COMUNICADO DE IMPRENSA
O Campeonato Mundial de Poesia Poetry Slam chega à Bélgica em 2022.

O Campeonato Mundial Poetry Slam chega à Bélgica em setembro de
2022. Durante sete dias de evento, haverá muito mais do que o
campeonato e sua final. Com uma diversidade de locais em toda a cidade
de Bruxelas, o público poderá desfrutar de apresentações variadas,
assistir a workshops e participar de encontros de network. Todas as
rodadas e a final serão transmitidas ao vivo (livestream) para que os
seguidores de todo o mundo possam assistir ao evento online. Em
setembro , organizações culturais e voluntários de várias partes do
mundo se reuniram para definir as diretrizes para os campeonatos.
Em uma noite de poetry slam , os artistas trazem seus textos poéticos para
serem apresentados ao público e a um júri, ao vivo. As próprias performances
poéticas rompem com a imagem da poesia como arte elitista. A poesia slam é
animada e dinâmica, deixando muito espaço para a participação do público. O
gênero slam foi influenciado pelo hip-hop e pela cultura urbana, o que se reflete
na formação dos artistas e no ativismo que seu conteúdo envolve. “Em todo o
mundo, existem inúmeros artistas talentosos ativos neste campo que ainda têm
uma reputação ‘alternativa’. Ao organizar esses campeonatos, queremos
mudar tudo isso”, diz Suzanne Ter Haar da Willemsfonds vzw (organização
sem fins lucrativos) que coordena o 2022 World Poetry Slam Championships
(WCPS), apoiado pelo Brussels-Capital Zone, em colaboração com o Creatief
Schrijven vzw e a agência de criação Hurae.
Na Semana Europeia do Multilinguismo, os slamers de todo o mundo atuarão
em diferentes locais em Bruxelas por um período de sete dias. Todos os países
enviam seus campeões nacionais. Em competições continentais (da África,
comunidade Abya Yala (América), Europa, Ásia e Oceania) os 60 melhores
slamers serão selecionados para interpretar um único poema slam na final.
“Usando o formato Eurovision existe a vantagem de oferecer um palco mundial
a cada participante, uma vez que estamos a transmitir todo o concurso. É a
nossa forma de propagar que esta forma de arte realizada por todos é uma
espécie de ativismo libertado em que todas as vozes são iguais ”, explica o
coordenador belga Philip Meersman. O vencedor do Campeonato Mundial não
só receberá um generoso prêmio em dinheiro, mas também fará uma turnê
mundial e receberá muita atenção da mídia.
Decidir o formato foi apenas uma das muitas decisões tomadas durante os dias
de networking no fim de semana passado. Essas sessões foram organizadas
online para que todos tivessem a oportunidade de participar de um ou mais
workshops, independentemente de sua localização. O fato de que não
importava onde um estava localizado é significativo, em particular porque a
Organização Mundial de Poesia Slam (WPSO) não está apenas focada em sua
estrutura horizontal, mas quer destacar a importância da inclusão e do
multilinguismo.

O World Poetry Slam Championship pretende estabelecer um modelo inclusivo
e multilingue da arte de contar histórias para o público e pretende lançar luz
sobre questões como a descolonização, identidades LGBTQI + e liberdade de
expressão. Isso começa com o júri, que não será apenas uma mistura de
jurados profissionais e eleitores públicos, mas também será um painel
diversificado ao examinar etnias, origens, gênero, idioma e idade. A
Organização Mundial de Poesia Slam, que torna esses campeonatos mundiais
possíveis, decidiu, portanto, criar uma declaração para aumentar a
conscientização nos países participantes e para parceiros e patrocinadores.

Você está interessado em saber mais?
Visite nosso website www.worldpoetryslam.org e WPSO social media para as
últimas notícias sobre o 2022 Slam Poetry World Championships, mas também
para ser o primeiro a saber sobre as outras competições que acontecerão nos
próximos meses.
A organização ainda está em busca de parceiros e patrocinadores e caso tenha
interesse entre em contato pelo e-mail: info@worldpoetryslam.org
Leia a declaração da Organização Mundial de Poesia Slam (WPSO) aqui.

