
Festivalul Internaţional de Poezie (FIPB), 
2017, aduce la Bucureşti 100 de poeţi din 
toată lumea 
Poezia românească şi străină va fi reprezentată de un număr impresionant de autori din 
toate generaţiile, din peste 30 de ţări, în cadrul celei de-a VIII-a ediţii a Festivalului 
Internaţional de Poezie (FIPB), care va debuta peste aproximativ o lună, în Capitală. 
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Timp de o săptămână, în perioada 15-21 mai, peste 100 de poeţi din peste 30 de ţări vor 
sosi la Bucureşti, prilejuind publicului iubitor de poezie ocazia de a participa la mai mult 
de 20 de evenimente, organizate în 10 spaţii culturale cunoscute din oraş: Muzeul 
Naţional al Literaturii Române (str. Nicolae Creţulescu 8), Biblioteca Centrală 
Universitară „Carol I”, Muzeul Municipiului Bucureşti – Casa Filipescu-Cesianu, Green 
Hours jazz-cafe, Grupul pentru Dialog Social, Point, Librăria Humanitas Cişmigiu, 
Librăria Humanitas Kretzulescu, Tramvaiul 26, Muzeul memorial „Tudor Arghezi – 
Mărţişor”. 

Programul include mese rotunde, dezbateri, performance-uri şi recitaluri de jazz, lansări 
de carte, conferinţe şi – pentru prima dată în istoria proiectului – evenimente dedicate 
copiilor. De asemenea, un moment inedit în arhitectura ediţiei din acest an îl reprezintă 
şi aniversarea PEN – instituţia care îi integrează pe scriitorii români în viaţa literară a 
lumii –, moment care atrage la Bucureşti membrii PEN din aproape toate ţările 
europene. 



Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti (FIPB) este o iniţiativă culturală care îşi 
propune să reintroducă în spaţiul public contemporan conceptul de poezie vizibilă şi 
interactivă. 

Lansat în 2010, sub egida Muzeului Naţional al Literaturii Române, Festivalul 
Internaţional de Poezie Bucureşti a crescut constant, ajungând să includă în programul 
celei de a VII-a ediţii peste 100 de poeţi din 23 de ţări. Atât prin istoricul său, cât şi prin 
palmares, Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti începe să se contureze drept una 
dintre cele mai spectaculoase manifestări dedicate poeziei de pe scena literară autohtonă. 

„Festivalul Internaţional de Poezie Bucureşti reprezintă o iniţiativă culturală absolut 
necesară în contextul Uniunii Europene şi al valorilor culturale comune promovate prin 
intermediul acesteia. La momentul primei ediţii, în 2010, Bucureştiul se număra printre 
singurele capitale europene care nu organizau şi găzduiau un festival de gen de mare 
amploare. FIPB a suplinit, la scurt timp de la apariţia sa pe scena culturală 
românească, acest deficit, iar astăzi aduce poezia ca gen literar major, dar şi poeţii şi 
vocile lor distincte, în atenţia unui public larg, pasionat de diferitele forme de expresie 
poetică. Timp de o săptămână, bucureştenii se vor bucura de evenimentele la care îi 
provocăm să participe, mult mai numeroase şi variate faţă de ediţiile anterioare, 
dedicate tuturor vârstelor, de la cei mai mici, care în cadrul unor ateliere inedite vor 
descoperi alături de noi poezia contemporană, la cei maturi, (ne)cunoscători de limbaje 
poetice, toţi având acum acces nemediat la acest fenomen viu, în continuă 
transformare. O perspectivă de ansamblu asupra poeziei contemporane din întreaga 
lume, o săptămână interactivă şi dinamică, în capitala mondială a versurilor”, a 
declarat conf. univ. dr. Ioan Cristescu, directorul Muzeului Naţional al Literaturii 
Române. 
 
Invitaţii din străinătate ai FIPB sunt nume consacrate în plan internaţional: Entela Kasi 
(Albania), Hugo Mujica (Argentina), Marco Lucchesi (Brazilia), Gueorgui Konstantinov 
(Bulgaria), Călin-Andrei Mihăilescu (Canada), Simona Racková (Republica Cehă), Olga 
Walló (Republica Cehă), Hu Xian (China), Jidi Majia (China), Gao Xing (China), Gong 
Xuemin (China), Lee Gil-Won (Coreea), Nadežda Čačinovič (Croaţia), Olja Savičević 
(Croaţia), Kätlin Kaldmaa (Estonia), Jarkko Tontti (Finlanda), Sylvestre Clancier 
(Franţa), Regula Venske (Germania), Victor Ivanovici (Grecia), Bruno Mazzoni (Italia), 
Marco Di Pasquale (Italia), Katica Kulavkova (Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei), 
Enormi Stationis (Polonia), Emilian Galaicu-Păun (Republica Moldova), Nikolay 
Zvyagintsev (Rusia), Barbara Korun (Slovenia), Veronika Dintinjana (Slovenia),  
Ioana Gruia (Spania), Jordi Valls (Spania), Adam J. Sorkin (SUA), Haydar Ergülen 
(Turcia), Mykola Riabchuk (Ucraina), Géza Szocs (Ungaria). 
 
Acestora li se adaugă o selecţie de primă mărime de poeţi experimentali, şi ei 
binecunoscuţi în întreaga lume, în cadrul manifestărilor din această zonă: Christian Foley 
(Marea Britanie), Steven J. Fowler (Marea Britanie), Max Höfler (Austria), Christian Bök 
(Canada / Australia), Maja Jantar (Olanda / Belgia), LaTasha N. Navada Diggs (SUA), 
care se vor întâlni cu colegii români Mugur Grosu, Claudiu Komartin, Răzvan Ţupa şi 
Tara Skurtu, în cadrul spectacolului metaMorph – performance de poezie experimentală. 
Curator: Simona Nastac (România / Marea Britanie). 
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