
Ateliere de scriere creativă IDC 
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Gânduri împărtăşite, starea de spirit şi mărturii ale sentimentelor  
participanţilor la Atelierelor de scriere creativă,
alături de fragmente de text scrise în cadrul Atelierelor IDC.

AdLittera Project a organizat cursuri gratuite de Creative Writing, 
în cadrul  unui proiect care doreşte să încurajeze scriitorul în debutul său, 
Concursul literar național INCUBATORUL DE CONDEIE 
Ediţia I, 2010



Caietul de Atelier IDC este dedicat îndrăznelii de a scrie şi a curajului de a publica.

un
a



HasHas Café / 23-10-2010

- Gena Rusu 
- Claudia Groza 
- Florina Pârvulescu 
- Silvia Grădinaru 
- Catinca Oprea 
- Oana Uță 
- Raluca Anton 
- Decebal Dobrică 
- Aurel Alessandrescu 
- Rodica  Soare 
- Oana Cristina  
- Iordana Georgescu
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Am participat la Atelierul IDC -A1, gazduit de o camera mica, la subsolul unei cafenele, cu pereti mov si vacute agatate in Luna. Nu a fost usor sa scriu, niciodata nu este 
dar in aer pluteau atunci atat de multe idei frumoase si voci noi ce le dadeau cu emotie viata incat cuvintele mele s-au invoit sa se astearna pe hartie. Si Mario a ales litera V, 
ne-a cerut sa-i scriem o poveste si uite asa Vicarul a batut la usa...” Oana Uță

Vicarul
Priveam cum venea vicarul din Veneţia călare pe o valiză căptuşită în velur verde. Îi vedeam ca într-o vitrină vârfurile vineţii ale mâinilor ce se rugau vineri de vineri  la o 
oarecare cruce cu o oarecare voce înecată în miros iute de vin.  
    -   Stai acolo! i-am spus. Vin eu la tine!
Nu m-a auzit. Îşi continua mersul pe cele patru copite vopsite ale vechiului său cal. Mândru şi deosebit de surd, bărbatul acela cărunt ce purta o pereche de ochi fără albeaţă 
era Vincenzio della Viannela, zis şi Vindecătorul.
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Scrierea sau scrisul este o forma de catharsis, este o modalitate de vindecare. Am invatat ca se poate scrie vesel, dar ideea sa fie profunda. Atelierul m-a ajutat sa gasesc noi 
sertare ce pot fi analizate si promovate; am descoperit oameni; am inteles ca talentul poate fi slefuit si expus.”  Claudia  Groza

***
echilibru - dezechilibru, plin - gol zambesc in fiecare zi, pentru ca m-am trezit,
plang cand  seara se cuibareste, deoarece s-a terminat.

ma ridic sa-mi demonstrez ca sunt EU.
cad cand rautatea oamenilor imi sageteaza speranta.

dansez cand zaresc copacii infrunzind,
abia pasesc cand descopar un fluture mort.

adun impliniri si-mbratisari si ganduri senine,
scad regrete, dezamagiri, suferinte, esecuri.

iubesc zilele de vineri, patronate de Venus,
urasc cuvintele ce dor de mor.
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“A fost prima mea participare la o asemena intalnire creativa. A fost o dupaamiaza placuta care m-a ajutat sa-mi intaresc convingerea ca poezia mea, poezia pe care o scriu eu 
este angajata, politica, reformatoare si revendicativa, vivace si mobilizatoare, critica si stanjenitoare dar, de cele mai multe ori, de sertar, nepublicabila. Aceasta, poate datorita 
varstei, experientei de viata, evenimentelor prin care am trecut. 
Ma asteptam sa intalnesc acelasi gen si la Atelier. Dar nu, nu am gasit asa ceva. Desi mi-au placut cela scrise de colegii mei, nu le descopar totusi sensul, scopul... Poate 
gresesc, sa fiu iertat ! Toata admiratia pentru dirijarea atelierului si eleganta aprecierilor de catre „don” Mario. Jos palaria! Succes in continuare!”  Aurel Alessandrescu

                                                                                            

Evadarea
Un  bogat transport de SENTIMENTE
se deplasa pe Trafic Greu încetişor
şi pentru prevenirea unor accidente
două maşini, una în faţă şi alta-n spate,
cu girofaruri şi sirene în  activitate,
îţi dădeau un ciudat şi neplăcut fior !

Erau închise în containere uriaşe
iubire, frică, durere , nelinişte,
plăcere, fericire, nerăbdare,
decepţie şi ură, uitare şi recunoştinţă
şi multe altele, bătrâne sau abia în faşă...

Erau culese de-echipe speciale şi secrete,
din toată lumea adunate cu-n scop precis:
imunizarea omului-viitor aflat în faţa
acestor sentimente stravechi şi-adevarate...       

Degeaba se zbăteau sarmanele simţiri
în gheara unor hingheri deplini,
bine plătiţi în neghioabele lor munciri.
Dintr-un container se strecură afară CURAJUL,
şi apelă la alţii, fără frică, să-l urmeze...
veniră ÎNDRĂZNEALA, RISCUL, CUTEZANŢA
lăsând în urma EZITAREA, TEAMA şi-NDOIALA
ce se codeau în lume să-evadeze !

Se-nsufletiră oamenii de-ndată
şi le-ndemnau să plece-n lumea largă
omului să-i redea puterea de a râde,
de-a plânge, de-a se bucura,
să fie trist, să aibe spaime şi credinţă,
până la fund paharul sorţii să şi-l bea !
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Cele patru ore de atelier au trecut mai rapid decât mă aşteptam. De la o stinghereală vădită în primele 15 minute am ajuns să mai vreau, fiind surprinsă de originalitatea 
şedinţei. Recunosc că nu credeam că se va forma o atmosferă aşa destinsă. Unele dintre textele create de participanţi aproape că m-au hipnotizat. Probabil au contribuit şi 
văcuţele care ne priveau impasibile de pe luna lor :) Temele de reflecţie, de asemenea, m-au încântat nespus, mai ales visul pruncului Iisus. Poate pentru că nu m-am întrebat 
niciodată dacă Iisus a visat când era mic. Aşaaa.. Ce am învăţat ? Să ascult şi să am răbdare mai mult ca de obicei, plus că am descoperit că scrierea poate fi şi un exerciţiu, nu 
neapărat un rezultat al unei simţiri puternice. De aceea, după ce îmi citeam textul, nu îmi venea să cred că eu l-am scris. Mă întrebam de unde l-am scos. În fine..  a fost o 
experienţă plăcută şi aş mai participa oricând :)” Raluca Anton

***
Pantofii mei cu toc au sexul masculin şi zâmbesc tuturor pisicilor cu ochi albaştri de pe stradă. De fapt, e posibil să am în picioare nişte motani luaţi de la raionul de reduceri. 
Motanii mei n-au gheare; tocul de 5 cm nu permite aşa ceva, dar zgârie cu mustăţile direct pe retina interlocutorului. În mod ciudat, mustăţile lor atrag tot felul de fiinţe. În 
ziua când i-am cumpărat, îmi amintesc că vecinei mele îi dispăruseră toţi gândacii speciali din bucătărie. Pare-se că pantofilor mei le plac gândacii care se holbează la sânii ei, 
căci o auzeam mereu zicând:  „Îţi spun, Raluco, ăştia îmi vâd sfârcurile şi prin pulover”.
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hulsta studio / 30-102010

- George Cheteleș (Tg. Mureş)
- Maria Preoteasa 
- Andrei Zbîrnea 
- Ioana Pavel 
- Ramona Ionescu 
- Adrian Chelaru 
- Cristina Pajara 
- Andrei Borcan 
- Manuela Ramureanu 
- Cristian Darau 
- George Vilsan
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Spre deosebire de cei mai mulţi dintre colegii mei de la atelierul #2, eu mai lucrasem cu Mario la un curs de scriere creativă în primăvara acestui an. Diferenţa între aceste 
două experienţe constă în faptul că la atelierul organiyat de AdLittera m-am axat mai mult pe proză, încercând să scriu fără a respira, ceea ce s-a dovedit pe alocuri fascinant 
pentru colegii mei care se uitau cu o oarecare admiraţie la mine. La atelierul din primăvară mă axasem pe poezie, ceea ce m-a ajutat în dezvoltarea ulterioară a poemelor mele, 
inclusiv a celor înscrise în concurs.
Atelierul mi-a dat o stare pozitivă vis-a-vis de scris. Pixul meu nu rezista fluxului de gânduri şi idei, multe destul de eterogene,însă cu o putere greu de explicat.Unii o numesc 
inspiraţie. Am trăit asta doar de câteva ori în viaţă, acolo a fost una dintre acele dăţi. 
La nivel administrativ, îi felicit pe Raluca, Ciprian şi Sebastian pentru organizare.” Andrei Zbîrnea

Write Fuck Die
Îmi place să mă trezesc la unşpe. Îmi place să mă uit la display-ul telefonului şi să mai dorm o oră, şi apoi să-mi mişc piciorul. Îmi place să-mi gândesc textele în pat. Văd 
imagini din alte filme, imagini care nu există în realitate. Unii zic despre mine că îmi pierd vremea cu poezia, că dau prea mulţi bani pe cărţi, că aş putea începe o afacere. Să 
fiu rentabil. Să produc. Să scot ţara din criză.
Nu-mi place să muncesc. Nu pot să scriu pe bandă rulantă. Nu vreau să scriu în engleză şi nici să îl traduc pe Coelho.
Apoi scot pe masă o carte de poeme, probabil Walt Whitman şi toţi, dar absolut toţi îşi fac de lucru. Pleacă, râd, plâng, eventual îmi aruncă volumul pe fereastră. Eu le 
zâmbesc politicos, apoi sar pe geam şi recuperez cartea. Nimeni în ziua de azi nu fură cărţi, cel mult bibliotecile ajung la topit (fuck & die books). Cehov se înghesuie lângă 
„Click pentru femei”, în timp ce Makine e înconjurat de pizdă şi ţâţe de starletă ieftină. E motivul pentru care nu înstrăinez niciodată cărţile…
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“La atelier m-am înscris întâmplător, am fost surprins de telefonul vostru care mă anunța că sunt invitat. Îmi plac genul acesta de experiențe, așa că am anulat tot ce aveam de 
făcut în sâmbăta aceea și am venit la Hulsta Studio. Atmosfera era încordată. Încet-încet, Mario ne-a detensionat. Eu cred că m-am relaxat cu adevărat abia pe la al treilea 
exercițiu, când am realizat că nu o să ne taie nimeni capetele dacă nu scoatem genialități. Am început să râdem, să glumim, să vorbim diverse și să facem schimb de adrese de 
email. La final, toată lumea zâmbea și dacă am mai fi putut sta am mai fi stat încă minimum patru ore.  Ideea voastră a fost foarte inspirată, cred că ați realizat că în România 
scrisul este mai mult decât un simplu hobby. Sunt mulți care defulează scriind pe bloguri, în jurnale. Atelierul și concursul au fost menite să-i pună pe aceștia față în față, dar 
să le și dea o șansă să își prezinte munca. În ceea ce privește continuitatea acestul atelier și a concursului nu pot decât să vă urez mult succes și să nu vă pierdeți menirea. 
Mii de mulțumiri AdLittera, că existați. “ George Ștefan Cheteleș

Covorul lui Aladin
Aladin S.R.L., strada Podeni, nr 10. La Aladin. Tot satul îl ştie. A venit acum doi ani în sat şi, de atunci, pe strada Podeni se întinde cel mai mai mare magazin de covoare din 
Sânpetru de Câmpie, judeţul Sălaj. Ei bine, aici la Aladin găseşti mult căutatul covor „covorul lui Aladin”. Cel mai ieftin din magazin, doar 2,9 RON per metru pătrat. În 
culorile verde spălăcit sau lila intens „covorul lui Aladin” îmbracă podelele locuitorilor din Sânpetru de Câmpie. Pentru clienţii mai pretenţioşi, Aladin poate imprima diverse 
modele covoarelor. Titi din vale şi-a imprimat un mare semn EURO care acum stă chiar în mijlocul bucătăriei. Traian şi-a cumpărat unul cu inscripţia „Bine aţi venit”. Asta 
chiar cu două zile înainte să moară. Vecinii susţin şi acum că l-au văzut pe Traian zburând spre cer pe covorul său. Când au intrat în casă l-au descoperit. Murise. Covorul în 
schimb nu a mai fost de găsit. Unii zic că a fost furat, alţii cred că Traian l-a luat cu el, acolo unde o fi el acum. 
De atunci Aladin a ajuns celebru, un fel de Elvis al covoarelor. Mitul lui Traian zburând pe covor a ajuns şi în „New York Times”. De la locul faptei, pentru ştirile Pro TV, 
Adelina Viermisor.
Reclame: Covorul lui Aladin, doar 2,9 RON per metru pătrat sau 3,4 RON cu o inscripţie la comandă. Acum şi în reţeaua de magazine Metro şi Real. „Covorul lui Aladin – 
pentru căldura casei tale”, „Covorul lui Aladin – noi chiar zburăm!!!” 
Pentru comenzi on-line accesaţi www.aladinmagiccarpet_sanpetrudecampie_comenzionline_office.ro

no
uă



Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Atelierul IDC mi-a folosit pentru că m-a învăţat să ies din momentele în care sunt în pană de idei. Jocurile experimentale ale lui Mario m-au învăţat să-mi explorez mai 
bine imaginaţia şi să nu mă mai tem de eşecul unor texte, fiindcă pentru a progresa e nevoie de exerciţii de acest tip.” Ramona Ionescu

***
Arunc în geantă un bec, o floare presată și un şiret. Din grabă uit esenţialul: telefonul și portofelul. Plec de acasă buimacă, iritată. Pe stradă mă urmărește un cerșetor care mă 
tot roagă să-i dau ceva. Scot din geantă becul și i-l întind. Îl examinează, vede că este intact, îmi mulțumește și mă lasă în pace. Îmi continui drumul și în mulțime îmi atrage 
atenția o bătrânică oarbă. Deschid geanta și îi ofer floarea presată, după care îmi reiau drumul. Din sens opus vine alergând un tânăr care îmi trage brusc geanta de pe umăr, 
apoi dispare după colț. Nu am avut timp nici măcar să reacționez, dar când îmi revin din spaimă îmi zic că nu am pierdut nimic, mai aveam în geantă doar șiretul. 
A doua zi de dimineaţă citesc ziarul, ca întotdeauna, şi văd o știre care anunță că un tânăr s-a spânzurat în odaia lui insalubră de la periferia orașului cu un șiret. Să fi fost al 
meu sau e o simplă coincidență?
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Parerea mea despre atelierul la care am participat este unua pozitiva, chiar am reusit sa-mi dau seama ce imi lipseste. M-am simtit ca intr-o familie alaturi de participanti iar 
Mario a avut o atitudine foarta calda, primitoare si prietenoasa, chiar s-a dedicat pentru imbunatatirea noastra culturala. De asemenea, organizatorii au fost inspirati sa 
includa gratuit atelierele in cadrul concursul literar dedicat debutantilor (la care am si participat cu placere).”  Cristina Ioana Pajara 

                                                                                 
Cuvinte curate
Chiar daca incerc sa spun cuvinte curate si cu sens, imi este putin dificil sa ating curcubeul care-mi pare o candela aprinsa in razele soarelui, pentru ca nu-mi vin decat cateva 
cuvinte curate incepand cu litera numelui meu,  precum: creativitate, ceresc, curaj , cantec...hmm, si cam atat . Nu sunt dezamagita de litera numelui meu, insa ma cam 
incurca deoarece sunt gata-gata sa creez o cacofonie. As vrea sa pot da timpul inapoi, sa pot dezvolta un text cu foarte multe cuvinte incepand cu litera "I" , litera numelui 
meu de-al doilea.
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Serendipity Tea / 06-11-2010

- Ana Maria Berescu (Iași) 
- Anca Oana Preda (Topoloveni) 
- Lavinia Alexa 
- Teodora Ștefan 
- Dan Floarea 
- Melania Usturoi 
- Cezar Florea (Călărași) 
- Marian Năstase 
- Teodora Apostol 
- Răzvan Olaru 
- Liviu Grancea 
- Adriana Zbanț 
- Mihaela Buică
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

„M-am dus cam sceptic acolo. Aveam eu o idee fixă cum că poţi să ieşi scriitor după un curs de creativitate dacă erai scriitor şi înainte. Am rămas cu aceeaşi idee.
Difererenta e însă că mi-a plăcut acest workshop. Mario Barangea, cel care l-a ţinut, e un tip mişto şi merită să faci întregul curs de  creative writing.  În plus, am aflat cam pe 
unde mă situez între cei interesaţi de scris.” Cezar Florea

Continentul Mu
Un pitic cu nasul roşu îşi cumpărase o pălărie nouă. Era fericit în  seara aia. Fusese ales vicepreşedinte în organizaţia municipală a  Partidului Democraţia Viitoare. 

Era beat-obosit şi chelios bine. Se îndrepta spre casă după ce a cinstit momentul cu colegii de partid.
                La un moment dat a trecut prin faţa partidului  advers, Partidul Florilor Comuniste. Aici era plin de câini făcuţi colac  pe lângă stâlpi. Curajos, piticul a-nceput să-i 
fluiere. Câinii n-au  avut ce face şi s-au pus să-l  mârâie şi să-l alerge. Piticul şi-a scos  pălăria din cap şi a vânturat-o energic spre ei. Câinii nu s-au speriat.  Unul mai al 
dracului s-a înfipt cu colţii direct în glezna lui. De  durere, piticul nu a mai ştiut ce face, a făcut pălăria ghem şi a  aruncat-o în câini.                
A fugit de-acolo. S-a dus direct la urgenţe. O  asistentă tânără l-a luat în primire. A povestit tot, cum l-au muşcat  câinii de la un partid pe motiv că el este de la alt partid. 
Într-un  final a tresărit. 
-          Am pierdut continentul Mu!
-          Ce continent?
-          Îl desenasem pe o hârtie pe care o băgasem în pălărie. Trebuia să ne mutăm acolo. Toţi de la Democraţia Viitoare.
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Pe scurt: atelierul - o experienta fabuloasa.
O intalnire, aparent banala, intre cativa aspiranti intr-ale "scrierii de literatura", cu mai mult sau mai putin talent. In realitate, oceanul in miniatura, lumea in miniatura. 
Cateva idei, de fapt aceleasi idei "aruncate" profesionist pe "fundalul" acestor minti preocupate de creatie. Si rezultatul ? Da, rezultatul a meritat de fapt "toti banii". Aceeasi 
"samanta" aruncata pe soluri diverse a dat ... roade diverse, chiar surprinzatoare in ingeniozitatea lor stangace.
In concluzie: daca cineva s-a indoit de faptul ca fiecare individ este unic si are propria sa viziune asupra vietii si lucrurilor poate experimenta atelierele de creatie. Rezultatul 
este garantat.”  Mihaela Buica

Ochiul lui Horus 
Picioarele imi atarna lenese in apa rece ... E frig, e foarte frig, e realitate. Multimea freamata destine in jurul meu. Privesc printre ei si ascult suflete. Miloasa, o batrana imi 
intinde o haina.
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Participarea la un atelier de scriere creativă reprezintă o alegere plină de curaj. Poate fi descurajant să te confrunţi cu limitele personale sau ale celorlalţi, dar este un demers 
evolutiv necesar. Îl recomand tuturor celor neînfricaţi!” Lavinia Alexa

  
***
sunt aici.
pe partea ta stângă
m-am aşezat
în mod repetat.
aici e cald şi bine şi
nu plec.
ţine-mă strâns şi
universul nu va renunţa la noi căci
cunoaştem numele tuturor îndrăgostiţilor.
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Club Mandala / 13-11-2010

- Florentina Dumitru 
- Vlad Ciobanel 
- Alexandru Clima 
- Izabela Stoian 
- Tiberiu Iacomi 
- Alexandra Bujeniţă 
- Monica Vasile
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Atelierul a fost magic. 
Cuvintele zburau, inspiratia curgea prin vene ca un lanţ trofic. A fost frumos şi mi-a ajutat gândurile şi rândurile. Vă mulţumesc!” Alexandra Bujeniţă 

Camera sângerie
Cer senin. Nori jucăuşi. Soarele arzător aruncă săgeţi usturătoare pe pământ. Doi vulturi se aşează pe zidurile piramidei cu vedere în camera sângerie.  Aşteaptă masa de 
prânz. Aşteaptă. Şi aşteaptă. Şi înăuntru nimic. Tensiunea creşte din pricina foamei. Tocmai azi când săriseră peste micul dejun nu se întâmpla nimic în camera sângerie. Dar 
ce se întâmplă? "De ce? De ce?" Se întrebau unul pe altul. "Hai odată!" Nu mai rezistau - era clocot înăuntrul lor. Se înserează şi nimic. Îşi fac un plan în minte... Se gândesc 
că cina va fi plină cât pentru toată ziua... poate li se aduce hrana... însă deja e prea târziu... se întunecă. Au rămas flămânzi o zi? Nu! Au pătruns pe nevăzute în cameră şi au 
atacat himerele... 
Buuf !
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Am participat la Atelierul IDC nr. 4 şi am găsit aici puterea de a împărtăşi gândurile mele aşternute pe hârtie, altfel decât le puteam exprima vreodată în cuvinte rostite. 
Atelierul mi-a dat curaj – curaj să arăt lumii care doreşte să vadă ce ştiu, ce cred, cum pot să exprim trăiri, m-a ajutat să accept păreri, să înţeleg că trebuie să scriu frumos şi 
puternic pentru mine şi pentru alţii. Am început timid, cu întrebări, cu îndoieli şi am „furat” cât am putut de mult din încurajări şi din încrederea acordată.
Şi am continuat.” Monica Vasile

Este de ajuns iubirea? Eu cred că da. Ea spune că nu.
Când te-am cunoscut zâmbeai şi luminai încăperea. Acum eşti tristă şi neplăcută. Vrei mai mult. Mereu vrei mai mult. Ce mai vrei, femeie nebună, de la mine? Ce să îţi dau 
să îţi potolească foamea de bine? Cum să fac să fiu altfel? Ţi-am pus grâul sub calorifer să crescă mare să crezi că îţi merge bine la anul. Ţi-am pus tricolul purtat pe pernă 
când ai fost plecată să te simt mai aproape. Am suferit de foame cu tine ca să putem să ne facem un cadou de Crăciun. Ţi-am luat flori de ziua ta cu ultimii mei bani de 
prânz. Am plâns cu tine la boală şi am râs cu tine de copiii caraghioşi din parc.

Tu vrei mai mult. Tu vrei orhidee. Tu vrei să te însoţesc pretutindeni. Tu vrei să ieşim în locuri cu pretenţii ca să te simţi femeie şi vrei de Crăciun mai mult decât o carte 
(care-ţi place şi care te îmbogăţeşte, dar e doar o carte). 
Tu vrei coliere şi plimbări pe malul oceanului. 

Eu…eu doar te iubesc şi te vreau aşa cum te-am cunoscut. Tu…tu spui că nu e de ajuns şi vrei să fiu mai bun. Străluceai goală în camera mică şi o făceai un castel, temniţă 
dorită a sufletelor noastre însetate de apropiere. Când ne-am rătăcit? Când ai devenit rece şi lacomă, acră şi urâtă? Când ţi-ai transformat lumina chipului în cenuşă şi părul 
în şerpi? Când a devenit corpul tău tânăr şi frumos lemn putred şi aspru? [...]
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Atelierul de creaţie a fost, cu siguranţă, o experienţă frumoasă din toate punctele de vedere. Începând cu atmosfera primitoare pe care ne-au asigurat-o organizatorii, 
continuând cu sfaturile sincere şi utile ale lui Mario (care a ştiut de minune să ne coordoneze) şi sfârşind cu prietenia şi înţelegerea de care fiecare dintre participanţi a dat 
dovadă.  La atelier am descoperit că muzele sunt la îndemână oriunde, numai să le invoci, că inspiraţia lipsită de o bază de cunoştinţe poate aduce uneori roade fascinante (şi 
mă refer aici la copii), cât de mult contează să citeşti (cu mult) mai mult decât să scrii, că este important să ai curajul să împărtăşeşti, că un adevărat scriitor trebuie să fie 
capabil să scrie în orice stil. 
Un alt aspect pe care îl consider important este că am avut posibilitatea să ne ascultăm unul pe celălalt (nu mereu găseşti pe cineva care să dorească să te asculte şi să te mai şi 
îndrume), să ne comentăm ideile, să reuşim astfel să ne îndreptăm sau să ne perfecţionăm – să ne încurajăm să scriem mai bine şi mai frumos. “ Isabela Stoian
 

Cum  era chipul meu înainte ca mama mea şi tatăl meu să se întâlnească? 
Cum era chipul meu înainte ca tatăl meu şi mama mea să se întâlnească? Chipul meu era lumină născută dintr-o dragoste încă nenăscută. Era atât de pătrunzătoare această 
lumină, încât nu puteai să vezi vreo caracteristică a chipului. Nu puteai să ştii de e frumos, de e gingaş sau poate neplăcut. Înţelegeai doar că, scăldat în această lumină sfântă, 
chipul va ajunge să fie văzut doar de cei care şi-l doresc şi primesc lumina în sufletele lor. Odată născută dragostea, odată împlinită, chipul, pe care lumina l-a ascuns mai 
înainte, s-a materializat şi a ajuns ceea ce vedeţi acum. 
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Pentru mine atelierul a fost o punte de comunicare intr-un mod in care nu il mai incercasem pana acum- pe taramul incercarilor literare, al creativitatii, al curajului.
Climatul a fost perfect. Promovarea pe net excelenta. Mi-ar facea placere sa va revad, pe voi, pe Mario, pe toţi.” Vlad Ciobanel 

Cum era chipul meu înainte ca mama mea şi tatăl meu să se întâlnească? 
Faţa mea de dinainte era în malul unui lac de câmpie limpede. Ochii erau două  pietre netede pe jumătate îngropaţi. Lacul mai există şi acum. Gura mea era o mică insulă de 
ţărâna ce plutea. Faţa era tot nisipul, mai zgrunţuros sau mai fîn, de pe fundul lacului. Părul era smârc şi buruiană. Posibilitatea de a există era o algă pe luciul apei. Era linişte 
pe atunci. Lacul mai există şi acum... Chipul meu era  înconjurat, era alături de alte chipuri , ce urmau să existe. Fără conturul dat de alte chipuri, chipul meu nu exista atunci 
şi nu ar exista nici acum. Lacul mai există şi acum. 
Ochii sunt pietrele. Doar ei mai sunt strălucitori ca atunci. Au acelaşi contur, aceiaşi greutate şi aceiaşi strălucire mata. 
Azi un smoc de iarbă din părul meu s-a dus. 
Între chipul meu şi luciul apei sunt 20 de centimentri şi 38 de ani. 
Un ochi de ulei a trecut peste luciul apei astfel încât nu îl mai pot vedea cum era atunci.  De aceea sunt aici şi scriu.  Lacul mai există şi acum? 
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HasHas Café / 20-11-2010 

- Ana Ioniță 
- Florentina Dalian (Slobozia) 
- Ioana Pătrășcoiu
- Andra Valentina Grecu  
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

„Pentru mine, cel mai interesant lucru la acest atelier a fost faptul că mi-am  demonstrat pentru prima dată că pot încropi câteva fraze la comandă. Și mai interesant mi s-a părut 
faptul că ceilalți colegi chiar au avut inspirație, precum și varietatea de idei care poate apărea într-un grup, pornind de la aceeași temă.”    Florentina Loredana Dalian

Experimentul ZOO  
Mi se cere să-i asociez pe semenii mei cu animale din Grădina Zoologică. Am bombănit de-atâtea ori, trecând pe lângă unul sau altul (în traficul bucureștean nu mai vorbim!), 
exclamând justițiar: „Boule!”. Sau „Vaco!”, „Animalule!”, ascunzându-mă în spatele parbrizului sau în propriile-mi gânduri. Dar iată că acum, când sunt invitată cu grație și 
insistență s-o fac,  mi-e imposibil. 
Dacă îți privești semenii în ochi, căutând mai ales cele ce te unesc decât cele ce te despart, ți-e greu să-l asociezi vreunui animal, oricât de drăguț, de simpatic sau de dătător de carne, 
lapte, brânză, ouă. Data viitoare când voi mai avea impulsul de a striga unui seamăn, sub robia propriei mele enervări, îmi voi aminti că, într-o anume zi, într-un spațiu bine precizat, 
am fost incapabilă să atribui o cât de mică asociere între om și animal. Și, dacă totuși nervii mă vor presa până la limita exploziei, îmi voi adresa mie apelativul „Maimuțo!”.
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Concursul literar naţional INCUBATORUL DE CONDEIE, Ediţia I. 2010

Caiet de atelier - Creative writing, Atelierele IDC

“Nu a fost prima oara cand am scris la comanda (toate temele au fost asa) dar a fost prima data cand, eu fiind la volanul imaginatiei, cineva mi-a tras atat de mult de volan 
incat masina a luat-o pe aratura. Imaginatia a pornit-o “off-road”. La inceput m-a durut capul, dar dupa un timp a fost bine. Probabil ca cel mai important lucru cu care am 
ramas de la atelier e faptul ca asa numita "crampa a scriitorului" e o iluzie. Nu trebuie sa se alinieze stelele sau sa vina inspiratia, trebuie sa te duci, sa cauti inspiratia, sa o iei 
de mana, sa o aduci unde vrei tu si sa o legi de scaun.”  Ioana Patrascoiu 

*** 
Comunismul românesc a fost un iad pentru toti in anii optzeci. Comunismul n  a fost un mare rai pentru prea-iluminatii lideri. Lumina exista pe masura ce veneai de 
la periferie spre centru. In centru era rai, iar la periferie se vedea limita. 
Ce se intampla insa cand iadul inghite raiul?
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Ateliere IDC 2010

Prin organizarea Atelierelor IDC, am lansat invitația la explorarea imaginației concomitent cu învățarea tehnicilor de scriere creativă prin exerciții ce îmbină ludicul și coerența. 

Unele nume ale participanţiilor sunt asociate cu oraşe, în paranteze: 
aceştia au venit special în Bucureşti  pentru a participa la Atelierele de scriere creativă IDC. 

Le mulţumim pentru efortul depus şi sperăm că am reuşit să compesăm cu dupăamieze prolifice. 

 2010. Toate drepturile asupra prezentului Caiet de atelier IDC aparțin AdLittera Project.©  
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Sincere mulţumiri lectorului Mario Barangea.

Echipa AdLittera Project



Mulțumim partenerilor care au susținut concursul

Mulțumim partenerilor care au mediatizat proiectul
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