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FESTIWAL 

Poezja w domu, w komórce, 
na drzewie i w przedszkolu 

o nowego na tegorocz-
n y m „Mieście Poe-
.zji"(28.05-i o6)? Nie 
będzie przyznawanej 

tradycyjnie nagrody „Kamień", 
ale będą fotokody, żeby śledzić 
poetów przez komórkę. Na placu 
Po Farze wyrośnie tajemnicze 
drzewo, a organizatorzy już szy-
kują dziesięć kilo plasteliny. 

- Przenosimy festiwal do in-
ternetu, specjalnie z myślą 
0 tych, którzy nie będą mogli 
w nim uczestniczyć - mówi Ag-
nieszka Jarmuł z Ośrodka Brama 
Grodzka - Teatr NN. - Pokażemy, 
jak można łączyć internet z poe-
zją i czym jest poezja multime-
dialna. 

Na blogu festiwalu pojawią się 
relacje, filmy, a w różnych częś-
ciach miasta będzie można za-
opatrzyć się w fotokod i podej-
rzeć, w której części miasta znaj-
duje się dany poeta, czy gdzie 
odbywa się czytanie danego 
wiersza. 

Pięćdziesięciu lublinian za-
prosiło do tej pory poezję w do-
mowe pielesze. Zgłoszenia do 
tzw. „mieszkań poezji" (czyli 
miejsc, gdzie każdy może zorga-
nizować dowolne poetyckie wy-
darzenie) nadal trwają. - Przyłą-
czają się i lubelscy poeci, i osoby 
zupełnie prywatne - opowiada 
Adam Marczuk z Bramy Grodz-
kiej. - Jest to bardzo proste: wy-
starczy zaprosić kilka osób 
1 umówić się na czytanie swoich 
utworów, albo innego autora. 

Miasto Poezji 2011, majówka filarecka 

Symboliczną patronką festi-
walu jest Wisława Szymborska. 
To jej wiersz ozdobi ścianę jed-
nej z lubelskich szkół. Co roku 
w ten sposób organizatorzy wy-
różniają zdobywcę nagrody „Ka-
mień". Tym razem nie zostanie 
jednak przyznana. Zamiast tego 
odbędzie się spotkanie z dotych-
czasowymi laureatami - Ryszar-
dem Krynickim, Julią Hartwig, 
Tomaszem Różyckim i Piotrem 
Matywieckim. - Piąta edycja to 
dla nas czas podsumowań - tłu-
maczy Agnieszka Jarmuł. 

Na poezję nigdy za wcześnie. 
Animatorzy zajrzą nawet do 
przedszkoli. Powstał specjalny 
program dla najmłodszych pt. 
„Małe miasto poezji". W progra-
mie m.in.: magiczne drzewo 
z bajkami na placu Po Farze, pro-
jekcje animacji, spotkania z au-
torami i ilustratorami, warsztaty 
z plasteliną i kurs dla rodziców 
(pod okiem Iwony Chmielew-
skiej, autorki „Pamiętnika 
Blumki") o przekładaniu trud-
nych tematów na j ęzyk dziecka. 
Sylwia Hejno 

PROGRAM: 

• 28.05-01.06 
Trolejbus poezji 
* 28.05 
11.00 -12.00 - Akcja wykle-
janka 
12.00 - Spotkanie z Małgo-
rzatą Strzałkowską - Izba 
Drukarstwa, ul. Żmigród 1 
12.00 -13.00 - Czytanie 
poezji Szkota Poezji Szym-
borska (ZS nr 1) 
12.00 -16.00 - Maszyna -
akcja drukarska 
13.00 -14.00 - Promocja cza-
sopism - spotkanie z przed-
stawicielem wydawnictwa 
„Bramasole" 
15.00 -16.00 - Spotkanie 
poetyckie (prowadzi Józef 
Szopiński) 
16.00 -17.00 - Dlaczego 
poezja?, Fotoakcja „Miasto 
Poezji Lubię to" 
16.00 - „Verba iacta est" -
klocki poetyckie, plac 
Litewski 
17.00 -18.00 - Poezja z kape-
lusza 
17.00 - „D.I.Y." - zrób własną 
koszulkę, przypinkę, poetycki 
szablon! 
16.15/ 17.15/ 18.15 - Spacer 
Poetycki, plac Litewski 

Udział w wydarzeniach jest 
bezpłatny. Pełny program na 
stronie:www.miastopoezji.pl 

http://www.miastopoezji.pl

