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ÁÞANGA
ePublisher projektu siekiama prisidėti prie
auditorijų plėtros, skatinant inovatyvius poetų profesionalų ir mėgėjų poezijos publikavimo būdus, padedant jiems išplėsti esamas ir
pasiekti naujas auditorijas ir gerinant prieigą prie poezijos. Siekdami šių tikslų projekto
partneriai iš Lietuvos, Suomijos, Lenkijos ir
Portugalijos pasitelkė dvi skirtingas metodikas:

liems ir mėgėjams poetams bei vertėjams
publikuoti savo eilėraščius ir juos versti. Taip
pat tai yra erdvė, suteikianti galimybę poezijos gerbėjams skaityti ten įkeltus eilėraščius, komentuoti juos ir vertinti. Kiekvienas
žmogus iš bet kurios pasaulio šalies, kuriantis
poeziją bet kokia kalba, gali prisijungti prie
ePublisher bendruomenės.

Lietuvoje, Suomijoje, Lenkijoje ir Portugalijoje buvo organizuojami tokie poezijos populiarinimo renginiai kaip ekskursijos, vieši
skaitymai, eilėraščių projekcijos ant pastatų
sienų ir tarptautiniai poezijos festivaliai, kuriuose dalyvavo visų projektą įgyvendinančių
šalių atstovai. Mes norėjome, kad šie festivaliai išsiskirtų iš įprastų festivalių, siekėme suProjekto partneriai sukūrė virtualią plat- teikti ypatingą reikšmę poetinei kalbai, puoformą www.epublsher-platform.eu, kuri yra selėjančiai praeities tradicijas ir skatinančiai
daugiakalbė tarptautinė erdvė profesiona- naujus išraiškos būdus.
Pirma, naudojo multimediją ir internetines
priemones kaip novatorišką poezijos kūrimo
ir jos populiarinimo būdą. Antra, plėtojo tradicinius poezijos pristatymo plačiajai visuomenei būdus, tokius kaip viešojo skaitymo
renginiai ir festivaliai.

ePublisher PLATFORMA
Skaitote poeziją įvairiomis kalbomis?
Patys kuriate eilėraščius?
Domitės poezijos vertimu?
Norėtumėte pasidalinti savo kūryba su bendraminčiais?
Prisijunkite prie mūsų tarptautinės bendruomenės internete:
http://www.epublisher-platform.eu
Čia jūs galėsite mėgautis poezijos kūriniais iš mūsų nuolat
augančios kolekcijos, susisiekti su autoriais iš viso pasaulio,
pasidalinti įspūdžiais ir rašyti komentarus.

Tikimės, kad ePublisher pasiekė savo tikslus, ir kad
projekto partneriai gali didžiuotis tuo, jog:
• atrado naujų priemonių, kaip priartinti poeziją prie
platesnės visuomenės;
• projekto dalyviai išbandė skirtingus poezijos kūrimo
būdus;
• į poezijos rašymą įtraukė plačiąją visuomenę.

ePUBLISHER PLATFORMOJE GALËSITE:
• Mėgaudamiesi skaityti eilėraščius iš ePublisher
virtualios bibliotekos, kurioje yra tūkstančiai skirtingų autorių iš viso pasaulio eilėraščių ir jų vertimų;

• Bendrauti su kitais poetais, vertėjais ir poezijos
gerbėjais iš viso pasaulio;

• Atlikti eilėraščių ir poetų paiešką;
• Pasidalinti savo kūryba vos vieno klavišo paspaudimu;

• Sužinoti apie garsius Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir Suomijos poetus, apsilankę platformos
skiltyje „Mėnesio poetas”;

• Sulaukti dėmesio ir pripažinimo savo eilėraščiams;

• Žiūrėti projekto partnerių sukurtus vaizdo įrašus
apie jų šalyse vykusius poezijos renginius;

• Komentuoti kitų sukurtus ar išverstus eilėraščius;

• Sužinoti aktualiausias projekto naujienas ir sekti
informaciją apie renginius

• Prisijungti prie gyvos poetų, vertėjų ir poezijos
gerbėjų bendruomenės iš keturių projekto partnerių šalių – Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos ir
Suomijos, o taip pat iš Jungtinių Amerikos valstijų,
San Marino, Serbijos, Slovėnijos ir Brazilijos;

• Kurti savo eilėraščius naudodami internetinius
poezijos rašymo žaidimus;

Mėgaukitės magišku poezijos pasauliu su ePUBLISHER! Apsilankykite platformoje ir sukurkite savo
eilėraštį!
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KOLEKTYVINIO POEZIJOS
RAÐŠYMO ÞAIDIMAI (programëlës)
Þygimantas Kudirka
Menininkai paprastai turi unikalią pasaulio
perspektyvą ir tai tam tikru būdu riboja tarpusavio bendradarbiavimą. Bandymas rašyti
bendrą kūrinį baigtųsi ilga visos nakties diskusija, keletu sudaužytų taurių, o eilėraštis taip ir
liktų neparašytas.
Todėl aš galvojau, kaip įgalinti žmones parašyti tekstą kartu, paliekant vietos pasireikšti
ir kiekvienam individualiai. Kaip tokį „protų būrelį” nukreipti vieno tikslo link. Kaip paskatinti
juos dirbti kartu, pulsuojant vienu ritmu.
Tai paskatino mane sukurti tris kolektyvinio poezijos rašymo programėles – IMAGI-

NARY PICTURE, SURREAL DIALOGUE ir POEMIZATOR.
Vartotojai pasirenka vieną iš metodų,
pradeda sesiją ir jau po kelių minučių gauna
vaizdo failą su kolektyviai parašytu eilėraščiu, kuriuo jie gali pasidalinti arba išsisaugoti atskirai.
Šios programėlės leidžia visiems prisijungti
prie skaitmeninio minčių tinklo ir suteikia daugybę galimybių kartu kurti eilėraščius tuo pačiu metu iš bet kurio pasaulio kampelio.

Mane visada žavėjo atsitiktinumo poetika,
o šios programėlės būtent ir sujungia paskirų
žmonių indėlį į vieną netikėtą pasakojimą.
Taip pat žaviuosi literatūriniais remiksais, todėl viena iš šių programėlių leidžia vartotojams
keisti tekstą tol, kol jis tampa visiškai kitoks.
Mane stebina tai, kad kai kurie žmonės dar
rašo eilėraščius.
Čia nenaudojami klasikiniai siurrealistiniai
metodai (pvz., rašymas eilute, popieriaus sulankstymas ir perdavimas kitam žmogui). Kiekvienas metodas yra autentiškas ir unikalus,
nors ir labai paprastas.
Programėlės neišmokys kūrybinio rašymo.
Jos skirtos išprovokuoti rašymą ir padėti įveikti
tuščio lapo baimę. Jos skatina kelti klausimus
parodydamos dalykus, kuriuos turite apibūdinti ir pan. Galite net nepastebėti, kad jau parašėte kolektyvinį eilėraštį. Šios programėlės
užkerta kelią vidiniam rašymo priešinimuisi.
Jei lygintume jas su kompiuteriniais žaidi-

mais, tai jos iš vartotojo surenka daug sudėtingesnę informaciją nei žaidimai. Jas kontroliuojate įrašę savo mintis. Be to, sąsajos yra daug
paprastenės nei daugumos žaidimų.
Įdomu tai, kad eilėraščio prasmę sužinosit tik
tada, kai jis bus baigtas, o ne anksčiau. Tada
galėsite jį išsisaugoti arba dalintis. Taigi net ir
po pusvalandžio sesijos savo kietajame diske
turėsite kelis eilėraščius.
Nebūtina būti poetu, kad galėtumėte naudotis programėlėmis – jos skirtos visiems. Jos gali
būti naudojamos skirtingai: kaip kūrybiškumo
treniruotės, streso mažinimo ir psichinės būsenos
reabilitacija, kaip skyrybų prevencija, kibernetinis seksas – galite patys vardinti toliau!
Jie labai paprasti, tačiau daro stebuklus.
Tiesiog išbandykit ir vieną dieną aš perskaitysiu jūsų kūrybą mūsų slaptojoje duomenų
bazėje.
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zikantas dalinosi tokiomis mintimis:
„Kaip muzikantas turėjau progą paeksperimentuoti su poetu visai kitokiame amplua
nei įprastai grojant koncerte. Buvo labai įdomu, smagu ir sukėlė tą jaudulį, kuris, manau,
turi būti tiek poezijoje, tiek mene, tiek ir visur
kitur. Norėčiau matyti visa tai, kas vyko šiandien, didelėse salėse. Manau, kalbant savąja kalba ir padarius tam tikrą performansą,
žmonėms būtų tikrai įdomu. Ypač skatinčiau
jaunimą tuo domėtis.“
Antroji festivalio diena prasidėjo poeto ir
publicisto Žygimanto Kudirkos pasirodymu,
kurio tikslas buvo įkvėpti publiką ir atverti
jų mintis kolektyvinio poezijos rašymo dirb-

tuvėms. Per jo pasirodymą renginio dalyviai
ir poetai iš Suomijos, Portugalijos ir Lenkijos
išbandė įvairias rašymo bendradarbiaujant
technikas ir interaktyvius ePublisher kolektyvinio poezijos kūrimo žaidimus. Paskutinė
dirbtuvių dalis buvo poezijos karaokė iš sukurtų bendrų tekstų. Po šio renginio Žygimantas sakė:
„Esu labai patenkintas šios dienos rezultatais. Kolektyvinio poezijos rašymo žaidimai
pritraukė naujų entuziastų. ePublisher yra labai įdomi svetainė, kuri iš pradžių atrodo statiška, bet pritraukia vis daugiau ir daugiau
skirtingų žmonių, kuriančių poeziją realiuoju
laiku.“

ePUBLISHER FESTIVALIS
LIETUVOJE
„POEZIJA KITAIP”
Gegužės 12-13 d. Lietuvos poezijos gerbėjai ir svečiai iš užsienio turėjo galimybę kitaip
atrasti poeziją tarptautiniame ePublisher
festivalyje. Pirmoji diena prasidėjo Nacionalinėje dailės galerijoje (NDG), kur dalyviai
pamatė poezijos įkvėptus gyvus pasirodymus. „Vaibai Ore” pristatė eilėraštį „Mėlynas
miškas“, kuris užčiuopė miesto pulsą; besiilginčios širdies pulsavimą, neapykantą, meilę
ir pyktį visose miesto vietose. Vėliau poetas ir
architektas Tomas S. Butkus pristatė pasirodymą „Pilnaties tuštybė“. Pasak paties autoriaus, eilėraštis parašytas pajutus, kad šalia
tavęs yra dar kažkas – asistentas, akomponuotojas. Renginį užbaigė poezijos filmų, sukurtų grupių „Avaspo“, „Nunu“ ir „Betoniniai
triušiai“, peržiūros.
Po šiuolaikinių eksperimentų visuomenei
buvo pristatytas tradicinis požiūris į poeziją.
Meno namuose „House of Puglu“ aktoriai
Gabrielė Malinauskaitė, Asta Stankūnaitė,
ir Pijus Narijauskas pristatė poeto ir eseisto

Rimvydo Stankevičiaus kūrybą. Po renginio
autorius bendravo su publika. Asta, viena iš
aktorių, sakė:
„Šis festivalis mane labai įkvėpė. Manau,
labai svarbu skatinti poezijos pažinimą ypač
jaunų žmonių tarpe, kad jie atrastų gebėjimą kalbėti gražiu žodžiu, gilintų savo žinias ir
galėtų dalintis jausmais per poetinį žodį.“ Jos
kolegė Gabrielė pridūrė: „Jeigu kas nors, kas
dalyvavo šiuose renginiuose, buvo įkvėptas ir
pagalvojo „O, gal aš irgi galiu kurti“, ir įkėlė
bent vieną savo eilėraštį į platformą, manau,
tikslas pasiektas 100 procentų“
Pirmoji festivalio diena baigėsi užsienio šalių poetų iš Suomijos, Portugalijos ir Lenkijos
poezijos skaitymais. Vienas iš ryškiausių renginio momentų buvo garsaus suomių poeto
Juha’os Kulmala’os ir lietuvių saksofonininko
Viktoro Olechovičiaus bendras poetinis ir
muzikinis pasirodymas. Apie kurį vėliau mu-

Filmuką apie Vilniaus festivalį žiūrėkite čia: https://www.youtube.com/watch?v=VW9fgwvrX4c
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Kelionë á
Anykðèius,
garsiø lietuviø
poetø gimtinæ
Saulėtą 2016 m. gegužės 27 d. rytą dauguma projekto ePublisher dalyvių ir entuziastų aplankė Lietuvos miestą Anykščius, garsių lietuvių poetų A. Baranausko, J. Biliūno ir
A. Vienuolio-Žukausko gimtinę.
Žmonės, kurie rašo poeziją ir publikuoja
ją projekto svetainėje, pasinaudojo puikia
proga patirti ypatingą miesto dvasią, kur
kadaise gyveno ir dirbo garsūs poetai ir
prozininkai, kur A. Baranauskas sukūrė savo
amžinai žaliuojantį „Anykščių šilelį”.
Pirmas sustojimas – neseniai atidarytas
medžių lajų takas (http://anyksciuparkas.lt/
par- ko-lankytojams/medziu-laju-takas), esantis
Anykščių pušyne prie Puntuko akmens. Medžių lajų takas driekiasi viršūnėmis 300 metrų, palaipsniui eidamas aukštyn kol pasiekia 21 metro aukštį. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę užlipti dar 36 metrus ir iš viršaus

stebėti Anykščių pušyną, Šventosios upės
vingius bei apylinkių lygumas. Gamtos grožio įspūdį sustiprino aktorė ir projekto dalyvė G. Malinauskaitė, skaičiusi ištraukas iš
poemos „Anykščių šilelis” (http://antologija.
lt/text/antanas-ba- ranauskas-anyksciu-silelis).
Vėliau aplankėme „Laimės žiburį” (http://
www.anyksciuparkas.lt/gamta-ir-kultura/kulturos-vertybes/jbiliuno-kapas-laimes-ziburys)
- lietuvių literatūros klasiko J. Biliūno kapą.
Pasivaikščioję senamiesčio gatvėmis ir
aplankę A. Baranausko bei A. Vienuolio-Žukausko skverus, apimti geros nuotaikos ir
entuziazmo, patraukėme paskutinio mūsų
kelionės tikslo link – Burbiškio dvaro (http://
www.burbiskis.lt). Tai XIX a. architektūros
paminklas. Šioje neoklasikinės eros puošmenoje, kuri sužavėjo mus savo subtilumu ir
elegancija, vyko vietinių ir tarptautinių poetų, kurie publikavo savo kūrinius ePublisher
platformoje, poezijos skaitymas.

Poezijos
vakaras, skirtas
lietuviø poetui
R. Stankevièiui
2016 m. birželio 3 d. kavinėje Coffee Inn,
įsikūrusioje Vilniaus senamiesčio širdyje, Soros International House surengė susitikimą
su garsiu šiuolaikiniu poetu Rimvydu Stankevičiumi – ePublisher 2016 m. balandžio
mėnesio poetu.
Renginio metu visi poezijos gerbėjai turėjo puikią galimybę ne tik susipažinti su poetu, bet ir pasimėgauti nuostabia jo poezija,
atliekama jaunų aktorių Gabrielės Malinauskaitės, Dovydo Laukio ir Astos Stankūnaitės.

Aktoriai atliko įspūdingą programą, sudarytą iš atrinktų R. Stankevičiaus eilėraščių, tekstų ir dainų. Pasirodymas atskleidė
poezijos galią, jos gebėjimą suvirpinti stygą – klausytojai galėjo patirti, kaip tik kelios
gražiai sudarytos poetinės eilės gali turėti
daug didesnį poveikį ir trauką nei ištisos paprasto teksto eilutės. Kaip vėliau diskusijos
metu sakė R. Stankevičius, eilėraštis gali būti
kaip malda – tokią galią jis turi!
Renginio pabaigoje dalyviai pasinaudojo proga pasikalbėti su poetu, užduoti jam
klausimus ir pasiklausyti jo įžvalgų.

Renginių filmukai https://www.youtube.com/watch?v=O0Zsjcq9Vdc
https://www.youtube.com/watch?v=xMn72NiV6Uc
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Poezijos
skaitymai
MÈTAU
2016 m. balandžio 8 d. SIH suorganizavo
poezijos skaitymus Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete (MČTAU). Į susitikimą atėjo didelė literatūros studentų grupė
ir MČTAU Knygų mylėtojų klubo nariai.
Renginys buvo skirtas garsiam lietuvių poetui Vytautui Mačerniui. Renginys prasidėjo
jo eilėraščiais, skaitomais aktorės Gabrielės
Malinauskaitės. Pabaigoje Gabrielė pradžiugino publiką išties emocionaliomis dainomis.
Po to profesorė Virginija Šlekienė skaitė
paskaitą apie poeto gyvenimą ir darbą.
Renginio pabaigoje fakulteto dekanas Dr.
Romualdas Šimkūnas visų dalyvių ir studentų
vardu padėkojo SIH komandai už puikią iniciatyvą ir padovanojo poezijos knygą „Minties verpetuose”, sudarytą iš daugiau nei 50
MČTAU literatūros studentų eilėraščių.

Poetinë kelionë
á Kaunà
2016 m. spalio 7 d. didelė grupė aktyvesnių ePublisher dalyvių – poetų, vertėjų ir
poezijos gerbėjų – vyko į įdomią kelionę į
poetiškąjį Kauną, antrą pagal dydį Lietuvos
miestą.
Šia kelione mes siekėme pagerbti du žymius lietuvių poetus – Maironį ir Salomėją
Nėrį (http://antologija.lt/author/salomeja-ner- is?lang=en) aplankydami jų memorialinius muziejus mieste: Maironio lietuvių
literatūros (http://maironiomuziejus.lt/) ir
Salomėjos Nėries memorialinį muziejų. Dalyviai aplankė parodą, skirtą Maironiui
(1862-1932) – poetui, Kauno seminarijos
rektoriui ir moralinės teologijos profesoriui.
Maironis lietuviams visame pasaulyje yra ne
tik poetas, bet ir gyvas vilties, nacionalinio
pasipriešinimo, nemirštančio tikėjimo, kad
kančia veda į šlovę, simbolis.
Antroji vieta buvo Salomėjos Nėries
(1904-1945), labiausiai mylimos lietuvių
poetės, kažkada pavadinusios mūsų žemę
„gintaro lašeliu”, namas. Apylinkių gamta užgniaužė kvapą, dalyviai daug sužinojo apie poetės gyvenimą, jos pasipriešinimo
veiksmus ir meilę poezijai.
Vienas iš dalyvių vėliau komentavo: „tai
buvo nuostabi kelionė sielos gurmanams”,
visiems ji labai patiko.

Poezijos
projekcijos
Vilniuje
2016 m. lapkričio 11 d. SIH direktorė ir
ePublisher projekto koordinatorė D. Malinauskienė, bendradarbiaudama su Nacionalinės dailės galerijos (NDG) (www.ndg.lt)
vadove L. Jablonskiene, suorganizavo spaudos konferenciją, kurioje paskelbė, kad NDG
švieslentėje pradedamos rodyti ePublisher
eilėraščių projekcijos.

Šimtai lietuvių poetų, kurie įkėlė savo kūrinius į ePublisher platformą, eilėraščių buvo matomi ir skaitomi vilniečių bei miesto
svečių. Vėliau, prieš tarptautinį ePublisher
festivalį Vilniuje, buvo pristatyti eilėraščiai
iš projekto partnerių šalių sukurti jų gimtosiomis kalbomis. Tie, kurie atvyko į festivalį, labai didžiavosi matydami savo darbus
ekrane.
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kalboje ir apie poezijos vertimų iš suomių į
kitas kalbas svarbą. Tada poetai skaitė savo
eilėraščius. Renginyje dalyvavo daugiau nei
20 suomių poetų iš įvairių miestų, įskaitant
Turku, Raisiją, Kaariną, Helsinkį ir Tamperę.
Tarp suomių poetų buvo Tommis Parkko,
Juhas Kulmalas, Kimmo‘as Räntilä‘s ir Ahmedas Zaidanas. Užsienio svečiai, atstovaujantys Lietuvai, Portugalijai ir Lenkijai skaitė eilėraščius tiek angliškai, tiek originalo kalba.
Publika mėgavosi poezijos skaitymais.

ePUBLISHER
FESTIVALIS SUOMIJOJE
2017 m. balandžio 7-8 d. Turku mieste
įvyko ePublisher poezijos festivalis. Programa
buvo nuostabi, o renginiai vyko skirtingose
vietose.
7 d. rytą dalyviai iš projekto šalių-partnerių aplankė Turku krikščionišką institutą (The
Christian Institute of Turku), kuriame užsienio
studentai skaitė Mikaelio Agrikola’os ir kitų
garsių suomių poetų kūrinius. Užsienio svečiai, įskaitant ir poetus iš šalių-partnerių,
prisistatė ir skaitė savo poeziją anglų kalba.
Renginyje dalyvavo ir gerai žinomi suomių
poetai, tokie kaip Tommis Parkko ir Juhas
Kulmalas. Vertėjai iš Turku Antonina ir Matti’s Huovinenai pristatė Andrei’aus Karpino
eilėraščio apie Turku pilį vertimą iš rusų į suomių kalbą. Studentai, besimokantys suomių
kalbos, ir kiti renginio dalyviai turėjo puikią
galimybę susipažinti su suomių poetais ir jų
kūryba bei Lietuvos, Lenkijos ir Portugalijos
poezija. Jiems labai patiko skaityti eilėraščius suomiškai.
„Dėkoju už šį renginį. Man jis labai patiko.
” – sakė instituto studentė iš Rumunijos, Vene-

„Man patiko renginys miesto bibliotekoje. Buvo nuostabu.”- sakė poetai iš Lietuvos.
„Ačiū už gerai suorganizuotą festivalį Turku
mieste”- dėkojo mūsų partneris Arturas Pinto

iš Portugalijos. „Viskas buvo gerai suorganizuota ir man be galo patiko“ – reflektavo
poetė iš Turku, Tatiana Kivinen. Renginyje
dalyvavo apie 90 žmonių.
Vakare festivalio dalyviai aplankė Turku
„Knygų namus“ („Book House“), kurių atstovas Penttis Tähtinenas papasakojo apie
„Knygų namų“ veiklą. Vėliau poetas iš Irako
Ahmedas Zaidanas papasakojo savo, kaip
poeto, istoriją ir paskaitė eilėraščių anglų
kalba. Visi renginyje dalyvavę poetai skaitė
savo eilėraščius anglų ir originalo kalbomis.
Po skaitymo vyko labai šilta ir produktyvi diskusija apie poezijos vaidmenį mūsų kasdieniame gyvenime ir jos vertimus į kitas kalbas.

ra Cicileanu.
„Man labai patiko šis renginys. Labai ačiū.
Dabar žinau, kas yra Agrikola”, sakė studentas iš Irako, Al-Etha-wi Kanaan Fadel Abbas.
Renginyje dalyvavo daugiau nei 100 žmonių,
įskaitant studentus iš Instituto.
Po poetinio renginio Institute pasivaikščiojome literatūriniais Turku miesto takais.
Gidas užsienio svečiams pristatė svarbiausias
vietas literatūrinių įvykių kontekste. Mes aplankėme paminklus, skirtus garsiems Suomijos poetams, svarbias vietas, susijusias su jų
poezija, ir Turku universitetą. Taip pat aplankėmė literatūrinę kavinę, kurioje susitikome
su suomių poetu Tommi’u Parkko, kuris surengė smagias kolektyvinio rašymo dirbtuves
vietos publikai ir užsienio svečiams.
Antrą dieną festivalis persikėlė į pagrindinę miesto biblioteką. Čia susipažinom su
suomių poezija. Bibliotekos atstovas, Mattis
papasakojo apie bibliotekos poezijos kolekciją. Poetas iš Turku, Mikas Lamminpääs,
kalbėjo apie suomių poezijos specifiką anglų

Pažiūrėkite filmuką apie festivalį Turku mieste:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=jByDK2uqzTI
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Poezijos
skaitymai
Turku mieste
2016 m. rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje Turku tarptautinė kultūros asociacija (TKKY) surengė tris viešus poezijos
skaitymo renginius. Jie buvo skirti didinti imigrantų studentų susidomėjimą suomių
poezija ir paskatinti juos garsiai skaityti eilėraščius suomių kalba. Šiuose renginiuose
dalyvavo trys studentų imigrantų grupės. Jie
taip pat skaitė poeziją savo gimtąja kalba,
tokiu būdu skatindami mažiau vartojamų
kalbų populiarumą ir daugiakalbystę. Renginiuose dalyvavo daugiau nei 70 žmonių,
kuriems buvo pristatytas ePublisher projektas, poezijos platforma bei artimiausios veiklos ir tarptautiniai festivaliai.

Poetinë
ekskursija
á Helsinká
2016 m. rugsėjo 11 d., TKKY aktyvesniems
ePublisher projekto dalyviams organizavo ekskursiją į Helsinkį. 30 žmonių iš Turku, Raisijo,
Pargaso ir Kaarinos aplankė didžiųjų suomių
poetų, tokių kaip Johanas Ludvigas Runebergas, Aleksis Kivis, Elias Lönnrotas ir Eino‘as Leino, atminties vietas. Keliaujant autobusu šių
poetų eiles skaitė gidas Mattis Huovinenas.
Prie poetų paminklų patys dalyviai skaitė eilėraščius, o Mattis kalbėjo apie šių suomių poetų gyvenimus ir kūrybą. Dalyviai turėjo puikią
galimybę susipažinti su suomių poezija ir poetų gyvenimu.
„Ačiū už įdomią ekskursiją ir poeziją. Man
be galo patiko. Prašau, praneškite, jei organizuosite dar vieną.” – Larisa Söderström,
dalyvė iš Pargaso.

Kelionë á suomiø
poetø gimtines
2017 m. sausio 8 d., sekmadienį, TKKY organizavo ekskursiją į žinomų suomių poetų,
Eliaso Lönnroto ir Aleksio Kivio, gimtines. Kelionė prasidėjo Turku ir tęsėsi Lohjos (Sammatti)
mieste, kur yra Eliaso Lönnroto namai. Rašytojas žinomas kaip nacionalinio epo „Kalevala“
autorius. Iš Lohjos grupė važiavo į Nurmijär-

vį, kur gimė garsus suomių poetas ir rašytojas
Aleksis Kivis. Dalyviai turėjo puikią galimybę
susipažinti su suomių poetų gimimo vietomis ir
jų gyvenimais. Kelionės metu šių poetų eilėraščius skaitė Antonina Huovinen, o gidas kalbėjo
apie vietas, pačius poetus ir jų kūrybą.

Kolektyvinis
poezijos
rašðymas
Turku mieste

Poezijos
vakaras, skirtas
suomiø poetui
Armasui Hiiriui

2016 m. spalio 7 d., Turku mieste įvyko
kolektyvinio poezijos rašymo renginys, kurį organizavo TKKY. Renginio pradžioje visi
dalyviai pasveikino poetą Andrei’ų Karpiną
gimimo dienos proga. Poetas paskaitė keletą savo eilėraščių, o po to dalyviai buvo
pakviesti mažose grupelėse kurti eilėraščius.
Jie visi mėgavosi kolektyviniu rašymu ir skaitė savo bendrus kūrinius kitiems.
Vėliau poetė Irina Hvalovskaja skaitė savo
eilėraščių ir dainavo dainas, sukurtas pagal
jos eiles. Tatiana Kivinen ir Larissa Erikson
taip pat skaitė savo kūrybą. Renginys praėjo sėkmingai. Dalyviai juo tikrai mėgavosi.
„Ačiū už šį vakarą. Mums jis labai patiko”
– poetės iš Turku Irina Hvalovskaja, Tatiana
Kivinen ir Larisa Erikson.

2016 m. spalio 20 d. Varissuo bažnyčioje Turku mieste buvo surengtas poetinis
vakaras, skirtas ePublisher mėnesio poetui
Armasui Hiiriui. Renginį organizavo asociacija „Inkerinliitto”. TKKY atstovai dalyvavo
ePublisher projekto vardu. Svetlana Myhkyrä dalyviams pristatė ePublisher projektą.
Kompozitorius ir gitaristas iš Petrozavodsko Evgeni’us Shorohovas grojo Armaso Hiirio kūrinius, paremtus garsiausiu suomių
epu „Kalevala“, tapusiu pasaulinės literatūros dalimi: epas išverstas į daugiau nei
60 kalbų. „Inkerinliitto” atstovas Marttis
Hirvonenas padėkojo Armasui Hiiriui už jo
reikšmingą darbą – „Kalevalos“ vertimą iš
suomių į rusų kalbą.
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ePUBLISHER
FESTIVALIS LENKIJOJE
2017 m. kovo 18-19 d. organizacija
„Multikultura” Krokuvoje organizavo poezijos festivalį, jungiantį ePublisher festivalį
su Pasauline poezijos diena Lenkijoje. Tokiu
būdu „Multikultura“ išplėtė ePublisher festivalio programą, kad šis taptų patrauklesnis jauniems poetams ir Krokuvos publikai.
Buvo surengta daug jungtinių poetinių veiklų
ir atvirų susitikimų su jaunais menininkais, į
kuriuos buvo pakviesti vietiniai ir Krokuvoje
besisvečiuojantys literatūros gerbėjai. ePublisher poezijos festivalis išplėtė dalyvių supratimą apie vietas, kuriose jie gyvena, taip
pat supažindino su užsienio poetais, kurie
buvo pakviesti į viešus poezijos skaitymus ir
susitikimus su vietine publika. „Multikultura“
taip pat pakvietė poetus iš kitų Lenkijos vietų, kurie publikuoja savo kūrybą ePublisher
svetainėje. Pasaulinė poezijos diena Lenkijoje ir poezijos festivalis Krokuvoje buvo
šventė visiems, kurie rašo ir skaito poeziją.
Festivalyje vyko parodos, koncertai, susitikimai su poetais ir rašytojais, diskusijos ir
premjeros. Dalyviams buvo pasiūlyta ekskursija Krokuvos literatūriniais takais ir filmo
„Widok Krakowa“ su Adamu Zagajewskiu
kaip pagrindiniu gidu peržiūra. Festivalyje
jauni menininkai pasidalino kritiškomis savo
įžvalgomis, pvz.: Wojciechas Bonowiczus poezijos padėtį Lenkijoje lygino su tendencijomis Europoje ir pasaulyje, o Miłoszas Bie-

drzyckis apžvelgė didžiausius literatūrinius
festivalius Lenkijoje. Poezijos gerbėjai turėjo
retą galimybę susitikti gyvai ir pabendrauti
su garsiu lenkų poetu Adamu Zagajewskiu.
Festivalyje buvo pristatyti jaunųjų Krokuvos
poetų eilėraščiai lenkų ir anglų kalbomis.
Taip pat buvo pristatytas neseniai išleistas
vaikų kurtų eilėraščių rinkinys pavadinimu
„Krokuvos jaunieji“.
Renginio dalyviai susitiko vakarienei ir
tęsė diskusijas. Šie tarptautiniai literatūriniai susitikimai išgarsino Krokuvą kaip šalies literatūros, ypač poezijos, centrą ne tik
realybėje, bet ir internete.
Festivalio dalyviai sakė, kad jie džiaugėsi
galėdami susitikti su garsiais lenkų poetais
ir kritikais: Adamu Zagajewskiu, Miłoszu
Biedrzyckiu ir Wojciechu Bonowiczumi.
Kai kurie iš jų savo komentaruose akcentavo retą galimybę dalintis gerais užsienio
poetų kūrybos vertimais į lenkų kalbą.
Bendras dalyvių įspūdis buvo tas, kad
poezijos renginiai yra palaikomi Lenkijos ir
Europos kontekstuose. Dalyviai primygtinai
rekomendavo skatinti poezijos festivalius
Krokuvoje – poezijos mieste – kad šie taptų
kasmetiniais miesto renginiais.

Poezijos
renginiai
Krokuvoje
2016 m. balandžio 23-24 d. „Multikultura” surengė poetų susitikimą. Susitikimas vyko
Malopolska Knygų dienų proga. Jame dalyvavo poetai Adamas Zwoniarskis, Agnieszka
Smugła, Ewa Zwoniarska, Anna Zięba ir Maria Jankowska bei poezijos gerbėjai ir ePublisher platformos vartotojai. Dalyviai turėjo
galimybę pristatyti savo darbus, susipažinti su
kitais rašytojais ir ypatingais svečiais bei aptarti kolektyvinio poezijos rašymo galimybes
naudojant ePublisher platformą. Renginį organizavo „Union of Associations Multikultura“ kartu su partneriais „Fundacja Poemat“ ir
Lenkijos rašytojų asociacija Krokuvoje.
Po oficialios renginio dalies dalyviai įsitraukė į kitus Malopolska Knygų dienų Krokuvoje
renginius.
2016 m. birželio 10-12 d. įvyko poezijos
skaitymo renginys, kuriame pristatyta ePublisher platforma. Dalyviai turėjo galimybę
pristatyti savo kūrybą Literatūros salone, Len-

kijos rašytojų asociacijos Korkuvos padalinyje. Renginio dalyviai aptarė, kokias ePublisher
projekto veiklas planuoja įgyvendinti antroje
2016 m. pusėje. Kiekvienas iš ten dalyvavusių
poetų buvo pakviestas paskaityti savo eiles.
Renginyje, kurį organizavo „Multikultura“,
bendradarbiaudama su „Fundacja Poemat”,
dalyvavo 37 žmonės. Poezijos sakitymus vedė
Lenkijos rašytojų asociacijos prezidentas Michalas Zablockis. Vėliau poetai dalyvavo Poezijos nakties renginiuose Krokuvoje.

Pažiūrėkite filmuką apie festivalį Krokuvoje https://www.youtube.com/watch?v=SMdtTbgDEWM
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Bruna, viena iš mokinių, sakė: „Šis festivalis
man yra fantastiška patirtis, nes turėjau progą sutikti poetus iš kitų šalių ir suprasti, kad
poezija gali būti mūsų kasdienio gyvenimo
įkvėpimu.”
Poezijos popietė pasiekė aukščiausią savo
tašką, kai kviestiniai poetai iš Lietuvos - Laima Kreivytė ir Žygimantas Kudirka, Lenkijos
- Bożena Boba-Dyga, Katarzyna Grzesiak ir
Michałas Zabłockis, ir Suomijos – Juhas Kulmalas, Kimmo Räntilä ir Ahmedas Zaidanas
publikai pristatė savo eilėraščius gimtosiomis
kalbomis. João Pedro Mésseder, portugalų
ypatingasis svečias, pripažino tokių projektų,
kaip ePublisher, svarbą. Pasak jo,

ePUBLISHER
FESTIVALIS
PORTUGALIJOJE
Tarptautinis poezijos festivalis Lousadoje
vyko 2017 m . birželio 6-7 d.
Tai buvo dvi dienos, skirtos veikloms ir bendravimui tarp ePublisher projekto partnerių
ir plačiosios visuomenės, kur poezija peržengė kalbinį barjerą ir buvo bendravimo karalienė.
Pirmoji diena prasidėjo Diogo Piçarra’o
projekto pristatymu, kur daininkas ir kompozitorius pristatė savo knygą, paremtą
garsaus poeto Fernando Pessoa kūryba.
Renginys pradžiugino maždaug 200 žmonių,
daugiausiai mokyklinio amžiaus jaunimą iš
Lousados mokyklų.
Diogo’as sakė, kad „buvo be galo malonu
būti tokios praturtinančios patirties dalimi,
kur galėjau pristatyti man, kaip atlikėjui, labai svarbų projektą.”
Popietė buvo tinkamas laikas prisiminti
garsiausią Lousados poetą Álvaro’ą Feijó.
Aplankėme namą, kuriame jis praleido vai-

„Poezija gali demaskuoti ir pasmerkti užgaulias situacijas, parodyti užuojautą tiems,
kurie kenčia arba yra priespaudoje. Per savo
poeziją poetas gali pasipriešinti socialinei
neteisybei ir keisti mentalitetą.”

kystę ir jaunystę, ir kur bibliotekoje buvo skaitomi kai kurie jo eilėraščiai. Dabar „Casa de
Vilar” priklauso poeto sūnėnui, kuriančiam
animacinius filmus ir vadovaujančiam Animacinių filmų muziejui, kuris įrengtas dalyje
namo. Vienas iš jo kūrinių paremtas jo dėdės eilėraščiu „Nossa Senhora da Apre- sentação”. Poeto sūnėnas Abi sakė, kad „filmo,
paremto mano dėdės eilėraščiu, sukūrimas
buvo būdas pagerbti jo atminimą ir sujungti
dvi skirtingas meno formas.“
Antrosios dienos popietę, po labai malonaus vizito į dvi charakteringas vietas
Lousadoje - Quinta da Tapada ir Casa de
Juste, miesto biblioteką užpildė poetai, norintys švęsti poeziją. Garsus portugalų poetas João Pedro Mésseder, ePublisher 2017
m. kovo mėnesio poetas, kalbėjo apie savo,
kaip rašytojo, gyvenimą ir kūrybą. Po to du
mokiniai, laimėję poezijos skaitymo konkursą, organizuotą Lousados bibliotekos, skaitė
garsiausių portugalų poetų kūrinius.

Pažiūrėkite filmuką apie festivalį Lousadoje https://www.youtube.com/watch?v=WSUaPLF9u84
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ePUBLISHER
veiklos ir
renginiai
Lousadoje
2016 m. kovo 10 d. šventėme Manuelio
Alegre labai garsios poezijos knygos „Praça
da Canção” pirmojo leidimo 50 metų jubiliejų.
Manuelis Alegre yra labai vertinamas ir
gerbiamas portugalų poetas, turintis ilgą publikuotų darbų sąrašą. Jis buvo persekiojamas valdžios, diktatoriškai valdžiusios šalį iki
1974 m. balandžio 25 d. Siekdamas išvengti
slaptosios policijos, Manuelis Alegre privalėjo išvykti iš šalies. Prieš išvažiuodamas jis pasislėpė Casa de Vilar Lousadoje, kur parašė
„Praça da Canção”. Lousados miesto viešoji
biblioteka, siedama veiklą su ePublisher projektu, nusprendė pažymėti 50-ąsias knygos išleidimo metines.
Manuelis Alegre dalyvavo renginyje ir sakė,
kad “dienos, kurias praleidau Lousadoje buvo
ramios ir laimingos, palyginti su tuo, kas vyko
Portugalijos sostinėje, kur viešpatavo baimė.
Esu laimingas, švęsdamas šią dieną su jumis.”
Renginys taip pat buvo garsiausio Lousados poeto Álvaro Feijó 100-ųjų gimimo meti-

nių minėjimo pradžia.
2016 m. rugsėjo 12 d.: 13-asis viešosios
bibliotekos gimtadienis – viešo poezijos skaitymo ir klasikinės muzikos renginys bei poezijos projekcijos ant bibliotekos sienų.
Tęsiant suplanuotas ePublisher projekto veiklas, 13-asis bibliotekos gimtadienis buvo iš
esmės skirtas poezijai. Be klasikinės muzikos
koncerto buvo ir viešų eilėraščių skaitymų, poezijos projekcijų ant bibliotekos pastato sienų.
Visa tai vyko ant laiptų, vedančių į biblioteką,
siekiant nustebinti praeivius gatvėje.
2016 m. Spalio 28-29 d.: 5-asis pedagoginis Lousados bibliotekų tinklo susitikimas
pavadintas „Pasikalbėkim apie poeziją“ vyko Lousadoje. Šias dvi dienas poezija buvo
pagrindinė tema ir daugelis portugalų poetų prisistatė kaip rašytojai ir poezijos skaitytojai. Šis susitikimas buvo surengtas Lousados
savivaldybėje, kur susirinko apie 200 mokytojų ir kitų profesionalų, dirbančių su literatūra
ir poezija.
Dalyviai turėjo galimybę išklausyti kelias
portugalų poetų ir kitų profesionalų, kurie
vienokiu ar kitokiu būdu naudoja poeziją savo
kasdieniame gyvenime (muzikantai, kompozitoriai, dainų kūrėjai), paskaitas ir „mokytis“
naudoti poeziją dirbant su mokiniais.
2016 m. lapkričio 25 d. – ekskursija: Álvaro Feijó, garsiausias Lousados poetas, gimė
Viana do Castelo, mieste, esančiame Šiaurės
Portugalijoje. Jis gimė „Casa da Carreira”,
kur dabar yra Viana do Castelo miesto savivaldybė. Grupę, kurioje buvo daugiau nei

40 žmonių, priėmė Vianos miesto savivaldybės kultūros kancleris, kuris skaitė kelis Álvaro
Feijó eilėraščius.
Poetas mirė 1941 m., kai jam buvo 25 metai, tačiau prie mūsų ekskursijos grupės prisijungė dvi jo dukterėčios, kurios parodė ir
paaiškino mums, koks buvo gyvenimas tame
name tada, kai gyveno poetas. Ekskursija buvo labai įdomi ir vertinga.
2017 m. kovo 21 d. „Sėjant poeziją“: švenčiame pasaulinę poezijos dieną.
Tai buvo veikla, į kurią bandėme įtraukti
kavines ir kitas viešas vietas Lousados miesto centre. Kelių portugalų poetų eilėraščiai
buvo išdalinti žmonėms kartu su nedideliu sėklų pakeliu. Taip norėjome susieti ePublisher
projektą su savivaldybės paskelbtais aplinkai

ir biologinei įvairovei skirtiais metais. Tai buvo dar vienas būdas skleisti informaciją apie
projektą, nes daugeliui žmonių buvo pristatytos projekto idėjos ir galimybė prisijungti prie
poezijos platformos.
2017 m. kovo 30 d.: „Poezijos skaitymo konkursas”. 2017 m. nuo sausio iki kovo
kiekviena regiono mokykla turėjo išrinkti savo atstovus iš kiekvienos klasės. Kovo 30 d.
jie skaitė eilėraščius, o komisija rinko geriausią skaitovą konkrečiose klasių grupėse iš visų
Lousados regiono mokyklų. Šis projektas buvo labai įdomus, nes jis įtraukė visą mokyklos
bendruomenę ir kelis mėnesius iš eilės poezija
buvo labai aktyvi mokinių ir mokytojų gyvenimuose. Kiekvienas entuziastingai priėmė šį iššūkį, o rezultatas buvo puikus.

Filmukai apie renginius https://www.youtube.com/watch?v=sfdcMSWFe5Y
https://www.youtube.com/watch?v=tFd20jXII3c
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ePUBLISHER MËNESIO POETAI

Eugenijus
Ališsanka
Eugenijus Ališanka gimė 1960 m. Barnaule
(Rusija). Nuo 1962 m. gyvena Vilniuje. 1983
m. jis baigė Vilniaus universiteto Matematikos
fakultetą. 1990-2000 m. dirbo moksliniu bendradarbiu Kultūros ir meno institute.; 19942002 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos (LRS)
tarptautinių programų direktorius, bei tarptautinio poezijos festivalio “Poezijos pavasaris” direktorius. Nuo 1994 m. iki 2008 m. jis
buvo LRS Valdybos narys, nuo 1999 m. – Lietuvos PEN klubo narys. Nuo 2003 m. iki 2005 m.
dirbo žurnalo „Vilnius“, leidžiamo anglų („The
Vilnius Review“) ir rusų kalbomis vyriausiuoju
redaktoriumi.
Eugenijus Ališanka yra išleidęs septynias
poezijos vertimų knygas. Verčia šiuolaikinę poeziją, tarp jo verstų autorių – Wisława
Szymborska, Carolyn Forshé, Dannie Abse,
John Freeman, Uroš Zupan, Katerina Anghelaki-Rooke, Jerome Rothenberg, Desmond
Egan, Jacek Podsiadło, Tomasz Róžycki, Bernardine Evaristo, Harvey L. Hix, Michael Schmidt, Bohdan Zadura, Pascale Petit ir kt.
Jo knygos yra išleistos JAV, Rusijoje, Vo-

Rimvydas
Stankevicius
kietijoje, Švedijoje, Slovėnijoje, Belgijoje ir
Bulgarijoje, eilėraščiai versti daugiau kaip į
dvidešimtį kalbų.
1995 m. Eugenijus dalyvavo tarptautinėje
rašymo programoje Ajovoje (JAV), 2000 m.
– literatūriniame projekte „Literatūros ekspresas Europa 2000”, taip pat daugiau negu septyniasdešimtyje festivalių ir literatūrinių
renginių visoje Europoje.
Premijos
Z. Gėlė premija už geriausią metų poezijos
debiutą, 1992
„Varpų” žurnalo premija, 2001
Kultūros ministerijos premija už knygą „Dioniso sugrįžimas“, 2001
Lietuvos rašytojų sąjungos premija už poezijos vertimus (Z. Herberto „Dvejojanti Nikė“ ir
A. Debeljako „Netobula žodžio aistra“), 2002
Poezijos pavasario (Maironio) premija,
2012
Jotvingių premija, 2016

Skaitykite E. Ališankos kūrybą http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/eugenijus-alisanka/id-14

Rimvydas Stankevičius: „Poezija – tai vagystė iš nebūties“.
Gimiau Elektrėnuose 1973 m. sausio 7-osios vakarą kliokiant lietui ir dangų aižant žaibams.
Baigęs Elektrėnų 1-ąją vidurinę (dabar –
„Ąžuolyno“) mokyklą išvažiavau studijuoti lietuvių filolofiją Vilniaus universitete ir turėjau
galimybę mokytis iš profesorės Viktorijos Daujotytės, poeto Marcelijaus Martinaičio.
1997 m. Universitetą baigiau įgydamas lietuvių literatūros magistro laipsnį ir nuo to laiko
lig pat šios dienos dirbu žurnalistu laikraštyje
„Respublika“.
Pirmuosius eilėraščius parašiau vaikystėje, besimokydamas pradinėse klasėse. Studijų metais prie poezijos grįžau ir jau daugiau
su ja niekuomet nesiskyriau. Man ji visuoment
buvo ir tebėra svarbiausia veikla gyvenime,
manoji saviraiška, dievoieška ir, galima sakyti, viso manojo dvasinio gyvenimo sinonimas.
Poezija – tai nelyg vagystė iš nebūties, po kurios pasaulis tampa didesnis ir turtingesnis.
Iki šiol esu išleidęs šias poezijos knygas:
„Akis” (1996), „Randas” (2002), „Tylos matavimo vienetai” (2006), „Laužiu antspaudą”

(2008), „Patys paprasčiausi burtažodžiai”
(2010), „Ryšys su vadaviete” (2012), „Kertinis skiemuo” (2015), „Pūgos durys” – eiliuota
pasaka vaikams, „Diktantai sielai” (2008) ir
„Betliejaus avytė” (2015) – dvi eseistikos knygos ir „Vinys Marškonių kaimui statyti” (2001)
– miniatiūrų apysaka.
Kiti mano darbai:
2000 m. pagal mano inscenizaciją Saulius
Mykolaitis pastatė spektaklį „Stop mašina“.
2002 m. kartu su kompozitoriumi Roku Radzevičiumi sukūrėm roko opera „Jūratė ir Kastytis“.
Sukūriau kelias dešimtis paskirų dainų tekstų tokiems žinomiems daininkams kaip: Marijus
Mikutavičius, Aistė Smilgevičiūtė, Kostas Smoriginas, Olegas Ditkovskis, Neda Malūnavičiūtė,
Saulius Bareikis, Mindaugas Ancevičius
Mano poezija įvertinta „Poezijos pavasario“
(2009), Jurgos Ivanauskaitės ir Jotvingių premijomis; taip pat esu laimėjęs Metų knygos ir kitus
apdovanojimus.
Mano poezija išversta į lenkų, švedų, suomių,
anglų ir kitas kalbas.

Skaitykite R. Stankevičiaus kūrybą http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/rimvydas-stankevicius/id-2
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Juha Kulmala

Tommi Parkko

Juha Kulmala (g.1962) suomių poetas, gyvenantis Turku. Kol kas išleisti keturi jo poezijos rinkiniai, netrukus pasirodys ir penktasis.
Jo poezijos rinkinys „Pompeijin iloiset päivät”
(„Linksmos dienos Pompėjoje”) gavo „Šokančios meškos“ („Dancing Bear“) poezijos
apdovaniją, įsteigtą suomių viešojo transliuotojo „Yle“. Rinkinys „Emme ole dodo” (“Mes
nesame Dodo”) 2011 m. buvo apdovanotas
Jarkko Laine prizu kaip geriausia pastarųjų
dvejų metų grožinės literatūros knyga. Kulmala’o poezija įsišaknijusi į ritmą, siurrealizmą ir ekspresionizmą, dažnai pasitelkianti
ironiją ir lakonišką humorą. Jo eilėraščiai išversti į keletą kalbų. Kartu su muzikantais ir
kitais atlikėjais jis pasirodė daugelyje festivalių ir klubų Anglijoje, Vokietijoje, Rusijoje,
Estijoje ir Turkijoje. Jis taip pat yra Poezijos
savaitės festivalio Turku mieste valdybos pirmininkas.

Tommi Parkko (g. 1969 m. spalio 8 d.) yra
suomių poetas, žurnalistas, rašytojas, pedagogas.
Helsinkio universitete jis studijavo filosofiją, estetiką ir literatūrą, o Tamperės universitete – informacijos tyrimus. Parkko kaip
poetas debiutavo 1994 m. su poetu Marku
Jääskeläinenu. Jo pirmoji individuali poezijos knyga „Trumpa atmintis. Jūra pasirodė
ąžuolu“ buvo išleista 1997 m. Jo eilėraščiai publikuoti antologijose ir žurnale „Tuli &
Savu”. Kūryba išversta į latvių, rusų, anglų,
švedų ir estų kalbas. Parkko buvo nominuotas Turku miesto tarybai 2004 m. ir 2008 m.

Skaitykite poetų kūrybą 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

Jadwiga Malina

Ewa Elžbieta Nowakowska gimė Krokuvoje. Ji yra poetė, eseistė, kelių knygų, įskaitant
Alice Munro, Thomo Mertono ir Elifo Shafako
kūrybą, vertėja. Jogailos universitete baigė
studijas anglų kalbos katedroje, o magistro
laipsnį įgijo Ekonomikos universitete Krokuvoje. Ewa yra Lenkijos rašytojų sąjungos narė, nominuota J. Bierezinos (1997) ir Poezijos
apdovanojimams (2013). Ji buvo laureatė K.
K. Baczyńskio (1998) apdovanojimuose, įvertinta Wislos Szymborskos II konkurse „Poezijos kelionė“ („Poetry Ride”) (2004). Už knygą
„Trys pieštukai“ gavo prestižinį Krokuvos
mėnesio knygos apdovanojimą (2014).

Jadwiga Malina yra poetė, kultūros animatorė ir penkių poezijos knygų autorė. Ji
laimėjo Krokuvos mėnesio knygos apdovanojimą už knygą „Iš liepsnos“ („From the
Flare” (2013 m. rugsėjis) ir du kartus gavo kultūros srities apdovanojimą iš Myślenice rajono mero (2010 m. ir 2016 m.). 2016
m. Jadwiga buvo nominuota K. I. Gałczyński
Orpheus apdovanojimui už „Tom Tu”. Ji publikavo savo poeziją „Krakow Gazeta”, „Polish Diary”, „Sicily”, „Regions”, „Contexts”,
„Oder”, „Frau”, „Metaphor”, „Cracow”,
„Quarterly Artistic”, „Literary Critic”, „New
Cracow Decline”, „Flickering” ir „Topos”.

Skaitykite poetų kūrybą 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 gimė Vilarelho mieste, Ovilyje, Baião savivaldybėje 1957 m. liepos 16
d. Jis buvo pagrindinio ugdymo mokytojas.
1979 m. išleido savo pirmąją knygą „A Aldeia das Flores”. Už savo darbą „O Rapaz
de Louredo” (1983) gavo Portugalijos rašytojų asociacijos apdovanojimą. 1990 m.
apdovanotas Gulbenkiano vaikų ir jaunimo
literatūros apdovanojimu už romaną „Pedro Alecrim”. 1996 m. gavo António Botto
apdovanojimą už „A Casa das Bengalas”.
2003 m. – Nacionalinį iliustracijų apdovanojimą už „O Sonho de Mariana” su Danutos Wojciechowskos iliustracijomis. Šį darbą
išrinko Portugalijos mokytojų asociacija ir

Vaikų švietimo profesionalų asociacija projektui „Mano žaislas – knyga” .
2004 m. Antonio gavo Gulbenkiano vaikų
ir jaunimo literatūros apdovanojimą už darbą „Jei būčiau labai plonas“ („Se Eu fosse
muito Magrinho) su André’aus Letria iliustracijomis.
Nuo 1980 m. jis kviečiamas į pradines ir
vidurines mokyklas, bibliotekas Portugalijoje ir kitose šalyse, kad įkvėptų vaikus ir jaunimą skaityti.
Antonio Mota bendradarbiavo su keliais
laikraščiais ir dalyvavo keliose bibliotekų ir
aukštųjų mokyklų iniciatyvose.

Skaitykite poeto kūrybą http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/antonio-mota/id-9

João Pedro Mésseder gimė Porto mieste
1957 m. Jo tikrasis vardas – José António
Gomes. Jis yra profesiorius, tyrėjas ir kritikas, atlikęs kelis tyrimus apie šiuolaikinę
portugalų literatūrą ir rašymą vaikams bei
jaunimui.
Pagrindinės poezijos knygos: „Nepagydomas miestas“ („The Incurable City“, Caminho, 1999); „Maža raudona šviesa“ („A
Little Red Light“, Alma Azul, 2000), pirma vieta mokytojų literatūriniame konkurse; „Fissura“ (Caminho, 2000), literatūrinis
Maria‘os Amália Vaz de Carvalho de Poesia apdovanojimas; „Youkalio nušvietimas“ („Youkali’s Elucidation), „Abėcėlinė
tvarka“ („Alphabetical Order”, Caminho,
2006), „Meridionais” (Deriva, 2007), „Toli ugnis” („Far away, the Fire”, Página a Página, 2015), „Spalvų liga“ („The Disease
of Colors”), „Dievo salos“ („Isles of God”,

Poética, 2016). Jis taip pat išleido aforistinių darbų, pvz.: „Garso gidai ir kiti dygliai“
(„Sound Guides and Other Abrasives”, Deriva, 2010), trumpų pasakojimų: „Paskutinio ketvirčio pasakos“ („Tales of the Last
Quarter”, Deriva, 2014). Jo poezijos knyga „Mažoji daiktų knyga“ (”Little Book of
Things”, Caminho, 2012) buvo apdovanota Bissaya Barreto vaikų literatūros premija
2012 metais.
Kai kurie iš jo trisdešimties eilėraščių ir
trumpų pasakojimų vaikams bei jaunimui
taip pat buvo apdovanoti.
Viduržemio jūros kultūrinės erdvės įrašai, susiję su tam tikrais istorijoje užrašytais
žmogaus klausimais, žodžio ir jo galios atspindėjimas – yra keletas iš šio autoriaus
poetikos pėdsakų.

Skaitykite poeto kūrybą http://www.epublisher-platform.eu/en/poets/joao-pedro-messeder/id-13

PROJEKTO PARTNERIAI:

SOROS INTERNATIONAL HOUSE (projekto koordinatorius), Lietuva,
www.sih.lt

MUNICIPALITY OF LOUSADA, Portugalija,
www.cm-lousada.pt

INTERNATIONAL CULTURE ASSOCIATION IN TURKU, Suomija,
www.semconsulting.fi

UNION OF ASSOCIATIONS MULTIKULTURA, Lenkija,
www.multikultura.manifo.com

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys atspindi tik autoriaus nuomonę, todėl Komisija negali būti laikoma
atsakinga už bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.

