
Slam poetry, az odalökött költészet
Egy szabad, kötetlen költészeti formával, a
slam poetryvel ismerkedhettek meg az érdek-
lődők a Krúdy Gyula Kreatív Írókör legutóbbi
rendezvényén.

Szabad és kötetlen, szóban
és főképp élőben hatásos.
Többnyire így lehet. a leg-
könnyebben meghatározni a
slam poetryt, amely önálló
előadói műfajként a múlt szá-
zad nyolcvanas éveinek köze-
pén jelent meg. A laza, fiata-
los költészeti stílus rejtelmei-
be pillanthattak bele a Krúdy
Gyula Kreatív Írókör tagjai a

minap Somogyi Csaba és
Baranyai Máté költő-slam-
merek segítségéve!.

A modern leöltészéti stí-
lusként számont tartott
slam poetry hazánkban is
egyre nagyobb népszerű-
ségnek örvend, hangzott el
a könyvtárban tartott ren-
dezvényen. Hogy miért?
Aktuális témákról szól

Az írókör tagjai nagy érdeklődéssei hallgatták az előadókat

hétköznapi em-
berektől, hét-
köznapi embe-
reknek, mond-
ta el Éltető Er-
zsébet, a
könyvtár mun-
katársa, az író-
kör vezetője.

A rendezvé-
nyen Budai
László könyv-
tárvezető im-
már hagyomá-
nyos kommuní-
kációs tréning-
jét követően a -
veszprémi oda-'
LÖKött KÖLté-
szet nevet viselő
slam poetry cso- Baranyai Máté és Somogyi Csaba adtak ízelítőt a modern költészeti stílusból
port szervezője
beszélt a modern költészeti
forma lényegéről. Somogyi
Csaba elmondta, a műfajt
egy amerikai költő, Marc
Kelly Smith találta fel, aki a
megírt szövegeit különböző
előadásmódokkal és színpa-
di elemekkel is árnyalta. Az
új köntösbe öltöztetett per-
formansz-költészet egyre
több követőre talált világ-
szerte, amelyből azóta rend-

szeresen szerveznek verse-
nyeket is.

Hazánkban -a sl am moz-
galmat a budapesti Műcsar-
nok indította el 2006-ban. A
népszerű műfaj nemcsak a
fővárosban vonz egyre több
érdeklődőt, hanem vidéken
és a határinkon túl is. Veszp-
rémben asIammerek 2011-
ben alapították meg társula-
tukat.

A csoport két tagja, Somo-
gyi Csaba és Baranyai Máté
adtak ízelítőt a modern köl-
tészeti stílus ból a várpalotai
írókör foglalkozásán. A mű-
faj iránt érdeklődők egyéb-
ként néhány éve már talál-
kozhattak Várpalotán a
slam poetry műfajjal a váro-
si könyvtár 2017 tavaszán
rendezett irodalmi majáll-
sán.


