ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Poetry Slam έρχονται στο Βέλγιο το 2022.
Τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Poetry Slam έρχονται στο Βέλγιο τον Σεπτέμβριο του 2022.
Κατά τη διάρκεια της 7ήμερης εκδήλωσης, θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολύ
περισσότερα από τον τελικό διαγωνισμό. Θα μπορέσετε να απολαύσετε παραστάσεις
διαφόρων ειδών, να παρακολουθήσετε εργαστήρια ή να συμμετέχετε σε στιγμές
δικτύωσης, σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την περιοχή των Βρυξελλών. Όλοι οι
διαφορετικοί γύροι του διαγωνισμού, καθώς και ο τελευταίος γύρος, θα μεταδοθούν
ζωντανά για να έχουν τη δυνατότητα οι θαυμαστές σε όλο τον κόσμο να
παρακολουθήσουν την εκδήλωση online. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, διαφορετικοί
πολιτιστικοί οργανισμοί και εθελοντές από όλον τον κόσμο, αποφάσισαν για τη ολική
μορφή του Πρωταθλήματος.
Σε μια εκδήλωση Poetry Slam, οι καλλιτέχνες ερμηνεύουν τα ποιητικά τους κείμενα
ζωντανά, μπροστά σε κοινό και κριτική επιτροπή. Ερμηνεύοντας τα ποιήματα σε αυτή τη
μορφή, ξεφεύγουν από την παραδοσιακή, ελιτίστικη εικόνα, της ποίησης ως τέχνης. Το
Poetry Slam είναι διασκεδαστικό, ζωντανό και αφήνει πολύ χώρο στο κοινό να
συμμετάσχει. Το είδος έχει επηρεαστεί από τη χιπ χοπ και την αστική κουλτούρα, η οποία
αντικατοπτρίζεται στο παρασκήνιο των καλλιτεχνών και στον ακτιβισμό που βρίσκεται στο
περιεχόμενό των κειμένων τους. «Σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι
καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη σκηνή που εξακολουθεί να έχει μια
«υπόγεια» φήμη. Με τη διοργάνωση αυτών των πρωταθλημάτων, θέλουμε να το
αλλάξουμε όλο αυτό», λέει η Suzanne Ter Haar από το Willemsfonds vzw που συντονίζει
το WCPS 2022, υποστηριζόμενο από την πρωτεύουσα των Βρυξελλών, σε συνεργασία με
το Creatief Schrijven vzw και τη εταιρία δημιουργικότητας Hurae.
Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Πολυγλωσσίας, slammers από όλο τον
κόσμο θα εμφανιστούν στις διάφορες σκηνές στις Βρυξέλλες για ένα διάστημα επτά
ημερών. Κάθε χώρα στέλνει τον/την εθνικό/η πρωταθλητή/ριά της. Κατά τη διάρκεια
διαφόρων ηπειρωτικών διαγωνισμών (Αφρική, Abya Yala, Ευρώπη, Ασία και Ωκεανία), οι
60 καλύτεροι/ες slammers επιλέγονται για να ερμηνεύσουν ένα ποίημα slam κατά τη
διάρκεια του Πρωταθλήματος. "Χρησιμοποιώντας το λεγόμενο "Eurovision format",
υπάρχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να προσφέρουμε μια παγκόσμια σκηνή σε κάθε
συμμετέχοντα καθώς θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταδώσουμε ζωντανά όλα τα μέρη του
διαγωνισμού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι αυτή η μορφή τέχνης, που
εκτελείται σε όλο τον κόσμο, είναι ένας χειραφετημένος τύπος ακτιβισμού στον οποίο
κάθε φωνή είναι ίση», εξηγεί ο Βέλγος συντονιστής Philip Meersman. Ο νικητής/ρια του
Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Poetry Slam, δεν θα λάβει μόνο ένα γενναιόδωρο χρηματικό
έπαθλο, αλλά θα πάει και σε μια παγκόσμια περιοδεία και θα προωθηθεί σε όλον τον
κόσμο μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης.
Η απόφαση για τη μορφή ήταν μόνο μία από τις πολλές αποφάσεις που ελήφθησαν το
περασμένο Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια των ημερών δικτύωσης. Αυτές οι συνεδρίες
οργανώθηκαν διαδικτυακά, έτσι ώστε όλοι να έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα
ή περισσότερα εργαστήρια, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους. Το γεγονός ότι δεν έχει
σημασία πού βρίσκεστε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Ποίησης Σλαμ (WPSO) δεν εστιάζει μόνο στην οριζόντια δομή του, αλλά θέλει επίσης να
τονίσει τη σημασία της ένταξης και της πολυγλωσσίας.

Το World Championships Poetry Slam θέλει να αποτελέσει παράδειγμα φέρνοντας μια
περιεκτική και πολύγλωσση τέχνη αφήγησης στο κοινό και να φωτίσει θέματα όπως η
αποαποικιοποίηση, τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και την ελευθερία του λόγου. Αυτό ξεκινά ήδη
από την κριτική επιτροπή που δεν θα είναι μόνο ένα μείγμα επαγγελματιών κριτών και
ψηφοφόρων από το κοινό, αλλά θα είναι επίσης και μια ποικίλη επιτροπή με βάση την
εθνικότητα, την καταγωγή, το φύλο, τη γλώσσα και την ηλικία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Poetry Slam, ο οποίος είναι ο οργανισμός που καθιστά δυνατά αυτά τα Παγκόσμια
Πρωταθλήματα, αποφάσισε ως εκ τούτου να δημιουργήσει μια δήλωση για την
ευαισθητοποίηση στις συμμετέχουσες χώρες και με τους εταίρους και τους χορηγούς.

Σας ενδιαφέρει να μάθετε περισσότερα;
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.worldpoetryslam.org και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης του WPSO για να μάθετε τα τελευταία νέα σχετικά με το World Championships
Poetry Slam 2022, αλλά και για να μάθετε πρώτοι για άλλους διαγωνισμούς που θα
διεξαχθούν τους επόμενους μήνες.
Ο οργανισμός εξακολουθεί να αναζητά συνεργάτες και χορηγούς. Εάν ενδιαφέρεστε
επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email: info@worldpoetryslam.org
Διαβάστε το μανιφέστο του WPSO εδώ:

