Tiedote lokakuu, 2017
UUTTA: YHTEISKIRJOITUSPELIT ePublisher-ALUSTALLA
ePublisher-projektin virtuaaliset runojen luomis- ja kirjoituspelit toimivat jo!
Projektikumppanit yhdessä runoilijoiden ja luovan kirjoittamisen harrastajien kanssa kehittivät pelejä (sovelluksia),
testasivat niitä, keräsivät kommentteja niiden potentiaalisilta käyttäjiltä, korjasivat niitä ja parantelivat niitä. Vaikka tämä
luova yhteisprosessi oli pitkähkö, voimme nyt ylpeinä nauttia lopullisesta versiosta! Kutsummekin siis sinut kokeilemaan
näitä hauskoja yhteisrunonkirjoituspelejä, jotka edistävät kaikkien luovuutta ja kiinnostusta runouteen!

”Kuvitteellinen kuva” –

”Surrealistinen dialogi” – esitä

”Runottaja” – muuta tahansa teksti

Luo visuaalinen runo yhdessä kenen
tahansa kanssa!

kysymyksiä, anna vastauksia ja katso miten
niistä syntyy surrealistinen dialogi!

runoksi!

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

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

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

Kokeile ePublisher-yhteiskirjoituspelejä (sovelluksia) osoitteessa: http://games.epublisher-platform.eu/






Nautitko runoudesta eri kielillä?
Oletko itse kiinnostunut runojen kirjoittamisesta?
Pidätkö runojen kääntämisestä?
Haluaisitko jakaa runojasi muiden kanssa ja saada niille tunnustusta?
Tämän kaiken ja vielä enemmän löydät virtuaaliselta ePublisher-alustalta
 http://www.epublisher-platform.eu/poems

ePublisher-verkkokirjasto sisältää tuhansia alkuperäisiä runoja ja käännöksiä eri kirjoittajilta eri maista, kuten Liettuasta,
Puolasta, Portugalista, Suomesta, Yhdysvalloista, San Marinoista, Serbiasta, Sloveniasta, Brasiliasta jne.

Nauti runouden maagisesta maailmasta ePublisherin kanssa, ja liity verkkoyhteisöömme osoitteessa:
www.epublisher-platform.eu

KANSAINVÄLISET ePublisher-RUNOFESTIVAALIT KUMPPANIMAISSA
Kansainväliset ePublisher-runofestivaalit, joiden tarkoituksena oli tarjota suurelle yleisölle mahdollisuus tutustua nykyrunoilijoihin ja
-runouteen sekä parantaa luovan kirjoittamisen taitoja, pidettiin:

18.–19. maaliskuuta 2017
Krakova, Puola

7.–8. huhtikuuta 2017
Turku, Suomi

12.-13. toukokuuta 2017
Vilna, Liettua

6.–7. kesäkuuta 2017
Lousada, Portugali

Kukin runofestivaali oli omaperäinen ja luonteeltaan erityinen. Turun festivaali erottui keskittymällä kansainvälisyyteen ja
maahanmuuttajien yhteisöihin. Vilnan festivaali ”Löydä Runous De Novo” oli äärimmäisen moderni ja esitteli nykyrunouden
muotoja sekä runollisen kielen epätavallista käyttöä muissa taidemuodoissa. Krakovan runofestivaali taas keskittyi nuorten
runoilijoiden esittelyyn ja heidän teostensa esittelyyn. Lousadan festivaali todisti jälleen, että nuorten (ja muidenkin) ihmisten
parissa nykyrunoilijoiden luonteilla ja elävällä sanalla on suuri merkitys ja suosio.
Festivaalitapahtumat kuvattiin, ja nauhoitetuista hetkistä voidaan jo nauttia katsomalla kumppanien tuottamia dokumentteja, jotka
löytyvät osoitteesta: http://www.epublisher-platform.eu/eu/videos. Yhdistetty dokumentaari kansainvälisistä ePublisherfestivaaleista esitetään tänä syksynä!

KANSAINVÄLINEN RUNOFESTIVAALI ”LÖYDÄ RUNOUS DE NOVO” VILNASSA –
LIVE-ESITYKSISTÄ YHTEISKIRJOITUSPELEIHIN
Toukokuun 12. ja 13. päivänä liettualaiset runouden ystävät ja ulkomaalaiset vieraat saivat löytää
runouden de novo kansainvälisellä ePublisher-festivaalilla. Ensimmäinen päivä alkoi Kansallisessa
taidegallerissa (NDG), jossa osallistujilla oli tilaisuus nähdä runoden innoittamia live-esityksiä.
Vaibai Ore esitti runon Sininen metsä, joka tarttui kaupungin pulsiin; sydän sykkii kaipuuta, vihaa,
rakkautta ja raivoa läpi kaupungin. Myöhemmin runoilija ja arkkitehti Tomas S. Butkus esitti
performanssin Täydenkuun turhamaisuus. Kirjoittajan itsensä mukaan hän kirjoitti runon
tunnettuaan vierellään jonkun – avustajan, säestäjän. Tapahtuman lopuksi katsottiin runo- ja
ääniryhmien Avaspo, Nunu ja Betonijänikset tekemiä runoelokuvia.
Videot: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=rn2eobEuyO0
ja https://www.youtube.com/watch?v=JhxTaftayQw
Nykyaikaisten kokeilujen jälkeen yleisölle esiteltiin perinteisempi lähestymistapa runouteen.
Puglun talossa näyttelijät Gabriele Malinauskaite, Asta Stankunaite ja Pijus Narijauskas esittivät
runoilija ja esseisti Rimvydas Stankeviciusin runoja ja kirjoituksia. Tapahtuman jälkeen kirjoittaja ja
yleisö keskustelivat.
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1517&v=_NPqeYkKvPA
Ensimmäisen päivän lopuksi luettiin suomalaisten, portugalilaisten, liettualaisten ja puolalaisten
runoilijoiden runoja. Yksi illan kohokohdista oli maineikkaan suomalaisrunoilijan Juha Kulmalan ja
saksofonisti Viktoras Olechnovičiusin runo- ja musiikkikollaboraatio.
Festivaalin toinen päivä alkoi runoilija ja tiedottaja Žygimantas Kudirkan esityksellä, jonka
tarkoituksena oli innoittaa yleisöä ja laajentaa sen näkökulmaa yhteiskirjoituspajaa varten. Siinä
osallistujat sekä suomalais- portugalilais- ja puolalaisrunoilijat kokeilivat yhteiskirjoitustekniikoita
ja interaktiivisia ePublisher-yhteiskirjoituspelejä. Pajan viimeinen osa oli tehtyihin yhteisteksteihin
pohjautuva karaoke.
Video festivaalista: https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=VW9fgwvrX4c
Lisää valokuvia: www.epublisher-platform.eu/news/2017/05/international-poetry-festivaldiscover-poetry-de-novo
Lisätietoja saat projektin verkkosivuilta osoitteesta http://www.epublisher-platform.eu tai ottamalla yhteyttä projektikoordinaattoriin ja Liettuan kumppaniin:
Soros International House www.sih.lt
Konstitucijos ave. 23A, 08105 Vilna, puh. . +370 5 2724879; +370 600 20636
Tämä hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella.Tämä tiedote kuvaa vain tekijän näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa mistään sen sisältämän tiedon käytöstä

