3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΕΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
[Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Μαΐου 2016]

ΣΤΟΝ ΕΞΩΣΤΗ
[...] στέκομαι εδώ χωρίς να ξέρω τι θέλω
κι είναι τόσο ωραία όλα αυτά που πιστεύω
Στέρεο Νόβα, Ο εξώστης

zwischen Immer und Nie
(ανάμεσα στο πάντα και ποτέ)
Paul Celan, Nachts...
Η ΔΕΒΘ φιλοξενεί φέτος το Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών στην τρίτη του εκδοχή, δίνοντας βήμα
σε δεκαοκτώ νέους ποιητές και πεζογράφους που έχουν έως δύο βιβλία στο ενεργητικό τους.
Ο χώρος διεξαγωγής αποτελεί και την ταυτότητά του, αφού για πρώτη φορά πραγματοποιείται
στην Αίθουσα Εξώστης, δημιουργώντας μια ανοιχτή και ταυτόχρονα προστατευμένη «φωλεά»
(ένα “nestival”), μακριά από –αλλά και σε διαρκή επικοινωνία με– την βουή μιας Διεθνούς
Έκθεσης Βιβλίου. Στόχος, η δημιουργία ενός πλαισίου αναστοχαστικού, συγκέντρωσης και
συμπύκνωσης, αλλά και ένωσης με το μεγάλο τοπίο της Έκθεσης.
Θα πραγματοποιηθούν τρεις συζητήσεις, κυρίως όμως πολλές αναγνώσεις και ποικίλες
δράσεις, ώστε να δημιουργηθεί ένα ίχνος διάδρασης μεταξύ των νέων λογοτεχνών και του
κοινού μέσω και άλλων τεχνών, με συμμετοχή μουσικών, σπουδαστών υποκριτικής και
ηθοποιών (με τη συμβολή της σκηνοθέτιδος Σοφίας Καρακάντζα).
Οι 18 νέοι λογοτέχνες που παρουσιάζονται:
Μαρία Αγγελοπούλου, Νίκος Βιολάρης, Γεωργία Γαλάνη, Θωμάς Ιωάννου, Μαρία Α.
Ιωάννου, Λευτέρης Καλοσπύρος, Ειρήνη Καραγιαννίδου, Μάτα Καστρησίου, Μαίρη
Κλιγκάτση, Χρήστος Μπήτσικας,
Ζαφείρης Νικήτας, Φάνης Παπαγεωργίου, Ξένια
Παπαδοπούλου, Άγης Πετάλας, Δανάη Σιώζιου, Πέλα Σουλτάτου, Γιάννης Τσίρμπας,
Θοδωρής Χιώτης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Παρασκευή 13/5
18:00 - 21:00
ΕΚΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ «ΑΠΟΜΟΝΩΝ- / ΕΝΩΝ- ΟΜΑΙ»:
Η τέχνη των νέων ποιητών και πεζογράφων μέσα στη σημερινή κρίσιμη συγκυρία.
Είναι η ποίηση και η πεζογραφία τέχνες διαφορετικών ταχυτήτων; Πώς επικοινωνεί το
προσωπικό με το συλλογικό; Ποια είναι αυτά που μας ενώνουν; Έχει νόημα να συζητούμε

σήμερα για νίκη και για ήττα; Λέει κάτι για μας το γκωγκενικό ερώτημα «από πού ερχόμαστε;
ποιοι είμαστε; πού πάμε;»
Συμμετέχουν: Άντζελα Δημητρακάκη (συγγραφέας), Παυλίνα Εξαδακτύλου (δημοσιογράφος),
Θοδωρής Ρακόπουλος (ποιητής-πεζογράφος), Μικέλα Χαρτουλάρη (δημοσιογράφος-κριτικός
βιβλίου), καθώς και οι συμμετέχοντες στο 3ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών. Μέσω κειμένων
τους: οι συγγραφείς Μαρία Ξυλούρη και Δημήτρης Τανούδης.
Συντονισμός: Βασίλης Αμανατίδης (ποιητής-πεζογράφος).
Σάββατο 14/5
11:30 - 21:00
ΔΙΑΚΕΚΟΜΜΕΝΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ: μια σκυταλοδρομία με 9 τριαντάλεπτες
αναγνώσεις-παρουσιάσεις των 18 συμμετεχόντων (σε δυαδικές ομάδες ποιητών-πεζογράφων).
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:
στα διαλείμματα των αναγνώσεων-παρουσιάσεων των συμμετεχόντων θα πραγματοποιούνται
μουσικές και άλλες δράσεις, καθώς και παράλληλες αναγνώσεις από ηθοποιούς αλλά και τους
συγγραφείς (αδημοσίευτων κειμένων τους κ.λπ.).
(Το ακριβές πρόγραμμα της ημέρας θα μοιραστεί σε φυλλάδια στους χώρους της έκθεσης.)
14:30 - 15:30
ΘΕΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ: unplugged_ΠΟΙΗΣΗ
Ανοιχτή για το κοινό συζήτηση των 10 συμμετεχόντων ποιητών του 3ου Φεστιβάλ Νέων
Λογοτεχνών με τον ποιητή Χάρη Βλαβιανό.
16:00- 17:00
ΘΕΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ: unplugged_ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ
Ανοιχτή για το κοινό συζήτηση των 8 συμμετεχόντων πεζογράφων του 3ου Φεστιβάλ Νέων
Λογοτεχνών με τη δημοσιογράφο Μικέλα Χαρτουλάρη.

