
Kurier Lubelski, 07.04.2010 

Poetycki Fight Club, 
czyli liryka w natarciu 
Sylwia Hejno 

IV Poetycki Fight Club to trady-
cyjnie zmagania na słowa bez 
wygranych i przegranych. Mu-
zyczną oprawę stworzą Komi-
sche Pilze oraz Maki i Chłopaki. 
Wśród gości znajdą się poeci: 
Zbigniew Dmitroca, Arkadiusz 
Rytelewski, Joanna Hałas i 
Anna M. Goławska. 

Każda osoba z publiczności 
będzie miała możliwość przed-
stawienia wiersza. W taki spo-
sób, jaki sama uzna za najbar-
dziej odpowiedni. - Nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby ktoś wy-
szedł na scenę z gitarą i wyśpie-
wał swój utwór. Formuła im-
prezy jest pojemna - zachęca 
Rafał Mieczysłavsky, organiza-
tor. - Staramy się pokazywać 
piękno słowa na różne sposo-
by. 

Zasady są proste: w przer-
wach pomiędzy poszczegól-
nymi wystąpieniami, na tzw. 
„otwartej scenie" każda osoba 
ma prawo do zaprezentowania 
jednego wiersza. Ponieważ naj-
ważniejszym założeniem Poe-
tyckiego Fight Clubu jest pro-
mocja liryki, uczestnicy nie 
otrzymują nagród ani wyróż-
nień. Co nie oznacza, że nie 
warto się pokusić o występ na 
żywo, bo - jak zauważa Rafał 
Mieczysłavsky - nigdy nie wia-
domo, kto się temu może przy-
słuchiwać. - W ten sposób 
upublicznia się własną twór-

Zbigniew Dmitroca, poeta, bajkopisarz i satyryk będzie jednym z gości 

czość m.in. przed osobami ze 
środowiska poetyckiego. Ist-
nieje szansa, że zostanie się 
przez nie dostrzeżonym - pod-
kreśla. - Sami chcielibyśmy 
pozbierać od ludzi utwory, któ-
re prezentowali na Poetyckich 
Fight Clubach i je wydać. Ale 
na razie to projekt i dopiero 
po wakacjach będzie wiadomo, 
czy coś z tego wyjdzie - za-
strzega. 

Obok zestawienia dokonań 
poetów różnych pokoleń waż-
nym elementem są koncerty 

zespołów, które doceniają rolę 
słownego przekazu. W czwar-
tej edycji Poetyckiego Fight 
Clubu zaprezentuje się obiecu-
jący „oderwanie od hałasu co-
dzienności" oraz jamajsko-eu-
ropejską mieszankę dźwięków 
Komische Pilze. 

Z nieco inną propozycją 
wystąpi druga kapela. „Siedem 
dziewcząt z Albatrosa, ale ty 
najpiękniejsza (...) nosiłaś mo-
tylki we włosach, a ja ćwiartkę 
w kieszeni (...) zabiorę cię na 
koniec świata, tylko znajdę klu-

czyki do małego fiata" - śpiewa 
trio z mazowieckich Mrozów 
Maki i Chłopaki. W swoich 
tekstach prosto i sugestywnie 
oddają sytuację rozsianych po 
małych miasteczkach gitaro-
wych zespołów. Sami nazywają 
je „współczesnymi Jankami 
Muzykantami", które zamiast 
skrzypiec mają podłączone do 
prądu gitary. 
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