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АЛЕСАНДРО ВИЛА 

 

 
 Алесандро Вила е роден в Карате (окръг Монца Брианца, Италия) на 27.06.1950 г .; живее дълго в 
Албиате, днес в Триуджо. 
 
 Основава през 1990 г. Център „Младежи и поезия – Триуджо“. Журналист публицист, популяризира 
културни инициативи и събития като едноименната Международна награда за поезия. Вдъхновявайки се от 
есетата на Езра Паунд (публикувани в "Меридиан" - Мондадори), разработва през 1989 г. методология за 
работа, която намира широко приложение в Лабораториите за поезия, организирани от Центъра. Като журналист 
си сътрудничи със списания и периодични издания в Италия и в чужбина, като същевременно пише и издава 
поезия; ръководи  поетичната поредица "Камене", насочена към млади автори (издателска къща "Прометей" в 
Милано). Публикуван в много антологии, автор на девет стихосбирки. 

 
 В сътрудничество с общините Триуджо (Монца Брианца, Италия) и Йелч-Лясковице (Полша) Алесандро 
Вила ръководи петгодишен проект "Италиано-полска поетична лаборатория", която стартира през юни 2000 г. и 
е адресирана към училища от двете страни. Към него, през 2005 г., той добавя тригодишна Лаборатория с 
Перник (България) и през декември на същата година, със Слатина (Румъния) Лаборатория за постоянна работа 
с възрастни. Между 2008 и 2009 г. той ръководи Лаборатория за писане със студенти от Политехническия колеж 
RKJO "Slánská" в Гливице (Полша). 
 
 Ръководил е следните инициативи: 
- Семинар-лаборатория "Младежите и поезията", 1989 г. 
- Семинар-лаборатория "Да слушаш, да говориш, да пишеш в хармония", 1990 г. 
- Конференция на тема "Младите хора се срещат с поезията", 1991 г.   
- Среща - дискусия на тема "Младежите и поезията", 1992 г. 
- Международен фестивал на поезията, 1997 г. 
- "Източноевропейски проект за поезия", 1996-1997 г. 
- Среща на Музите: "Духът на времето ... времето на духа", 1997 г. 
- Семинар "Поетът говори": курс за усъвършенстване на учители, 2001 г. 
- Лектор на конференцията "Побратимяване в стихове", 2005 г. 
- Проект "Открий Европа - пътуване посредством срещи, обмен, взаимно опознаване и поезия", 2006 
- Семинар на тема "Младежта и съвременната поезия в Италия", 2007 г. 
- 8 - 9 април - Срещи / семинар в 8. и 9. клас на Филологическия лицей в Белград (Сърбия). 
- "Кратко пътуване: Диалози между живописта и поезията", 2008 г. 
- Семинар на тема "Поезията е езикът на чувствата", 2009 г. 
- Семинар на тема "Лаборатория за поезия: на езика на чувствата", 2010 г. 
- Семинар на тема "Поезията ... от слушането до говоренето. Словото става Звук и Образ", 2011 г. 
- Представяне в "Българско школо“ на методологията на учебната лаборатория, 2013 г. 
- Лектор към румънското Генерално консулство в Милано, за честването на Световния ден на поезията, 2015 г. 
  
 Опитът на Център "Младежи и поезия" е бил предмет на дисертация в полските университети във 
Вроцлав и Люблин. 
 
  
  


