Kultura

Utworzono: piątek, 13, września 2019 08:56

Doskonale pamiętam moje pierwsze, prawdziwe warsztaty literackie. Pamiętam wiersz, który
wtedy przeczytałam, wątpliwości prowadzącego i rozmowę o sporej kwestii z uczestnikami tych
warsztatów. Pierwsze literackie znajomości i przyjaźnie. Niepewne wychodzenie spod parasola
internetowego pseudonimu, pisanie w prawdziwym świecie. Chociaż od moich pierwszych
warsztatów minęło wiele lat, do dziś pamiętam strach, oszalałe serce pompujące krew, zimne
palce i koraliki, które robiły za bransoletkę. Czytałam wtedy wiersz „lekcja rosyjskiego", nie
wiem dlaczego wybrałam akurat ten, prawdopodobnie nie byłam przekonana do tego, czy jest
czytelny. Na warsztaty literackie najlepiej zabrać ze sobą wiesz, którego nie jesteśmy pewni,
wersję roboczą. Coś świeżego, nowego, warsztatowego, może nawet kontrowersyjnego. Tekst,
który zatrzyma słuchaczy, sprowokuje dyskusję. Dobrze mieć ze sobą minimum dwie/trzy
kopie, część współwarsztatowiczów okaże się zapewnie wzrokowcami, to co zobaczą – pomoże
im lepiej „zrozumieć”. Uwielbiam warsztaty, zawsze, kiedy tylko jest taka możliwość, biorę w
nich udział, słucham, komentuję, zapisuję uwagi i notuję w pamięci. Są różne miejsca, formy,
różni prowadzący i uczestnicy, raz warsztaty są wykładem, innym razem skupiamy się na
frazie/wersie i toczymy dyskusję. Spotkania warsztatowe organizowane w ramach festiwali
literackich dają możliwość uczestniczenia w czymś wyjątkowym, zapraszani prowadzący są
uznanymi postaciami życia literackiego, znają się na stronie warsztatowej tekstu literackiego i
są po to, by sugestią, drobnymi uwagami wskazać kierunek, drogę do zrozumienia.
Kilka razy miałam przyjemność uczestniczenia w warsztatach prowadzonych przez Pana Karola
Maliszewskiego. Różne miejsca, różni ludzie, różne teksty – jeden pasjonat, Pan Karol.
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Mogłabym teraz długo wymieniać książki, osiągnięcia i zajęcia prowadzącego w tym roku w
Elblągu warsztaty literackie w ramach Wielorzecza, jednak napiszę tylko: idźcie bo warto. Jeżeli
chcecie posłuchać człowieka, który wie, o czym mówi i potrafi słuchać, kogoś kto ma
fenomenalny instynkt literacki – bez chwili wahania zanotujcie termin i miejsce tegorocznych
warsztatów: Biblioteka Elbląska, sobota 21 września. Weźcie ze sobą pióro/długopis, zostawcie
uprzedzenia i niepewność przed drzwiami biblioteki i zakochajcie się w słowie. Zazdroszczę
Wam!
Warsztaty literackie odbędą się w ramach VII Festiwalu Literatury Wielorzecze, w sobotę 21
września od godziny 11.00 w Bibliotece Elbląskiej (wejście z podjazdem dla osób z
niepełnosprawnościami).
Na wszystkie wydarzenia wstęp jest bezpłatny. Nie obowiązują zapisy.
Program wydarzenia można śledzić tu: https://tiny.pl/t52t2
Projekt „VII Festiwal Literatury Wielorzecze” jest realizowany przy współudziale finansowym
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasta Elbląg, Fundacji PZU. Partnerem
wydarzenia jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
Patronat Honorowy nad Festiwalem objęli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gustaw Marek Brzezin oraz Prezydent Miasta Elbląg Witold Wróblewski.
Współorganizatorami imprezy są: Biblioteka Elbląska, Pub Sąsiedzi, Hotel Elbląg, Galeria EL
Patroni medialni:
Elbląska Gazeta Internetowa portEL.pl, Truso TV, Kwartalnik PROWINCJA, Razem z Tobą,
Eska
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