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Tyle poezji w całym mieście, 
nie widziałeś tego jeszcze (§) 
Zbliżający się 

do końca tydzień 
przebiega w Lubli-
nie pod znakiem 
poezji. A to 

za sprawą festiwalu Miasto 
Poezji 20 1 1 zorganizowanego 
przez Ośrodek Brama 
Grodzka-Teatr NN. 

Zdawać by się mogło, że po-
ezja źle się czuje na forum 
nazbyt szerokim. Że wymaga 
szczególnej oprawy: intym-
ności, a przynajmniej kame-
ralności. Jednak my, w Lubli-
nie, wiemy, że wcale tak być 
nie musi. 

Wiemy, iż równie natural-
nym jej środowiskiem może 
być przestrzeń miasta. I to nie 
tylko jego zabytkowe, roman-
tyczne zakątki i stylowe ka-
wiarenki, lecz także miejsca, 
które na co dzień mijamy 
w pośpiechu. 

Miejscem prezentowania 
poezji mogą być ściany bu-
dynków, galerie handlowe, 
wnętrza trolejbusów, a nawet 
„wytatuowane" wierszami 
chodniki. I może nawet są to 
miejsca lepsze niż inne, bo-
wiem przyciągają swoją za-
skakującą niecodziennością. 
Przekonaliśmy się o tym 
w trakcie trzech pierwszych 
odsłon poetyckiego festiwalu 
i przekonujemy na nowo rów-

Miasto Poezji - także dla najmłodszych 

nież na tym tegorocznym. 
Czwarty festiwal przekro-

czył już półmetek i trzeba 
przyznać, iż na brak wrażeń 

nie można było narzekać. 
Kłopotliwa mogła być jedynie 

konieczność dokonywania wy-
boru tego czy innego spotkania 

z bogatego programu. I podob-
nie będzie z pewnością przez 
trzy najbliższe dni. 

Ludzi młodych szczególnie 
zainteresuje piątkowy (o godzi-
nie 20.00) Slam Poetycki połą-
czony z koncertem w muszli 
w Ogrodzie Saskim. 

Miejscem dla 
poezji mogą 
być ściany 
budynków 
i autobusy 

Dobrą propozycją dla całych 
rodzin jest plenerowy spektakl 
słowno-muzyczny „Gdzie ru-
sałki mówią dobranoc", który 
w niedzielę (o godzina 16.00) zo-
stanie zaprezentowany w skan-
senie. 

Warte uwagi wydaje się też 
spotkanie (w sobotę, o godzinie 
10.00) z hiszpańskimi poetami 
w niepowtarzalnej scenerii Ka-
plicy Trójcy Świętej na Zamku 
Lubelskim. 

Polecamy również specyficz-
nie lubelską formę - „Mieszka-
nia Poezji", czyli otwieranie 
własnej przestrzeni prywatnej 
na poezję i... innych ludzi. 
Andrzej Z. Kowalczyk 

WYBRANY PROGRAM IMPREZY 
• Piątek 
10.00 -15.00 - „Terytorium 
Poezji" - „Narysuj wiersz" -
happening Aleksandry 
Iwańskiej i Katarzyny Krzy-
wickiej, Ogród Saski 
15.00 -17.00 - „Trolejbus 
Poezji" - młodzież z Osiedlo-
wego Domu Kultury „Źród-
ło" recytuje poezję w trolej-
busie nr 158 
18.00 - „Teatr Poezji" - spek-
takl „Baśń o grającym imb-
ryku" w wykonaniu Teatru 
„Drugie Piętro" MDK „Pod 
Akacją", spektakl 
„Szaflandia" w wykonaniu 
Teatru Supełki MDK „Pod 
Akacją" 
20.00 - Slam Poetycki -
po slamie występ „Dolara", 
grupy „Open Source" oraz 
„Anonima", muszla koncer-
towa, Ogród Saski 

• Sobota 
8.00 - 8.30 - Przedszkolny 
Przegląd Recytatorski „Mała 
Poezja" - prezentacja zwy-
cięzców, Radio Lublin, ul. 
Obrońców Pokoju 2, Studio 
im. Zbigniewa Stępka 
10.00 -11.30 - „Mieszkanie 
Poezji" - hiszpańscy twórcy 
czytają m.in. lubelskich poe-

tów, Abel Murcia, Gerardo 
Beltran Cejudo, Xavier Farre 
Vidal, Jolanda Soler Onis, 
Kaplica Trójcy Świętej 
na Zamku Lubelskim 
16.00 - „Kino Poezji" - „Cze-
sława Miłosza historia litera-
tury polskiej XX wieku", reży-
seria: Ewa Pytka-
-Chylarecka, Polska 1999, 
„Dolina Issy" reż. Tadeusz 
Konwicki, Polska 1982, 
Dzielnicowy Dom Kultury 
SM „Czechów", ul. Kiepury 
5a 
22.00 - Kaiser Soze Gra 
Do Tańca, „Hades Szeroka", 
ul. Grodzka 21 

• Niedziela 
16.00 - „Gdzie rusałki mówią 
dobranoc" - plenerowy 
spektakl słowno-
-muzyczny, Muzeum Wsi 
Lubelskiej, al. Warszawska 
96 
16.00 - „Kino Poezji" -
„Hamlet", reż. Franco 
Zeffirelli, Dzielnicowy Dom 
Kultury SM „Czechów", ul. 
Kiepury 5a 
18.30 - „Rozmowy 
z Bogiem" - kościół pw. 
Ducha Świętego, Krakowskie 
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