La verko de Nicolás Guillén
invitas internacian dialogon el
Kubo

Nicolás Guillén, la Nacia Poeto de Kubo

Verkistoj kaj intelektuloj el diversaj nacioj kompletigas la programon de konferencoj kaj prezentadoj de la
XIII-a Kolokvo kaj Festivalo dedi?ita al la Nacia Poeto de Kubo, Nicolás Guillén, en la 120-a datreveno de
lia naski?o.
La evento, kiu okazos en la provinco Camagüey de la 7-a ?is la 10-a de julio, kunmetos la vo?ojn de
akademianoj el Usono, Haitio, Kolombio, Barato, inter aliaj nacioj, kune kun profesiuloj el la kariba insulo.
Tiusence elstaras internaciaj nomoj kiel Jacqueline Lazú, Caroline Shipley, Keith Ellis kaj Cheikh Sene, el
la nordamerika lando, la kolombiano Hernando Motato, la haitia Edgard Gousse, la hindua Ashwani
Kumar, inter aliaj.

Anka? dedi?ita al la duonjarcento de la unua publikigo de la teksto La Denta Rado kaj ´El Diario que a
Diario´, la cita?o elvokos la voja?on de Guillén al Haitio anta? ok jardekoj, kaj anka? la ?eeston de la
kulturo de tiu kariba lando en lia verko.
Organizita de la Fonda?o kiu portas la nomon de la Nacia Poeto, la evento anta?enigos debaton pri la
rilato inter raso, nacio kaj socio en la plej granda el Antiloj kaj aliaj amerikaj regionoj, publikaj politikoj
celantajn ekstermi rasan diskriminacion kaj efikon de la Nigra Movado Lives Matter.
Simile, la konferencoj, paneldiskutoj kaj artikoloj traktos la historion kaj aktualajn aferojn de haitianoj kaj
iliaj posteuloj, same kiel la ?eeston de tiu lando en latinamerika literaturo kaj arto, dum traktado de sociaj
aferoj kiel malri?eco, mar?eneco kaj ha?tkoloro en la nacioj de la kontinento.
La Kolokvo kaj Festivalo inkluzivas koncertojn, poeziajn legadojn, ekspoziciojn kaj aliajn artajn agadojn en
sia tagordo, kiuj estas parto de la ampleksa programo de agoj, desegnita tutjare kaj kiu inkluzivos ?iujn
filiojn de la Fonda?o sur la insulo por festi la naski?tagon de la poeto.
Inter la proponoj rimarkindas la alvoko de esea konkurso fokusita al la penso kaj verko de Guillén, la
migranta foto-ekspozicio Mi ne estas pura homo, kaj agoj celantaj revivigi la intereson pri la verko de la
poeto en novaj generacioj.
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