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IDC 2012 în „relaţie” cu poezia 
 

 
Atelierul propus de Răzvan Ţupa în cadrul 
concursului de debut literar „Incubatorul de 
condeie” – IDC, 2012 - aduce o abordare 
concentrată asupra relaţiei pe care poezia o 
stabileşte între diferite domenii (psihologic, 
social, politic, estetic).  
 
„Toate lucrurile despre care vorbim de obicei, 
atunci când avem în minte poezia, rima, ritmul, 
atmosfera, imaginile sau forţa unui discurs 
sunt numai instrumente folosite în acest 
domeniu. Atelierul pe care îl propun pentru 
ediţia din acest an a concursului naţional IDC 
poate fi definit ca o trecere în revistă a 
instrumentelor folosite în poezie.  
Pe parcursul celor cinci întâlniri, participanţii 
vor avea ocazia să încerce diferite strategii 
textuale dar vor putea şi să îşi formuleze 
propria viziune asupra poeziei.  
Ceea ce fiecare dintre cei interesaţi de poezie 

avem ocazia să aducem în plus în literatură ţine atât de felul în care textele poetice 
sunt scrise, cât şi de felul în care citim poezia de până la noi” afirmă Răzvan Ţupa.  
 
Datele de desfăşurare a atelierelor de poezie în cadrul IDC sunt 13, 20 şi 27 
octombrie, 3 noiembrie, seria de întâlniri urmând să se încheie cu o ediţie 
specială pe 10 noiembrie. 
 
Răzvan Ţupa s-a născut la Brăila în 1975. Primul său volum publicat în 2001, “fetiş”, a 
fost distins cu Premiul naţional pentru poezie „Mihai Eminescu“, la Botoşani, in 
ianuarie 2002. În 2003, “fetiş – o carte românească a plăcerii” a făcut obiectul unei a 
doua ediţii revăzute şi adăugite la Editura Vinea. În 2005 a publicat volumul “corpuri 
româneşti” la editura Cartea Romaneasca. Iar anul trecut a lansat “poetic. cerul din 
delft şi alte corpuri româneşti” la Casa de Editură Max Blecher. Până acum a 
participat la festivaluri, ateliere şi lecturi de poezie în Bucureşti, Constanţa, Timişoara, 
Cluj Napoca, Sibiu, Buzău, Chişinau şi în străinătate (Banska Stiavnica, Berlin, 
Bratislava, New York, Paris, Praga, Roma).  
Între 2005 si 2010 a organizat întâlnirile „Poeticile cotidianului”, iar în septembrie 
2010 a lansat „Atelierelationale”, un proiect de încurajare a interacţiunii poetice 
pornind de la formularea unor principii de poetică relaţională pe care le-a făcut 
publice odată cu iniţierea site-ului www.poetic.ro 

 



 
 

„Incubatorul de condeie”, concurs național de debut literar, ediția a III-a, 2012    www.idc.adlittera.com 

Poetici şi poezie în ateliere 
 
 
 

13 octombrie - Viziunile poeziei 
 
lecturi şi reformulări  
texte ale participanţilor - formulări ale intenţiilor  
 
 
exerciţii  

1 - rescrierea unui poem propus în atelier încât să devină un poem personal 
al fiecărui participant 

2 - listele de cuvinte si permutarea legaturilor între acestea 
3 - rescrierea sonoră a unui poem 

 
-tema continuă - notaţiile privind grupurile pe care le-au identificat participanţii în 
drumul spre atelier 
 
-teme - cel mai prost poem, alegerea poemului exemplar pentru fiecare participant 
 
 
 

20 octombrie - Vocile poeziei 
 
Lectura poemelor exemplare si a "celui mai prost poem" pentru fiecare participant 
şi discutarea acestora. 
 
exerciţii 

3 - cuvintele nepoetice 
4 - lectura în circuit (cuvânt- vers) 
5 - schimbarea genului de abordare sonoră a textului poetic ales pentru 

lectură 
6 - vocile poetului şi vocile poemului, lectura temei continue 

 
-tema continuă - notaţiile privind grupurile pe care le-au identificat participanţii în 
drumul spre atelier  
 
-teme - poem personal în care este folosit cuvântul indicat de participant drept 
nepoetic într-un context personal,  
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27 octombrie - Reperele poeziei azi 
 
Influenţe contemporane şi dezvoltări în istoria poeziei 
şamanism, clasicism, romantism (modernitate, postmodernitate, redescoperirea 
subiectului) 
Poezie greco-romană, Renaştere şi Poezie românească veche, Pleiada, Baudelaire şi 
Rimbaud, Socializarea poeziei (Pier Paolo Pasolini) Poezia mărturiei, 
 
exerciţii 

7 - scrierea unui poem folosind referinţe şi aluzii la una dintre persoanele de 
faţă 

8 - reacţiile pe care le poate trezi un poem - participanţii le identifică şi le 
scriu pe bilete 

9 - jocurile formelor fixe, despre rimă şi ritm -  
10 - poetici relaţionale - Beat, Glissant, viziuni trans-personale,  

 
-tema continuă - notaţiile privind grupurile pe care le-au identificat participanţii în 
drumul spre atelier 
 
-teme - conceperea unui poem care trezeşte reacţia impusă de biletul extras (de la 
exerciţiul 8),  
 
 
 

3 noiembrie - Performarea poeziei 
 
Definirea contextului 
Poezie orientală şi importanţa definirilor poeziei în diferite civilizaţii, Eminescu şi 
Al. Macedonski, Tzara/ Blaga, Bacovia/ Barbu/ Arghezi, Geo Bogza/ Gellu Naum/ 
Labiş, Mazilescu/ Nichita Stănescu/ Ion Gheorghe, Cărtărescu/ Ion Mureşan/ Cristi 
Popescu/ Mihail Gălăţanu/ Angela Marinescu 
 
exerciţii 

11 - conceperea lecturii, tipuri de lectură, 
12- psyheterapia - terapia prin scris şi dezvoltările personale 
13 - mizele demersului  
14 - provocarea realului 
15 - finalizarea textelor din tema continuă 

 
 
 
ediţie specială 10 noiembrie  


