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NAUJIENA: KOLEKTYVINIO POEZIJOS RAŠYMO ŽAIDIMAI ePublisher PLATFORMOJE
Virtualūs ePublisher projekto eilių rašymo ir kūrimo žaidimai jau veikia!
Projekto partneriai kartu su poetais ir kūrybinio rašymo entuziastais kūrė ir testavo ePublisher projekto žaidimusprogramėles, rinko komentarus bei pastabas iš potencialių šių įrankių vartotojų, koregavo juos ir tobulino. Nors tai buvo
gana ilgas bendras kūrybinis procesas, jo galutine versija jau galime džiaugtis ir didžiuotis! Tad kviečiame ir Jus išbandyti
šiuos smagius kolektyvinio poezijos rašymo žaidimus, skatinančius kiekvieno kūrybiškumą ir domėjimąsi poezija!

„Imaginary Picture“ –

„Surreal Dialogue“ – sukurk savo

„Poemizator“ – pakeisk bet kokį pateikto

sukurk vizualų eilėraštį drauge su kitais!

klausimus, atsakyk į pateiktus klausimus ir
pamatyk, kaip visa tai tampa
surealiu dialogu!

teksto žodį ir paversk visa tai eilėraščiu!

http://games.epublisherplatform.eu/imaginaryphoto/

http://games.epublisherplatform.eu/dialog/

http://games.epublisherplatform.eu/poemizator/

Išbandykite žaidimus jau dabar: http://games.epublisher-platform.eu/






Skaitote poeziją įvairiomis kalbomis?
Patys kuriate eilėraščius?
Domitės meniniu vertimu?
Norėtumėte pasidalinti savo kūryba su bendraminčiais?

Visa tai ir dar daugiau rasite virtualioje ePublisher platformoje  http://www.epublisher-platform.eu/poems

ePublisher virtualioje bibliotekoje jau sukaupta tūkstančiai eilėraščių bei vertimų, kuriuos įkėlė autoriai iš įvairiausių
šalių – Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Suomijos, JAV, San Marino, Serbijos, Slovėnijos, Brazilijos ir kt.!

Pasinerkite į magišką poezijos pasaulį kartu su ePublisher
bei prisijunkite prie mūsų bendruomenės internete:
www.epublisher-platform.eu

ePublisher TARPTAUTINIAI POEZIJOS FESTIVALIAI PARTNERIŲ VALSTYBĖSE
Tarptautiniai ePublisher poezijos festivaliai, kuriais siekėme suteikti galimybę plačiajai visuomenei iš arčiau susipažinti su šiuolaikinės
poezijos kūriniais ir poetais bei patobulinti kūrybinio rašymo įgūdžius, įvyko:

2017 m. kovo 18-19 d.
Krokuvoje, Lenkijoje

2017 m. balandžio 7-8 d.
Turku, Suomijoje

2017 m. gegužės 12-13 d.
Vilniuje, Lietuvoje

2017 m. birželio 6-7 d.
Lousadoje, Portugalijoje

Poezijos festivaliai buvo originalūs ir turėjo savitą specifiką. Turku mieste vykęs festivalis išsiskyrė savo dėmesiu tarptautiškumui ir
migrantų bendruomenėms. Vilniaus festivalis „Discover Poetry De novo“ buvo ypač modernus ir pristatė šiuolaikines poezijos
formas bei netradicinį poetinės kalbos naudojimą kitose meno formose. Krokuvoje organizuotas poezijos festivalis daugiau dėmesio
skyrė jaunųjų poetų ir jų kūrybos pristatymui bei skaitymui. Lousados festivalis dar kartą įrodė, jog šiuolaikiniai poetai-asmenybės ir
gyvas žodis turi didelę reikšmę ir pasisekimą jaunimo (ir ne tik) tarpe.
Festivalių renginiai buvo filmuojami, o jų užfiksuotomis akimirkos jau galima džiaugtis kiekvieno partnerio sukurtuose
dokumentiniuose filmukuose adresu: http://www.epublisher-platform.eu/eu/videos Bendras ePublisher tarptautinių poezijos
festivalių dokumentinis filmas bus pristatytas jau šį rudenį!

TARPTAUTINIS POEZIJOS FESTIVALIS VILNIUJE “POEZIJA KITAIP” –
NUO GYVO PERFORMANSO IKI KOLEKTYVINIO POEZIJOS RAŠYMO
2017 m. gegužės 12-13 dienomis poezijos mylėtojai ir Vilniaus miesto svečiai, atvykę iš svetur, turėjo
galimybę dalyvauti ePublisher projekto tarptautinio poezijos festivalio "Poezija kitaip" renginiuose.
Pirmoji
diena
prasidėjo
Nacionalinėje
dailės
galerijoje
(NDG),
kurioje
muzikinis/poetinis/performatyvus projektas "Vaibai ore" pristatė poemą "Mėlynas miškas". Poeto,
leidėjo ir architekto Tomo S. Butkaus pasirodymą "Pilnaties tuštybė" sudarė vieno eilėraščio
motyvas. Pirmąją renginio dalį užbaigė poezijos filmų peržiūra iš "Avaspo", "Nunu", "Betoninių
triušių" repertuarų. Filmukai: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=rn2eobEuyO0
ir https://www.youtube.com/watch?v=JhxTaftayQw
Po šio šiuolaikinių audiovizualinių poezijos formų kupino renginio, "House of Puglu", profesionalaus
meno namuose, poezijos mylėtojai turėjo galimybę išgirsti poeto ir eseisto Rimvydo Stankevičiaus
eiles, skaitomas aktorių Gabrielės Malinauskaitės, Astos Stankūnaitės ir Pijaus Narijausko. Po
skaitymų vyko šiltas pokalbis su autoriumi ir publika.
Filmukas: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1517&v=_NPqeYkKvPA
Pirmąją festivalio dieną vainikavo poetų iš Suomijos, Portugalijos, Lietuvos ir Lenkijos poezijos
skaitymai. Gražiu vakaro akcentu tapo suomių poeto Juha Kulmala ir saksofonisto Viktoro
Olechnovičiaus "duetas".
Antroji "Poezija kitaip" festivalio diena prasidėjo poeto ir publicisto Žygimanto Kudirkos pasirodymu,
įkvėpusiu atėjusiuosius kurti ir aktyviai dalyvauti kolektyvinio poezijos rašymo dirbtuvėse. Dirbtuvių
metu buvo išbandomos įvairiausios kolektyvinio rašymo technikos ir projekto ePublisher sukurti
kolektyvinio rašymo žaidimai kartu su poetais iš Suomijos, Portugalijos ir Lenkijos. Paskutinė
dirbtuvių dalis buvo žaismingoji sukurtos kolektyvinės poezijos karaokė.
Filmukas apie visą festivalį: https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=VW9fgwvrX4c
Daugiau nuotraukų rasite: www.epublisher-platform.eu/news/2017/05/international-poetryfestival-discover-poetry-de-novo
Daugiau informacijos projekto platformoje adresu http://www.epublisher-platform.eu
Projekto koordinatorius ir partneris Lietuvoje:
Soros International House www.sih.lt
Konstitucijos pr. 23A, 08105 Vilnius, tel. . +370 5 2724879; +370 600 20636
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis naujienlaiškis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

