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JOHDANTO
ePublisher on projekti, jonka tarkoituksena on edistää yleisökehitystä tukemalla
innovatiivisia tapoja kustantaa ammattilaisten ja harrastelijoiden runoja, auttaa uusien
yleisöjen tavoittamisessa ja parantaa runojen saatavuutta. Hankekumppanit Liettuasta,
Suomesta, Puolasta ja Portugalista käyttivät
kahta eri menetelmää päästäkseen tavoitteisiinsa:
Ensimmäinen oli multimedia- ja verkkotyökalujen käyttäminen innovatiivisena tapana
kirjoittaa ja edistää runoutta. Toinen oli runojen esittäminen suurelle yleisölle perinteisillä
tavoilla, kuten järjestämällä runouden lukutapahtumia ja festivaaleja.
Kumppanuuden tuloksena on kehitetty
e-portaali www.epublisher-platform.eu, joka
toimii monikielisenä kansainvälisenä alustana, jossa ammattilais- ja harrastelijarunoilijat

sekä kääntäjät voivat kustantaa runojaan,
kääntää niitä ja osallistua runouden luomiseen ja kääntämiseen. Se myös sallii runouden ystävien lukea, kommentoida ja arvioida
alustalle ladattuja runoja. ePublisher-yhteisöön voi liittyä kuka tahansa mistä maasta
onkaan ja millä kielellä runoja kirjoittaakaan.
Runouden edistämistapahtumia, kuten
ekskursioita, julkisia lukemisia, runouden heijastamista rakennusten seinille ja kansainvälisiä runofestivaaleja, järjestettiin Liettuassa,
Suomessa, Puolassa ja Portugalissa, ja niihin
osallistui ihmisiä kaikista neljästä projektin
edustamasta maasta. Halusimme festivaalien
olevan tavallisesta poikkeavia antaaksemme
erityistä painoarvoa runouden kielelle, joka
sai takaisin menneen perinteen ja suuntasi sen
kohti uusia ilmaisuvoimaisia tapoja.

Toivomme siis, että ePublisher on saavuttanut alla
luetteloidut tavoitteensa, ja että hankekumppanit
voivat olla ylpeitä saavutuksistaan:
• hanke keksi uusia tapoja tuoda runoutta laajemmalle yleisölle
• projektin osallistujat kokeilivat uusia tapoja luoda
runoutta
• suuri yleisö otti osaa runouden luomisessa

ePublisher ALUSTA
Nautitko runoudesta eri kielillä?
Oletko itse kiinnostunut runojen kirjoittamisesta?
Pidätkö runojen kääntämisestä?
Haluaisitko jakaa runojasi muiden kanssa ja saada niille tunnustusta?
Liity kansainväliseen verkkoyhteisöömme osoitteessa:
http://www.epublisher-platform.eu
jossa voit nauttia kasvavan kokoelmamme runojen lukemisesta,
ottaa yhteyttä kirjoittajiin kaikkialta maailmasta,
jakaa vaikutelmiasi ja jättää kommenttejasi.

ePUBLISHERISSA VOIT:
• Lukea ja nauttia tuhansista ePublisher-verkkokirjaston runoista ja käännöksistä, joita ovat
tehneet eri kirjoittajat kaikkialta maailmasta;

• Olla vuorovaikutuksessa muiden runoilijoiden, kääntäjien ja runouden ystävien kanssa;

• Etsiä runoja ja runoilijoita;

• Tutustua Liettuan, Puolan, Portugalin ja Suomen kuuluisimpiin ja suosituimpiin runoilijoihin
alustan kuukauden runoilija -sivulla;

• Jakaa runojasi verkossa yksinkertaisesti yhdellä klikkauksella;
• Saada runoillesi arvosteluja ja tunnustusta;
• Kommentoida muiden kirjoittamia ja/tai
kääntämiä runoja;
• Liittyä eloisaan yhteisöön, johon kuuluu runoilijoita, kääntäjiä ja runouden ystäviä neljästä hankekumppanimaasta – Liettuasta,
Puolasta, Portugalista sekä Suomesta – ja lisäksi Yhdysvalloista, San Marinosta, Serbiasta, Sloveniasta ja Brasiliasta;

• Luoda omia runojasi verkon kirjoituspelillä;

• Katsoa hankekumppanien videoita maidensa runotapahtumista;
• Tarkistaa uusimmat projektiuutiset ja seurata tapahtumia.

Nauti runouden maagisesta maailmasta ePUBLISHERin kanssa! Käy alustalla ja luo oma runosi!
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Þygimantas Kudirkan
yhteiskirjoituspelit (sovellukset)
Taiteilijoilla on yleensä hyvin ainutlaatuinen
näkökulma maailmaan, mikä tietyllä tavalla
rajoittaa yhteistyötä. Teoksen kirjoittaminen
yhdessä päätyisi läpi yön kestävään keskusteluun, muutamaan rikkonaiseen lasiin ja mahdollisesti siihen, ettei runoa saataisi ollenkaan
tehtyä.
Niinpä mietin, miten ihmiset saisi kirjoittamaan samaa tekstiä yhdessä, jättäen kuitenkin tilaa yksilölliselle ilmaisulle. Kuinka saada
kaikki ohjatuksi yhtä tarkoitusta kohti. Kuinka
saada heidät toimimaan sopusoinnussa.
Tämän takia tein kolme yhteiskirjoitussovellusta
- IMAGINARY PICTURE, SURREAL DIALOGUE

ja POEMIZATOR. Käyttäjät valitsevat yhden
näistä menetelmistä, aloittavat istunnon ja
muutamassa minuutissa he saavat kuvatiedoston, jossa on yhteistyöllä kirjoitettu runo, jonka
he voivat jakaa tai tallentaa.
Näiden sovellusten avulla voimme kaikki
liittyä ajatusten digitaaliseen verkkoon, tulla
yhdeksi aivo-osastojen kokonaisuudeksi ja kirjoittaa runoja samaan aikaan mistä tahansa
paikasta maailmassa.
Minua on aina kiehtonut satunnaisuuden runous, ja nämä sovellukset yhdistävät ihmisten
osuudet yllättäväksi kertomukseksi.
Minua kiehtoivat myös kirjalliset uudelleenjärjestelyt, minkä vuoksi yksi sovelluksista antaa

käyttäjän sekoittaa tekstiä, kunnes se muuttuu
joksikin aivan muuksi.
Minua hämmästyttää edelleen, että nytkin
kirjoitetaan runoja.
Yhtäkään klassisista surreaalimenetelmistä
(kuten rivin kirjoittaminen, paperin taittaminen
ja seuraavalle henkilölle ojentaminen) ei käytetty. Jokainen menetelmä on aito ja ainutlaatuinen, vaikkakin pohjimmiltaan yksinkertainen.
Sovellukset eivät opeta luovaa kirjoittamista. Niiden tarkoitus on yllyttää kirjoittamaan,
voittaa tyhjän paperin kammo. Ne tekevät
olon mukavaksi kysymällä kysymyksiä, näyttämällä määriteltäviä asioita jne. Tuskin huomaatkaan, kun jo olet kirjoittanut runon yhteistyönä. Nämä sovellukset estävät kirjoittamisen
sisäisen kamppailun.
Jos niitä ajatellaan tietokonepelinä – ne
imevät paljon monimutkaisempaa informaa-

tiota käyttäjästä kuin peli. Niitä ohjataan ajatuksia syöttämällä. Kuitenkin käyttöliittymä on
yksinkertaisempi kuin useimmilla peleillä.
Mielenkiintoista on, että runon merkityksen
saa tietää vasta sen valmistuttua eikä etukäteen. Tämän jälkeen sen voi tallentaa tai jakaa. Niinpä vain puolen tunnin istunnon jälkeen
saadaan jo muutamia runoja kovalevylle.
Sovelluksia käyttääkseen ei tarvitse olla runoilija – ne ovat kaikille avoimia. Niitä voidaan
käyttää moniin tarkoituksiin: luovuusharjoituksina, stressiä helpottamaan, mielen kuntoutukseen, avioeron ehkäisyyn, kyberseksiin – voit
itse viedä sitä pidemmälle!
Ne ovat luonteeltaan hyvin yksinkertaisia
mutta tekevät silti ihmeitä. Kokeile niitä, ja
jonain päivänä luen ne salaisesta tietokannastamme.

Kaikki kolme sovellusta ovat täällä: http://games.epublisher-platform.eu/
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Yksi illan kohokohdista oli kuuluisan suomalaisrunoilijan Juha Kulmalan ja liettualaisen saksofonistin Viktoras Olechnovičiusin
runon luenta ja musiikillinen yhteistyö. Olechnovičius pohti myöhemmin festivaalitapahtumia näillä sanoilla:

EPUBLISHER-FESTIVAALI
LIETTUA ”LÖYDÄ RUNOUS, DE NOVO”
Liettualaiset runouden ystävät saivat löytää runouden de novo kansainvälisellä ePublisher-festivaalilla 12.
ja 13. toukokuuta. Ensimmäinen päivä alkoi Kansallisessa taidegalleriassa (NDG), jossa osanottajilla oli mahdollisuus nähdä runouden innoittamia
live-esityksiä.

Vaibai Ore esitti runon Sininen metsä,
joka tarttui kaupungin pulssiin; sydän sykkii kaipuuta, vihaa, rakkautta ja raivoa yli
kaupungin. Myöhemmin runoilija ja arkkitehti Tomas S. Butkus esitti performanssin
Täydenkuun turhamaisuus. Tekijän itsensä
mukaan hän kirjoitti runon tunnettuaan,
että hänen vierellään oli joku – avustaja,
säestäjä. Tapahtuma päätyi eri ääni ja runous -ryhmien, Avaspo, Nunu ja Betonikanit,
runoelokuvien katseluun.
Nykyaikaisten kokeilujen jälkeen yleisölle
esitettiin perinteisemi lähestymistapa runouteen. Puglun talossa näyttelijät Gabriele
Malinauskaite, Asta Stankunaite, ja Pijus
Narijauskas esittivät runoilija ja esseisti

Rimvydas Stankeviciusin runoja ja tekstejä.
Tapahtumaa seurasi kirjailijan ja yleisön välinen keskustelu. Tapahtuman jälkeen Asta,
eräs näyttelijöistä, sanoi:

”Muusikkona minulla oli mahdollisuus kokeilevaan toimintaan runoilijan
kanssa hyvin erilaisella tavalla verrattuna konsertissa soittamiseen. Se
oli erittäin kiinnostavaa, hauskaa ja
aiheutti suuren mielenliikutuksen, joita
mielestäni pitäisi löytää runoudesta,
taiteesta ja muualta. Haluaisin nähdä
kaiken tänään esitetyn suurella areenalla. Lukemalla runoja alkuperäiskielellä ja jonkinlaisia performansseja
esittämällä voisimme saada ihmiset
todella innostumaan siitä. Erityisesti
rohkaisisin nuoria osallistumaan.”

Festivaalin toinen päivä alkoi runoilija ja
tiedottaja Žygimantas Kudirkan esityksellä, jonka tarkoitus oli inspiroida yleisöä ja
laajentaa näköpiirejä yhteiskirjoituspajaa
varten. Performanssin aikana suomalais-,
portugalilais- ja puolalaisrunoilijat sekä
pajan osanottajat kokeilivat erilaisia yhteiskirjoitusmenetelmiä ja ePublisher-yhteiskirjoituspelejä. Pajan viimeinen osa oli
runokaraoke, jossa käytettiin saatuja yhteistekstejä. Pajan jälkeen Žygimantas sanoi:

“Olen todella tyytyväinen tänään
saatuihin tuloksiin. Yhteiset runonkirjoituspelit houkuttelevat uusia harrastajia. ePublisher on eritäin mielenkiintoinen verkkosivusto, joka näyttää ensin
muuttumattomalta, mutta houkuttaa
enemmän ja enemmän eri taustaisia
ihmisiä, jotka luovat runoja reaaliajassa. “

”Tämä festivaali on todella inspiroinut minua. Mielestäni on erittäin
tärkeää edistää runoutta ihmisille,
erityisesti nuorille, jotta he kykenevät
lausumaan kauniita sanoja, parantamaan tietämystään ja jakamaan
tunteitaan runouden avulla.” Hänen
kollegansa lisäsi: “Jos yksikään, joka
on osallistunut näihin tapahtumiin, on
inspiroitunut, ajatellut: ’Ehkä minäkin
voisin kirjoittaa runoja’ ja ladannut vähintään yhden runon ePublisher-alustalle, on mielestäni tavoite 100-prosenttisesti saavutettu. ”
Festivaalin ensimmäinen päivä päättyi
suomalais-, portugalilais- ja puolalaisrunoilijoiden tuotannon lukemiseen.

Katso video Vilnan festivaalista täältä https://www.youtube.com/watch?v=VW9fgwvrX4c
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Matka
Anykšðèiai,
merkittävien
liettualaisten
runoilijoiden
kotimaahan
Aurinkoisena aamuna 27.5.2016. kävi suuri määrä ePublisher-projektin osanottaja Liettuan kaupungissa Anykščiaissa, joka
on merkittävien liettualaisten runoilijoiden,
A. Baranauskas; J. Biliūnas ja A. Vienuolis-Žukauskas, kotipaikka.
Runoja kirjoittavat ja projektin sivuilla niitä julkaisevat henkilöt käyttivät hyväkseen
tilannetta kokea kaupungin erityinen henki
– kaupungin, jossa ovat kerran eläneet suuret runoilijat ja kirjailijat, ja jossa sijaitsee ikivihreä tuhoutumaton Anykščiain metsä
(Anykščių šilelis), josta A. Baranauskas kirjoitti.
Ensimmäinen pysäkki – hiljattain perustettu Latvakävelyreitti (http://anyksciuparkas.lt/parko- lankytojams/medziu-laju-takas)
Anykščiain mäntymetsässä Puntukasin kiven
lähellä. Reitti kiemurtelee latvustossa noin
300 metriä kohoten vähitellen, kunnes se saavuttaa 21 metrin korkeuden. Sitten kaikilla oli

mahdollisuus kiivetä vielä 36 metriä ja tutkailla korkeuksista Anykščiai-metsää, Šventoji-joen mutkia ja ympäröiviä tasankoja.
Luonnon kauneuden vaikutusta syvensi näyttelijä ja projektin osanottaja G.Malinauskaitė
lausumalla otteita runosta Anykščiain metsä (http://antologija.lt/text/antanas-baranauskas-anyksciu-silelis).
Myöhemmin vierailimme Onnen Valolla
(Laimės žiburys) (http://www.anyksciu-parkas.lt/gamta-ir-kultura/kulturos-verty-bes/
jbiliuno-kapas-laimes-ziburys) – liettuan klassikkorunoilijan J.Biliūnasin haudalla.
Käveltyämme Vanhankaupungin halki ja
käytyämme A. Baranauskasin ja VienuolisŽukauskasin aukioilla, molemmat jännitystä ja hyvää tuulta täynnä, suuntasimme kohti matkamme viimeistä kohdetta – 1800-luvun
arkkitehtonista muistomerkkiä Burbiškisin kartanoa (http://www.burbiskis.lt). Tässä hienostuneessa ja tyylikkäässä neoklassisessa
helmessä järjestettiin ePublisher-alustalle
teoksiaan ladanneiden paikallisten ja kansainvälisten runoilijoiden runouden lausuntaesitys.

Liettualaiselle
runoilijalle
R.Stankevièiusille
omistettu runoilta
Soros International House järjesti Vilnan Vanhankaupungin sydämessä olevassa

Kahvikrouvissa 3. kesäkuuta 2016 tapaamisen kuuluisan nykyrunoilijan, ja
ePublisherin huhtikuun 2016 kuukauden runoilijan, Rimvydas Stankevičiusin kanssa.
Tapahtuman aikana kaikilla lukijoilla ja runouden ystävillä oli erinomainen tilaisuus paitsi tavata runoilija,
myös nauttia hänen upeasta runoudestaan nuorten näyttelijöiden Gab-

Näyttelijät esittivät vaikuttavan ohjelman, joka koostui R.Stankevičiusin va-

lituista runoista, kirjoituksista ja lauluista.
Esitys paljasti runouden voiman, sen kyvyn
koskettaa – yleisö sai kokea, kuinka vain
muutamalla kauniisti laaditulla rivillä voi olla paljon enemmän voimaa ja vetoa kuin
kasoilla tavallista tekstiä. Kuten R. Stankevičius myöhemmin sanoi keskustelun aikana,
runo voi olla jopa rukous, niin voimakas se
on!

Tapahtuman lopussa osallistujat
nauttivat tilaisuudesta keskustella
runoilijan kanssa, kysyä häneltä kysymyksiä ja kuunnella hänen oivalluksiaan.

rielė Malinauskaitėn, Dovydas Laukysin and
Asta Stankūnaitėn esittämänä.

Videoita tapahtumista https://www.youtube.com/watch?v=O0Zsjcq9Vdc
https://www.youtube.com/watch?v=xMn72NiV6Uc
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Runouden
luku
MCTAUssa
SIH järjesti runouden lukemistapahtuman Medardas Čobotasin kolmannen
vuosisadan yliopistossa (MCTAU) 8. huhtikuuta 2016. Tapaaminen toi yhteen suu-

ren määrän kirjallisuuden opiskelijoita sekä
MCTAUn Kirjojen ystävien kerhon jäseniä.
Tapahtuma oli omistettu kuuluisalle liettualaiselle runoilijalle Vytautas Mačernisille.
Aluksi näyttelijä Gabrielė Malinauskaitė luki hänen runojaan, minkä jälkeen Gabrielė
piristi yleisöä muutamilla erittäin tunteellisilla lauluilla. Tätä seurasi professori Virginija Šlekienėn luento runoilijan elämästä ja
työstä.
Tapahtuman lopuksi tri Romualdas Šimkūnas, tiedekunnan dekaani, kiitti SIH-työryhmän suurta aloitetta kaikkien
osanottajien ja opiskelijoiden puolesta ja
antoi Minties verpetuose -runokirjan, joka
koostuu yli 50 MCTAUn kirjallisuuden opiskelijoiden kirjoittamasta runosta.

Runomatka
Kaunasiin
7. lokakuuta 2016 suuri ryhmä ePublisher-projektin aktiivisia osanottajia, runoilijoita, kääntäjiä ja runouden ystäviä teki
jännittävän matkan Liettuan toiseksi suurimpaan kaupunkiin, – runolliseen Kaunasiin.
Retken tarkoituksena oli kunnioittaa
kahta kuuluisaa Liettuan runoilijaa,

Maironisia ja Salomėja Nėrisiä (http://antologija.lt/author/salomeja-neris?lang=en),
vierailemalla heidän muistokseen perustetuissa museoissa: Maironisin Liettuan kirjallisuusmuseossa (http://maironiomuziejus.lt/)
ja S. Nėris talomuseossa. Osanottajat kiersivät näyttelyn, joka oli omistettu Maironisille
(1862- 1932) – runoilijalle, kirkkoherralle ja Kaunasin seminaarin moraaliteologian professorille. Maironis on liettualaisille
kaikkialla maailmassa paitsi runoilija, myös
elävä symboli toivosta, kansallisesta lannistumattomuudesta ja vankkumattomasta uskosta siihen, että kärsimys johtaa kunniaan.
Seuraava kohde oli talo, joka kuului Salomėja Nėrisille (1904-1945), Liettuan rakastetuimmalle runoilijalle, joka kerran
kutsui sitä meripihkapisaraksi. Ympäröivä
luonto oli henkeäsalpaava, ja osanottajat
oppivat paljon runoilijan elämästä, kapinallisista teoista ja rakkaudesta runouteen.

Runoheijastuksia
Vilnassa
SIH-johtaja ja ePublisherin koordinaattori
D. Malinauskiene sekä Kansallisen taidegallerian (NDG) pääkuraattori L. Jablonskiene
pitivät 11. marraskuuta 2016 lehdistötilaisuuden julistaakseen ePublisherin runoheijastukset alkaneeksi NDGn (www.ndg.lt)
LED-näytöllä.

Paikallisen yhteisön jäsenet ja Vilnassa kävijät saivat lukea näytöltä tuhansia runoja liettualaisilta runoilijoilta, jotka olivat
ladanneet teoksiaan ePublisher-alustalle.
Myöhemmin ennen Kansainvälisen festivaalin alkua, esitettiin kumppanimaiden runoutta alkuperäisillä kielillään. Festivaalin
osanottajat olivat todella ylpeitä nähdessään teoksiaan esitettävän.
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Toisena päivänä festivaali siirtyi kaupungin pääkirjastoon, jossa tutustuimme suomalaiseen runouteen. Kirjaston edustaja, Matti,
kertoi sen runokokoelmasta. Turkulaisrunoilija Mika Lamminpää puhui englanniksi suomenkielisen runouden yksityiskohdista ja sen
muille kielille kääntämisen tärkeydestä. Sitten
runoilijat lukivat runojaan. Tapahtumaan otti
osaa yli 20 suomalaista runoilijaa eri kaupungeista, kuten Turusta, Raisiosta, Kaarinasta,
Helsingistä ja Tampereelta. Suomalaiskirjailijoihin kuuluivat Tommi Parkko, Juha Kulmala,
Kimmo Räntilä, and Ahmed Zaidan. Liettuaa,
Portugalia ja Puolaa edustavat vieraat lukivat
runoja sekä englanniksi että niiden alkuperäiskielillä. Yleisö nautti runojen luennasta:

ePUBLISHER- FESTIVAALI
SUOMESSA
Turun ePublisher-runofestivaali pidettiin 7.8. huhtikuuta 2017. Ohjelma oli ällistyttä-

vä, ja tapahtumia pidettiin eri paikoissa.
7. päivän aamuna kumppanimaiden osanottajat vierailivat Turun kristillisellä opistolla,
jossa ulkomaalaiset opiskelijat lukivat Mikael
Agricolan ja muiden kuuluisien suomalaisten
runoilijoiden runoja. Ulkomaalaiset vieraat,
mukaan lukien yhteistyömaiden runoilijat,
esittelivät itsensä ja lukivat runoja englanniksi. Myös tunnetut suomalaiset runoilijat, kuten
Tommi Parkko ja Juha Kulmala, ottivat osaa
tapahtumaan. Turkulaiset kääntäjät Antonina
ja Matti Huovinen esittivät suomennoksensa
Andrei Karpinin alun perin venäjäksi kirjoittamasta runosta Turun linnasta. Suomea opiskelevilla opiskelijoilla ja muilla osanottajilla oli
loistava tilaisuus tutustua suomalaisiin runoilijoihin ja heidän runouteensa sekä lisäksi Liettuan, Puolan ja Portugalin runouteen. Osanottajat myös nauttivat suomenkielisten runojen
lukemisesta.

”Pidin kirjaston tapahtumasta. Se oli
ällistyttävä”, sanoivat Liettuan runoili-

jat. ”Kiitos hyvin järjestetystä tapahtumasta Turussa”, sanoi portugalilainen
kumppanimme Artur Pinto ”Se oli hyvin
järjestetty ja nautin siitä eritäin paljon”, totesi turkulaisrunoilija Tatiana Kivinen.

Noin 90 henkilöä osallistui tapahtumaan.

Illalla festivaalin osallistujat kävivät Turun
Kirjatalossa, jossa paikan edustaja Pentti
Tähtinen kertoi sen tarjoamasta toiminnasta.
Myöhemmin irakilaissyntyinen runoilija kertoi
meille tarinastaan runoilijana ja lausui runojaan englanniksi. Sitten kaikki runoilijat lukivat
runojaan englanniksi sekä alkuperäiskielillä. Tätä seurasi erittäin lämmin ja tuottelias
keskustelu runoudesta jokapäiväisessä elämässämme ja runouden kääntämisestä muille
kielille.

”Kiitos tästä tapahtumasta. Nautin siitä todella ”, sanoi romanialainen opiston opiskelija Venera Cicileanu ”Olen
todella pitänyt tästä tapahtumasta.
Monet kiitokset. Nyt tiedän, kuka Agricola on”, kertoi toinen opiskelija Al-Ethawi

Kanaan Fadel Abbas Irakista. Tapahtumaan
otti osaa yli 100 henkilöä opiston opiskelijat
mukaan lukien.
Opiston runotapahtuman jälkeen teimme
kirjallisen retken Turun ympäri. Opas johdatti
ulkomaalaiset vieraat tärkeimmille kirjallisuuteen liittyville paikoille. Vierailimme kuuluisien
runoilijoiden muistomerkeillä, heidän runouteensa liittyvillä tärkeillä paikoilla ja Turun
yliopistossa. Matkalla kävimme kirjallisuuskahvilassa, jossa tapasimme kirjailija Tommi
Parkon, joka järjesti ällistyttävän yhteisharjoituspajan paikallisyleisölle ja ulkomaalaisille
vieraille.

Katso video Turun festivaalista täältä
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=jByDK2uqzTI
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Järjestetyt runouden luentatapahtumat
Turussa
Turun kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys (TKKY) järjesti kolme julkista runouden luentatapahtumaa elokuun
lopussa ja syyskuun alussa. Tapahtumien
tarkoitus oli lisätä maahanmuuttajaopiskelijoiden kiinnostusta suomalaiseen
runouteen ja kannustaa heitä lukemaan
runoja ääneen suomeksi. Kolme maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
ryhmää otti osaa kyseisiin tapahtumiin.
Opiskelijat lukivat runoja myös omilla
kielillään, ja siten tukivat vähemmän käytet-

tyjä kieliä (LWUEL) ja monikielisyyttä. Tapahtumaan osallistui yli 70 ihmistä, joille kerrottiin
ePublisher-projektista ja runoalustasta sekä tulevista tapahtumista ja kansainvälisistä festivaaleista.

Runollinen retki
Helsinkiin
TKKY järjesti aktiivisimmille ePublisher-projektin osanottajille retken Helsinkiin

sunnuntaina 11. syyskuuta. Yhteensä
30 henkilöä Turusta Raisiosta, Paraisilta

ja Kaarinasta vieraili paikoissa, jotka liittyivät
suuriin suomalaisiin runoilijoihin, kuten Johan
Ludvig Runebergiin, Aleksis Kiveen, Elias Lönnrotiin and Eino Leinoon. Bussimatkan aikana
matkaopas Matti Huovinen luki kyseisten runoilijoiden runoja. Runoilijoiden muistomerkkien äärellä osanottajat lukivat runoja itse, ja
Matti kertoi näiden runoilijoiden elämistä ja
runoista. Osanottajilla oli hieno mahdollisuus
tutustua suomalaiseen runouteen ja myös runoilijoiden elämään.

”Kiitos kiinnostavasta retkestä ja runoudesta. Nautin siitä syvästi. Voisitteko ilmoittaa meille, mikäli järjestätte tämän
uudestaan” – Larisa Söderström, osanotta-

ja Paraisilta.

Matka suomalaisrunoilijoiden
synnyinpaikoille
Sunnuntaina 8. tammikuuta 2017 TKKY järjesti ekskursion tunnettujen suomalaisrunoilijoiden Elias Lönnrotin ja Aleksis Kiven
synnyinpaikoille. Matka alkoi Turusta Lohjalle
(Sammattiin), jossa sijaitsee Elias Lönnrotin synnyintalo. Lönnrot on kuuluisa Suomen kansalliseepoksen Kalevalan kirjoittamisesta. Lohjalta

matka jatkui Nurmijärvelle, jossa kuuluisa runoilija-kirjailija Aleksis Kivi syntyi. Osanottajat
saivat tutustua sekä suomalaiskirjailijoiden synnyinpaikkoihin, että heidän elämiinsä. Matkan
aikana runoilijoiden runoja luki Antonina Huovinen ja matkaopas kertoi paikoista sekä runoilijoista ja heidän runoudestaan.

Yhteiskirjoitusta SuomalaisruTurussa
noilija Armas
Hiirelle omistetsunnuntaina 7. lokakuuta.
tu runoilta

TKKY järjesti yhteiskirjoitustapahtuman Turussa
Tapahtuman aluksi kaikki osanottajat toivottivat hyvää
syntymäpäivää runoilija Andrei Karpinille, minkä jälkeen hän luki joitakin runoistaan. Tämän
jälkeen osallistujia kehotettiin kirjoittamaan pienissä ryhmissä omia runojaan. Kaikki nauttivat
kirjoittamisesta yhteistyönä ja lukivat toisilleen
tekemiään yhteisrunoja.
Myöhemmin runoilija Irina Hvalovskaja luki
omia runojaan ja lauloi runoihinsa perustuvia
kappaleita, minkä jälkeen myös Tatiana Kivinen
ja Larissa Erikson lukivat omia runojaan. Tapahtuma oli suurmenestys, ja osallistujat nauttivat
siitä kovasti.
”Kiitos tästä illasta. Pidimme siitä” –
turkulaiskirjailijat Irina Hvalovskaja, Tatiana Kivinen ja Larisa Erikson.

20. lokakuuta 2016 järjestettiin
Varissuon kirkossa runoilta, joka oli
omistettu Armas Hiirelle, ePublisherin kuu-

kauden runoilijalle. Tapahtuman järjesti Inkerinliitto. TKKYn edustajat osallistuivat
tapahtumaan ePublisher-projektin puolesta.
Svetlana Myhkyrä esitteli ePublisher-projektin osallistujille. Evgeni Shorohov, säveltäjä-kitaristi Petrozavodskista, soitti Armas
Hiiren teoksia, jotka perustuivat Kalevalaan
– Suomen kansalliseepokseen, josta on tullut
osa maailmankirjallisuutta: eepos on käännetty yli 60 kielelle. Inkerinliiton edustaja Martti Hirvonen kiitti Armas Hiirtä tämän
tärkeästä työstä: Kalevalan kääntämisestä
suomesta venäjäksi.
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EPUBLISHER-FESTIVAALI
PUOLASSA
Multikultura järjesti 18.-19. maaliskuuta 2017 runofestivaalin Krakovassa, mikä yhdisti ePublisher-festivaalin

maailman runopäivään Puolassa. Näin Multikultura teki ePublisher-festivaalista paljon
vetävämmän Krakovan nuorille runoilijoille
ja yleisölle. Krakovassa pidettiin yhdistettyjen runotapahtumien ja nuorten taiteilijoiden avoimien tapaamisten sarja, jonne
sekä kirjallisuusvieraat että paikalliset ihmiset kutsuttiin. ePublisher-runofestivaali lisäsi
osallistujien tietoisuutta asuinpaikoistaan
ja esitteli heille julkisiin lukutilaisuuksiin ja
henkilökohtaisiin tapaamisiin kutsuttuja ulkomaalaisia runoilijoita. Multikultura kutsui
myös muista Puolan osista puolalaisia runoilijoita, jotka olivat jo julkaisseet tuotoksiaan ePublisher-verkkosivuilla. Maailman
runopäivä Puolassa ja Krakovan runofestivaali olivat juhla kaikille, jotka kirjoittavat
ja lukevat runoja. Festivaalissa oli näytöksiä,
konsertteja, runoilijoiden ja kirjailijoiden tapaamisia, keskusteluita, paneeleita ja kantaesityksiäkin. Osallistujille tarjottiin Krakovan kirjallisuusreittien kiertokäyntiä sekä
mahdollisuutta osallistua Widok Krakowa
-elokuvan (Näkymä Krakovasta) näytökseen
Adam Zagajewskin opastamana. Festivaali
esitteli nuorille taiteilijoille huomattavia kriitikoita, kuten Wojciech Bonowiczin, joka kuvaili Puolan runouden tilaa eurooppalaisten
ja maailmanlaajuisten suuntausten taustaa

vasten, ja Miłosz Biedrzyckin, joka kuvaili Puolan suurimpia kirjallisuusfestivaaleja.
Runouden ystävillä oli harvinainen tilaisuus
tavata ja keskustella henkilökohtaisesti kuuluisan puolalaisen runoilijan Adam Zagajewskin kanssa. Festivaalinäyttely esitteli
nuorten krakovalaisrunoilijoiden saavutuksia puolaksi ja englanniksi. Puolan kirjailijoiden yhdistyksen lastenryhmä Krakovan nuoret esitteli vastikään julkaistuja runojaan.
Osanottajat kerääntyivät päivällisellä yhteen ja jatkoivat keskusteluitaan. Kansainväliset runoustapaamiset edistivät internetin
kautta Krakovan asemaa todellisena kansallisena kirjallisuuden ja erityisesti runouden keskuksena.
Runofestivaalin
osanottajat
kertoivat
nauttineensa mahdollisuudesta tavata Puolan kuuluisia runoilijoita ja kriitikoita, kuten
Adam Zagajewskin, Miłosz Biedrzyckin, ja
Wojciech Bonowiczin.
Osa korosti kommenteissaan harvinaista
kokemusta jakaa hyvin puolaksi käännettyjä
ulkomaalaisia runousesityksiä.
Osallistujien yleisvaikutelma oli, että Puolassa ja Euroopassa on suurta kannatusta
runotapahtumille, ja että he suosittelevat
lämpimästi runofestivaalien tulevan jokavuotiseksi osaksi kaupungin kulttuurikalenteria Krakovassa – Runouden kaupungissa.

Runotapahtumat
Krakovassa
Multikultura järjesti runoilijoiden tapaamisia 23. ja 24. huhtikuuta 2016.
Tapaamiset järjestettiin Malopolskan kir-

japäivillä ja niihin osallistuivat runoilijat Adam
Zwoniarski, Agnieszka Smugła, Ewa Zwoniarska, Anna Zięba ja Maria Jankowska sekä runouden ystäviä ja ePublisher-runoprojektin
verkkosivujen käyttäjiä. Osallistujat saivat esitellä tuotoksiaan, tavata muita kirjoittajia ja
erityisvieraita sekä keskustella yhteiskirjoituksesta ePublisher-alustalla. Tapahtuman järjesti
Yhdistysliitto Multikultura yhteistyössä projektikumppanien, Fundacja Poematin ja Krakovan
Puolalaiskirjoittajien yhdistyksen kanssa.

tyksen Krakovan haarassa. Yhteistyökumppanit jakoivat suunnitelmansa loppuvuoden 2016
paikallisista runotapahtumista. Kukin paikalla
oleva runoilija kutsuttiin lukemaan omia runojaan.
Tapahtumaan otti osaa 37 henkilöä, ja sen
järjestivät Yhdistysliitto Multikultura ja Fundacja Poemat. Runojen luentaa johti Puolalaiskirjoittajien yhdistyksen puheenjohtaja Michal
Zablocki.
Virallisten tapahtumien jälkeen osallistujat
ottivat osaa Krakovan Runoyön toimintaan.

Virallisten tapahtumien jälkeen osallistujat ottivat osaa Malopolskan kirjapäi-

vien eri tapahtumiin Krakovassa.
10.-12. kesäkuuta 2016 pidettiin runouden luentatapahtuma ePublisher-alustan esittelemiseksi. Osallistujat saivat mahdollisuuden
esittää teoksiaan Puolalaiskirjoittajien yhdis-

Katso video Krakovan festivaalista täältä https://www.youtube.com/watch?v=SMdtTbgDEWM
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Bruna, eräs opiskelijoista, kertoi: ”Tämä
festivaali on ollut fantastinen kokemus,
sillä sain tavata eri maiden runoilijoita
ja ymmärtää, että runous voi innoittaa
meitä päivittäin.”

ePUBLISHER-FESTIVAALI
PORTUGALISSA
Kansainvälinen runofestivaali pidettiin
Lousadassa 6. ja 7. kesäkuuta 2017.
Suurella yleisöllä ja ePublisher-projektikumppaneilla oli kaksi toiminnantäyteistä
päivää, joina runous ylitti kielimuurin ja oli
kommunikaation kuningatar.
Ensimmäisen päivän alussa Diogo Piçarra esitteli projektin Pessoassa, jossa laulaja-säveltäjä esitteli kirjansa, joka perustui
suuren runoilijan Fernando
Pessoan runoihin, ilahduttaen paikalla
olevia ihmisiä. Yleisön lukumäärä oli noin
200, ja se koostui pääasiassa nuorista
12-luokkalaisista Lousadan koulun oppilaista.
Diogo kertoi: ”Oli ilo olla osa niin rikasta kokemusta kuin runofestivaalia,
jossa sain esittää minulle esiintyjänä
hyvin tärkeän projektin.”
Iltapäivällä oli aika muistella Álvaro Feijóa, Lousadan kuuluisinta runoilijaa. Kävimme talossa, jossa runoilija eli lapsuutensa ja

nuoruutensa, ja jonka kirjastossa oli lausuttu hänen runojaan. Nykyään Casa de Vilar
kuuluu runoilijan veljenpojalla, joka tekee
animaatioelokuvia ja hoitaa taloon kuuluvaa Animaatioelokuvamuseota. Eräs hänen
produktioistaan perustuu hänen setänsä runolle Nossa Senhora da Apresentação. Abi
kertoi paikalla oleville, että ”setäni runoon
perustuvan elokuvan tuottaminen oli tapa
kunnioittaa hänen muistoaan ja yhdistää
kaksi eri taidemuotoa.”
Toisena päivänä tapahtui erittäin miellyttävä kierailu kahteen Lousadan kunnan
tunnusomaiseen paikkaan: Quinta da Tapadaan ja Casa de Justeen, minkä jälkeen
kunnankirjasto täyttyi runoutta juhlivista runoilijoista. Kuuluisa portugalilainen runoilija
João Pedro Mésseder, ePublisherin maaliskuun 2017 kuukauden runoilija, kertoi elämästään kirjailijana ja runoilijana. Tämän
jälkeen kaksi Lousadan kirjastoverkon Runonluentakilpailun voittanutta opiskelijaa
luki eräiden Portugalin suurimpien runoilijoiden runoja.

Iltapäivän kohokohta saavutettiin, kun
kutsutut runoilijat Liettuasta – Laima Kreivytė ja Zygimantas Kudirka, Puolasta –
Bożena Boba-Dyga, Katarzyna Grzesiak ja
Michał Zabłocki ja Suomesta – Juha Kulmala, Kimmo
Räntilä ja Ahmed Zaidan, esittivät runojaan osallistujille äidinkielellään. Portugalin
kunniavieras João Pedro Mésseder tunnusti
ePublisherin kaltaisten projektien tärkeyden
sanomalla:

”Runous voi olla tapa tuomita väärinkäytöksiä ja osoittaa myötätuntoa
kärsiville ja sorretuille. Runouden kautta runoilija voi taistella yhteiskunnallista epäoikeudenmukaisuutta vastaan
ja muuttaa mielipiteitä.”

Katso video Lousadan festivaalista täältä https://www.youtube.com/watch?v=WSUaPLF9u84
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25 marraskuuta 2016 tutustuttiin
Lousadan kuuluisimpaan runoilijaan Álvaro Feijóon, joka syntyi Pohjois-Portugalin
kaupungissa Viana do Castelossa Casa da
Carreira -rakennuksessa, joka on nykyään
Viana do Castelon kunnantalo. Yli 40-henkisen ryhmän otti vastaan Vianan kunnan
kulttuurivaltuutettu, joka luki joitakin Feijón
runoja. Runoilija itse kuoli vuonna 1941 vain
25-vuotiaana, mutta kaksi hänen veljentyttäristään esitteli taloa ja kertoi elämästä
talossa siihen aikaan, kun runoilija oli hengissä. Se oli todella miellyttävä ja hyödyllinen retki.

Lousadan
ePUBLISHER tapahtumat
10.

maaliskuuta

2016

juhlimme

Manuel Alegren kirjoittaman erittäin kuuluisan runokirjan Praça da Cançãon ensimmäisen painoksen 50-vuotispäivää.

Manuel Alegre on arvostettu ja kunnioitettu portugalilainen runoilija, jolla on pitkä lista kustannettuja teoksia.
Häntä vainosi diktatuuri, joka hallitsi
Portugalia 25. huhtikuuta 1974 asti.
Salaista poliisia paetakseen Manuel

Alegren täytyi paeta maasta. Ennen maanpakoaan hän piileksi Casa de Vilarissa, jossa hän kirjoitti Praça da Cançãon. Lousadan
kunnankirjasto päätti ePublisheriin liittyvällä
toiminnalla huomioida kirjan kustantamisen
50-vuotispäivää.
Itse Manuel Alegre osallistui tapahtumaan todeten: ”Lousadassa viettämäni

päivät olivat rauhallisia ja onnellisia,
toisin kuin Portugalin pääkaupungissa, jossa pelko vallitsi. Olen erittäin onnellinen voidessani juhlia tänä päivänä
kanssanne.”

Tapahtuma aloitti myös Lousadan kuuluisimman runoilijan Álvaro Feijón 100 vuotta

syntymästä -juhlavuoden.

12. syyskuuta 2016, kunnankirjaston 13. vuosipäivänä, pidettiin julkinen
runouden
lukutapahtuma,
klassisen musiikin tapahtuma ja lisäksi
runoja heijastettiin kirjaston seinille.
Suunniteltua ePublisher-projektin toimintaa jatkaen 13. vuosipäivä
omistettiin täysin runoudelle. Klassisen musiikin konsertin lisäksi runoja
luettiin ääneen ja heijastettiin kirjastorakennuksen seinille. Tämä kaikki
tapahtui kirjastoon johtavilla portailla, mikä yllätti kaikki kadulla kulkijat.

21. maaliskuuta, 2017 “Runouden kylvö”: maailman runopäivän juhla.
Tässä toiminnassa yritimme ottaa mukaan
kahviloita ja muita Lousadan keskustan julkisia paikkoja. Useiden portugalilaisten runoilijoiden runoja annettiin ihmisille pienen
siemenpaketin kera, näin yhdistäen ePub-

lisher-projekti kunnalliseen ympäristön ja
biodiversiteetin vuoteen. Se oli yksi tapa levittää projektia, sillä monet saatiin tutustumaan hankkeen ideoihin ja mahdollisuuteen
liittyä runousalustaan.
Runojen luentakilpailu pidettiin 30. maaliskuuta 2017. Vuoden 2017 tammikuusta

maaliskuuhun valittiin läänin kunkin koulun
oppilaiden joukosta yksi edustaja jokaiselta luokka-asteelta. 30. maaliskuuta nämä
edustajat lukivat runonsa, minkä perusteella tuomaristo valitsi kunkin luokka-asteen
parhaan oppilaan. Tämä hanke oli erittäin
mielenkiintoinen, koska se koski koko kouluyhteisöä ja runous oli monta kuukautta
tehokkaasti mukana opiskelijoiden ja opettajien elämässä. Kaikki ottivat tämän haasteen suurella innolla vastaan ja lopputulos
oli erinomainen.

Lousadan kirjastoverkoston viides pedagoginen huippukokous pidettiin Lousadassa
28.-29. lokakuuta 2016, ja sen aihe oli
Puhutaan runoudesta. Näinä kahtena päivänä runous oli pääaihe, ja monet portugalilaiset runoilijat antoivat lausuntonsa
kirjoittajina ja runojen lukijoina. Kokous pidettiin Lousadan kunnan auditoriossa noin
200 hengen yleisölle, joka koostui opettajista ja muista kirjallisuuden ja erityisesti runouden ammattilaisista.
Osallistujille oli tarjolla useita luentoja,
joita pitivät portugalilaiset runoilijat ja muut
runoutta päivittäin käyttävät asiantuntijat
(muusikot, säveltäjät, sanoittajat), jotka oppivat käyttämään runoutta luokan oppilaiden kanssa.
Videoita tapahtumista https://www.youtube.com/watch?v=sfdcMSWFe5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tFd20jXII3c
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KUULUISIA LIETTUALAISIA,
SUOMALAISIA, PUOLALAISIA JA
PORTUGALILAISIA RUNOILIJOITA –
EPUBLISHERIN KUUKAUDEN
RUNOILIJAT

Rimvydas
Stankevicius
Eugenijus
Ališsanka
Eugenijus Ališanka syntyi maanpaossa Venäjän
Barnaulissa vuonna 1960. Hän on elänyt Vilnassa vuodesta 1962. Vuonna 1983 hän valmistui
Vilnan yliopistosta matematiikan tiedekunnasta.
Vuosina 1990-2000 hän työskenteli Kulttuuri- ja
taideinstituutin tutkijana, ja vuosina 1994-2002
hän oli kansainvälisen runousfestivaalin Runouden kevään sekä Liettuan kirjailijayhdistyksen
(LWU) kansainvälisten ohjelmien johtaja. Vuosina 1994 - 2008 hän toimi LWUn hallituksen jäsenenä, ja vuodesta 1999 hän on ollut Liettuan
PEN-klubin jäsen. Lisäksi hän oli vuodesta 1998
vuoteen 2002 Itämeren kirjoitusneuvoston hallituksen jäsen. Vuodesta 2003 vuoteen 2015 hän
oli myös englanniksi ja venäjäksi julkaistavan Vilna-lehden päätoimittaja.
Eugenijus Ališanka on julkaissut 7 runo- ja 4
esseekirjaa. Hän on myös koonnut kolme Kaupunkilaiset-almanakkaa vuosille 1991, 1995 ja
1999. Hän on kääntänyt nykyrunoutta kirjailijoilta, kuten Wisława Szymborska, Carolyn Forshé,
Dannie Abse, John Freeman, Uroš Zupan, Katerina Anghelaki- Rooke, Jerome Rothenberg,
Desmond Egan, Jacek Podsiadło, Tomasz Róžy-

cki, Bernardine Evaristo, Harvey L. Hix, Michael
Schmidt, Bohdan Zadura, Pascale Petit, jne.
Hänen kirjojaan on julkaistu Yhdysvalloissa, Venäjällä, Saksassa, Ruotsissa, Sloveniassa,
Belgiassa ja Bulgariassa, ja hänen runojaan on
käännetty yli 20 kielelle.
Eugenijus on osallistunut kansainväliseen kirjoitusohjelma Ajovaan (USA) vuonna 1995, Kirjallisuuden pikavuoro -hankkeeseen vuonna
2000 ja yli 70 festivaaliin ja kirjallisuustapahtumaan kaikkialla Euroopassa.

Palkinnot

Z. Gėlė -palkinto parhaasta runodebyytistä,
1992
Varpai-lehden palkinto, 2001
Kulttuuriministeriön palkinto kirjasta Dionysoksen paluu, 2001
Liettuan kirjailijayhdistyksen palkinto runokäännöksistä (Z. Herbert, Empivä Nikė ja A. Debeljak, Sanan epätäydellinen kiihko), 2002
Runouden kevät -palkinto (Maironis), 2012
Jotvingių-palkinto, 2016

Lue E.Alisankan runoja täällä http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/eugenijus-alisanka/id14

Rimvydas Stankevičius: ”Runous – se on tuonpuoleisesta varastamista.”
Synnyin Liettuan kaupungissa Elektrėnaissa
vuoden 1973 tammikuun 7. päivän iltana kaatosateessa, salamoiden halkoessa taivasta.
Suoritettuani toisen asteen koulutuksen
Elektrėnain lukiossa (nykyään Ažuolynas), opiskelin filologiaa Vilnan yliopistossa, jossa minulla
oli loistava tilaisuus oppia kuuluisalta professorilta Victoria Daujotytėltä ja runoilija Marcelijus
Martinaitisilta.
Valmistuin vuonna 1997 Vilnan yliopistosta
Liettuan kirjallisuuden maisteriksi. Siitä lähtien
olen työskennellyt Respublika-lehden uutistoimittajana.
Kirjoitin ensimmäiset runoni lapsena käydessäni peruskoulua. Runouden pariin palasin opiskellessani yliopistossa, enkä sen jälkeen ole
lakannut kirjoittamasta. Runous oli, on ja tulee
aina olemaan elämäni tärkein toiminta, oma
sisäinen ääneni, Jumalan etsintäni ja voidaan
sanoa – hengellisen elämäni synonyymi. Runous – se on eräänlaista tuonpuoleisesta varastamista, maailman laajentamista ja rikastamista.
Viime aikoihin asti olen julkaissut muutaman
runokirjan: Akis (Silmä, 1996), Randas (Arpi,
2002), Tylos matavimo vienetai (Hiljaisuutta mitaten, 2006), Laužiu antspaudą (Sinetin murtaminen, 2006), Patys paprasčiausi burtažodžiai

(Yksinkertaisin loitsu, 2010), Ryšys su vadaviete (Komentopaikka, 2012), Kertinis skiemuo
(Avaintavu, 2015) Pūgos durys (Pyryovi, 2014),
Diktantai sielai (2008) ja Betliejaus avytė (Beetlehemin karitsa, 2015) – kaksi esseekirjaa, Vinys
Marškonių kaimui (statytiNauloja Marskoniain
kylän rakentamiseen, 2011).

Muut työni:

Vuonna 2000 Saulius Mykolaitis esitti näytelmän Laita jarrut päälle dramatisointini perusteella.
Libretto rock-oopperaan Jūratė ja
Kastytis, joka tuotettiin yhdessä säveltäjä Rokas Radzevičiusin kanssa vuonna 2002.
Sanoituksia yli 20 rock-kappaleelle, joita esittävät liettualaiset poplaulajat: Marijus Mikutavičius, Aistė Smilgevičiūtė, Kostas Smoriginas,
Olegas Ditkovskis, Neda Malūnavičiūtė, Saulius
Bareikis ja Mindaugas Ancevičius
Sain Runouden kevään palkinnon vuonna
2009, Jurga Ivanauskaite -palkinnon, Jotvingiai-palkinnon ja voitin mm. Vuoden kirja -kilpailun
Runojani on käännetty puolaksi, ruotsiksi, suomeksi, englanniksi ja muille kielille.

Lue R. Stankevičiusin runoja täällä http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/rimvydas-stankevicius/id-2
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Juha Kulmala

Tommi Parkko

Juha Kulmala (synt. 1962) on suomalainen
Turussa asuva runoilija, jolta on kustannettu neljä kokoelmaa ja pian myös viides. Hänen kokoelmansa Pompeijin iloiset päivät sai
Ylen Tanssiva karhu -runopalkinnon vuonna
2014. Hänen kokoelmansa Emme ole dodo
sai joka toinen vuosi jaettavan Jarkko Laine -palkinnon parhaasta kaunokirjallisesta
teoksesta vuonna 2011. Kulmalan runouden juuret ovat beat-tyylissä, surrealismissa
sekä ekspressionismissa, ja se käyttää usein
kuivaa lyhytsanaista huumoria. Hänen runojaan on käännetty useille kielille, ja hän on
esiintynyt monilla festivaaleilla ja klubeilla Englannissa, Saksassa, Venäjällä, Virossa
ja Turkissa toisinaan muusikoiden tai muiden
taiteilijoiden kanssa. Hän on myös vuosittaisen Turun Runoviikon puheenjohtaja.

Tommi Parkko (synt. 8 lokakuuta 1969) on
suomalainen runoilija, toimittaja, kirjoittaja
ja kouluttaja. Hän opiskeli filosofiaa, estetiikkaa ja kotimaista kirjallisuutta Helsingin
yliopistossa sekä informaatiotutkimusta
Tampereen yliopistossa. Parkon ura runoilijana alkoi Markus Jääskeläisen kanssa kustannetuilla runoilla vuonna 1994. Hänen
ensimmäisen oman runokokoelmansa Lyhyt
muisti, meri kustansi Tammi vuonna 1997.
Hänen runojaan on julkaistu runokokoelmien ja antologioiden lisäksi mm. Tuli & Savu -lehdessä Hänen runojaan on käännetty
latvian, venäjän, englannin, ruotsin ja viron
kielille. Parkko on ollut ehdolla Turun kaupunginhallitukseen vuosina 2004 and 2008.

Lue runoilijoiden runoja osoitteessa http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/tommi-parkko/id-12
http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/juha-kulmala/id-16

Ewa Elþbieta
Nowakowska
Krakovalaissyntyinen Ewa Elžbieta Nowakowska on runoilija, esseisti, useiden kirjojen,
kuten Alice Munron, Thomas Mertonin and Elif
Shafakin teosten, kääntäjä ja Jagellon yliopiston englannin kielen osastosta valmistunut, ja lisäksi Krakovan kauppakorkeakoulun
jatko-opiskelija. Ewa on Puolan kirjailijayhdistyksen jäsen, ja hän on ollut ehdolla J. Bierezina -kilpailun pääpalkinnon (1997) ja K.I.
Gałczyńskin Orfeus-runopalkinnon (2013)
saajaksi. Hän sai K. K. Baczyński -kirjallisuuspalkinnon (1998) ja toisen palkinnon Rynna
poetycka -kilpailussa (2004), jonka tuomarina toimi Wisława Szymborska. Vuonna 2014
hän voitti arvostetun Krakovan kuukauden
kirja -palkinnon teoksellaan Trzy ołówki/Kolme kynää.

Jadwiga Malina
Jadwiga Malina on runoilija ja kulttuuriaktivisti sekä viiden runokirjan kirjoittaja.
Hän voitti Krakovan kuukauden kirja -palkinnon (syyskuu 2013) kokoelmallaan Od
rozbłysku/Leimusta, ja sai kahdesti (2010,
2016) kulttuuripalkinnon Myślenicen alueen
pormestarilta. Vuonna 2016 Jadwiga oli
ehdolla K.I. Gałczyńskin Orfeus -palkinnon saajaksi teoksellaan Tu/Täällä. Hänen
teoksiaan on ilmestynyt lehdissä, kuten Krakow Gazeta, Polish Diary, Sicily, Regions,
Contexts, Oder, Frau, Metaphor, Cracow,
Quarterly Artistic, Literary Critic, New Cracow Decline, Flickering, ja Topos.

Lue runoilijoiden runoja osoitteessa 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 syntyi Vilarelhossa, Ovilissa,
Baiãon kunnassa 16. heinäkuuta 1957. Hän
oli peruskoulun opettaja. Hänen ensimmäinen kirjansa, A Aldeia das Flores, kustannettiin vuonna 1979, ja teoksensa O Rapaz de
Louredo (1983) ansiosta hän sai Portugalin
kirjailijaseuralta palkinnon. Vuonna 1990
hän sai Gulbenkianin kirjallisuuspalkinnon romaanistaan Pedro Alecrim ja vuonna
1996 António Botto -palkinnon teoksestaan
A Casa das Bengalas. Vuonna 2003 hänen
teoksensa O Sonho de Mariana, jonka kuvitti Danuta Wojciechowska, voitti Kansallisen
kuvituspalkinnon. Tämä teos myös valittiin
Portugalin opettajienyhdistyksen ja Lapsuuden koulutuksen ammattilaisten hankkeeseen Leluni on kirja (O Meu livro é um
Brinquedo).

Vuonna 2004 hän sai Gulbenkianin suurpalkinnon kirjallisuudesta lapsille ja nuorille
kuvakirjan muodossa teoksestaan Se Eu fosse muito Magrinho (Jos olisin kovin laiha),
jonka kuvitti André Letria.
Vuodesta 1980 asti häntä on pyydetty
vierailemaan kouluissa sekä julkisissa kirjastoissa niin Portugalissa kuin muissakin
maissa, ja innostamaan lapsia ja nuoria lukemaan.
Hän on tehnyt yhteistyötä useiden sanomalehtien kanssa ja osallistunut useihin
kirjastojen ja korkeakoulujen järjestämiin
tapahtumiin.

Lue runoilijan runoja osoitteessa http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/antonio-mota/id-9

João Pedro Mésseder syntyi Portossa vuonna 1957, ja kirjoittaa nimimerkillä
José António Gomes. Hän on korkeakoulun
opettaja, tutkija ja kriitikko, ja häeltä on
julkaistu useita tutkimuksia Portugalin nykykirjallisuudesta sekä lapsille ja nuorille kirjoittamisesta.
Hänen tärkeimpiin runokirjoihinsa kuuluvat: A Cidade Incurável (Parantumaton kaupunki, Caminho, 1999); Uma Pequena Luz
Vermelha (Pieni punainen valo, Alma Azul,
2000), Keskialueen pettajainyhdistyksen 5.
Kirjallisuuskilpailun 1. palkinto; Fissura (Halkeama, Caminho, 2000), Maria Amália Vaz
de Carvalho -kirjallisuuspalkinto; Elucidário
de Youkali seguido de Ordem Alfabética
(Youkalin valaistuminen ja Aakkosjärjestys,
Caminho, 2006); Meridionais (Eteläinen,
Deriva, 2007); Lá longe o fogo (Kaukana tuli, Página a Página, 2015); A Doença
das Cores seguido de Ilhas de Deus (Värien
sairaus ja Jumalan saaret, Poética, 2016).

Hän on myös kirjoittanut aforismikirjallisuutta, kuten Guias Sonoras e Outras Abrasivas (Äänioppaita ja muita hioma-aineita
Deriva, 2010), ja hyvin lyhyitä kertomuksia: Contos do Quarto Minguante (Viimeisen neljänneksen tarinoita, Deriva, 2014).
Hänen teoksensa Pequeno Livro das Coisas
(Pieni asioiden kirja, Caminho, 2012, poetry) sai Bissaya Barreton lastenkirjallisuuspalkinnon vuonna 2012.
Jotkut hänen 30 runokirjastaan ja lasten
sekä nuorten novellistaan ovat myös saaneet tunnustusta.
Joitakin kirjoittajan runouden jälkiä ovat
tietoisuus kirjoituksesta välimeren kulttuuritilassa, paikka tiettyihin historiallisiin kysymyksiin nähden, sanan ja sen voimien
pohdinta ja mieltymys lyhytsanaisuuteen.

Lue runoilijan runoja osoitteessa http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/joao-pedro-messeder/id-13
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