kastytis”, która powstała we
współpracy z kompozytorem Rokasem Radzevičiusem.
Jestem autorem tekstów do ponad dwudziestu
piosenek znanych popowych piosenkarzy litewskich: Marijus Mikutavičius, Aistė Smilgevičiūtė,
Kostas Smoriginas, Olegas Ditkovskis, Neda
Malūnavičiūtė, Saulius Bareikis, Mindaugas Ancevičius.
W 2009 roku zostałem laureatem festiwalu „Wiosna Poezji”, otrzymałem nagrodę Jurga Ivanauskaite Nagrodę Jotvingiai, wygrałem
konkurs „Książka Roku” i inne.
Moja poezja została przetłumaczona na język
polski, szwedzki, fiński, angielski i inne.

Przeczytaj poezję poety: R.Stankevicius http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/rimvydas-stankevicius/id-2
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Juha Kulmala

Tommi Parkko

Juha Kulmala (ur. 1962 r.) jest fińskim poetą
mieszkającym w Turku. Dotychczas opublikował
cztery tomy wierszy, a wkrótce zostanie wydany piąty. Jego zbiór „Pompeijin iloiset päivät”
(„Szczęśliwe dni Pompei”) otrzymał narodową
nagrodę „Dancing Bear”, przyznaną przez fińskie media publiczne (Yleisradio, Finnish Broadcasting Company). Jego zbiór poezji „Emme ole
dodo” („Nie jesteśmy Dodo”) otrzymał w 2011
roku nagrodę Jarkko Laine. Poezja Kulmala jest
zakorzeniona w surrealizmie i ekspresjonizmie.
Często wykorzystuje lekki, lakoniczny humor. Jego
wiersze zostały przetłumaczone na kilka języków.
Występował na wielu festiwalach i w klubach w
Anglii, Niemczech, Rosji, Estonii i Turcji, często przy
współpracy z muzykami i artystami innych sztuk.
Jest przewodniczącym corocznego Festiwalu Poezji w Turku.

Tommi Parkko (ur. 8 października 1969 r.) jest
fińskim poetą, dziennikarzem, pisarzem i pedagogiem. Studiował filozofię, estetykę i literaturę fińską na Uniwersytecie w Helsinkach oraz
badania źródłowe na Uniwersytecie Tampere.
Parkko zadebiutował jako poeta razem z Markusem Jääskeläinenem w 1994 r. Jego pierwszy
niezależny zbiór poezji „Short memory” został
wydany w 1997 r. Poza antologiami jego wiersze były publikowane między innymi w magazynie „Tuli & Savu”. Poezję Parkko przetłumaczono
na język łotewski, rosyjski, angielski, szwedzki i
estoński. Parkko był członkiem Rady Miasta Turku w 2004 i 2008 r.

Przeczytaj poezję poetów http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/tommi-parkko/id-12
http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/juha-kulmala/id-16

Ewa Elzbieta
Nowakowska
Ewa Elżbieta Nowakowska to urodzona w Krakowie poetka, eseistka, tłumaczka (m.in. autorstwa Alice Munro, Thomasa Mertona i Elif
Shafak). Absolwentka wydziału anglistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Międzynarodowego
Centrum Kultury i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie. Ewa jest członkiem Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Jako poetka była nominowana
do Nagrody Głównej III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jacka Bierezina w 1997 r.
oraz do Orfeusza - Nagrody Poetyckiej im. K.I.
Gałczyńskiego w 2013 r. (za tom Merton Linneusz Artaud). Jest laureatką pierwszej Nagrody K.
K. Baczyńskiego (1998). Została uhonorowana
przez Wisławę Szymborską II nagrodą w konkursie „Rynna poetycka” (2004). W 2014 r. otrzymała nagrodę Krakowska Książka Miesiąca za
tom „Trzy ołówki”.

Jadwiga Malina
Jadwiga Malina jest poetką i animatorką kultury. Autorką pięciu książek poetyckich. Laureatka nagrody Krakowska Książka Miesiąca za
tom „Od rozbłysku” (wrzesień 2013). Dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Starosty Powiatu Myślenickiego w dziedzinie kultury (2010, 2016).
W 2016 r. została nominowana do Nagrody
Poetyckiej im. K. I. Gałczyńskiego – Orfeusz za
tom „TU”. Publikowała m.in. w: Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, Sycynie, Regionach,
Kontekstach, Odrze, Frazie, Metaforze, Krakowie, Kwartalniku Artystycznym, Krytyce Literackiej, Nowej Dekadzie Krakowskiej, Migotaniach,
Toposie.

Przeczytaj poezję poetów http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/ewa-elzbieta-nowakowska/id-15
http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/jadwiga-malina/id-7
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~o Pedro
Joãa
Mée` sseder

Antóo` nio Mota
António Mota urodził się w Vilarelho, Ovil, w
gminie Baião, 16 lipca 1957 r. Był nauczycielem
w szkole podstawowej. W 1979 r. została wydana jego pierwsza książka „A Aldeia das Flores”. W 1983 r. za dzieło „O Rapaz de Louredo”
otrzymał nagrodę przyznaną przez Portugalskie
Stowarzyszenie Pisarzy. W 1990 r. otrzymał Nagrodę Gulbenkiana w kategorii Literatury dla
Dzieci i Młodzieży za powieść „Pedro Alecrim”.
W 1996 r. został nagrodzony za „A Casa das
Bengalas” nagrodą António Botto. W 2003 r. jego praca „O Sonho de Mariana” z ilustracjami
Danuty Wojciechowskiej została uhonorowana
nagrodą National Illustration Award. Ta sama
książka została wybrana przez Stowarzyszenie

Nauczycieli Portugalskich i Stowarzyszenie Wychowawców do projektu „Moja zabawka to
książka” (O Meu livro é um Brinquedo).
W 2004 r. otrzymał Główną Nagrodę Gulbenkian w kategorii Literatura dla Dzieci i Młodzieży, za książkę obrazkową „Se Eu Fosse Muito
Magrinho” z ilustracjami André Letrii.
Od 1980 r. regularnie odwiedza szkoły podstawowe, szkoły średnie, a także biblioteki publiczne w Portugalii i w innych krajach próbując
zachęcić dzieci i młodzież do czytania.
Współpracował z kilkoma czasopismami.
Brał udział w wielu działaniach organizowanych
przez biblioteki i szkoły wyższe.

Przeczytaj poezję poety http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/antonio-mota/id-9

João Pedro Mésseder urodził się w Porto w
Portugalii w 1957 r. Jego właściwe nazwisko to
José António Gomes. Profesor szkolnictwa wyższego, badacz i krytyk literacki. Autor kilku publikacji o współczesnej literaturze portugalskiej
oraz twórca książek dla dzieci i młodzieży.
Jego główne tomy poezji: „The Incurable City” (Caminho, 1999); „A Little Red Light” (Alma
Azul, 2000) - I Nagroda Piątego Konkursu Literackiego Związku Nauczycieli z Centralnego Regionu; „Fissura” (Caminho, 2000) - Nagroda
Literacka Marii Amália Vaz de Carvalho de Poesia; „Elucidário de Youkali seguido de Ordem
Alfabética” (Caminho, 2006); „Meridionais”
(Deriva, 2007); „Far away, the Fire” (Página a
Página, 2015); „The Disease of Colors followed
by Isles of God” (Poética, 2016). Messeder publikował także utwory aforystyczne m.in: „Sound
Guides” and „Other Abrasives” (Deriva, 2010) i

bardzo krótkie opowiadania: „Tales of the Last
Quarter” (Deriva, 2014). W 2012 r. jego „Little
Book of Things” (Caminho, 2012) została uhonorowana Nagrodą Bissaya Barreto w kategorii
literatura dla dzieci.
Wiele z jego trzydziestu tomów wierszy i krótkich opowiadań dla dzieci i młodzieży zyskało
szerokie uznanie publiczności.
Świadome czerpanie inspiracji ze śródziemnomorskiej przestrzeni kulturowej w celu konfrontowania jej z konkretnymi pytaniami
ogólnoludzkimi; refleksja nad słowem i jego mocą; zwięzłość wyrazu - to charakterystyczne elementy warsztatu poetyckiego autora.

Przeczytaj poezję poety http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/joao-pedro-messeder/id-13

KRAJE PARTNERSKIE PROJEKTU:

SOROS INTERNATIONAL HOUSE Koordynacja projektu: Litwa,
www.sih.lt

MUNICIPALITY OF LOUSADA w Portugalii,
www.cm-lousada.pt

INTERNATIONAL CULTURE ASSOCIATION IN TURKU w Finlandii,
www.semconsulting.fi

UNION OF ASSOCIATIONS MULTIKULTURA w Polsce,
www.multikultura.manifo.com

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

