PROIECTELE ARTHUR
Concursul de creaţie pentru copii

Locuiește în poveste!
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Câteva cuvinte despre Editura Arthur

S-au împlinit unsprezece ani de când Editura Arthur a început să le aducă tinerilor cititori români
cele mai bune cărţi din literatura lumii. Încet-încet,
pe rafturile bibliotecilor noastre și-au găsit un loc
clasici precum Lewis Carrol, Michael Ende, Selma
Lagerlöf, Astrid Lindgren, A.A. Milne, Beatrix Potter,
Maurice Sendak, Dr. Seuss, Margaret Wise Brown,
autori din zilele noastre ca Shaun Tan, Mo Willems,
Peter Brown, Kobi Yamada, Michelle Cuevas și mulţi,
mulţi alţii.
Am căutat cei mai buni autori și ilustratori și am
avut grijă ca textele lor să fie transpuse într-o limbă
română frumoasă, ca ilustraţiile să se regăsească la
aceeași calitate ca în ediţiile originale, pe o hârtie
bună, în ediţii atent îngrijite.
Am publicat, de asemenea, și autori români. La
Editura Arthur au apărut câteva ediţii frumoase din
Tudor Arghezi, Marin Sorescu, Gellu Naum, ilustrate de artiști contemporani (Ileana Surducan, Ágnes
Keszeg, Irina Dobrescu, Dan Ungureanu).
În colecţia Cărţile mele, iniţiată și coordonată de
Florentina Sâmihăian, sunt publicaţi autori români
contemporani, iar ilustraţiile le aparţin unor artiști
români contemporani.
În 2012 am lansat Trofeul Arthur, sperând să-i
atragem să scrie pentru copii atât pe autorii serioși,
pentru oameni mari, cât și pe cei care n-au publicat
niciodată, dar vor să se joace și au ceva de spus. Au
fost asfel publicaţi scriitori consacraţi ca Adina Popescu, Florin Bican, Lavinia Braniște, Gabriel H. Decuble, dar și autori care au scris pentru prima oară
chiar pentru acest concurs sau poate acest concurs
a fost prima ocazie de a-și face cunoscute textele pe
care le păstrau în sertar (Alis Popa, Raluca Poenaru,
Ana Rotea).
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	Proiectul Locuiește în poveste!
Începuturi

Proiectul Locuiește în poveste! a început în 2012,
cu puţin înainte de lansarea volumului Ce poţi face cu
două cuvinte, carte construită în jurul binomului fantastic al lui Gianni Rodari (Gramatica fanteziei). Optsprezece autori au fost invitaţi atunci să scrie câte un
text pentru copii, pornind de la o pereche de cuvinte
fără nicio legătură logică sau semantică între ele. Pentru că volumul care urma să fie publicat li se adresa
copiilor, ne-am gândit să organizăm o întâlnire între
scriitori și copii, în care copiii să fie cei care propun
cuvintele de la care vor porni scriitorii. Și exact așa s-a
întâmplat. Însă copiilor le-a plăcut atât de mult jocul,
încât pe adresa redacţiei au început să sosească texte
inventate chiar de ei – povești pline de imaginaţie și
de umor. Și așa a apărut ideea unui volum al copiilor.
Am anunţat concursul Locuiește în poveste!, copiii au
trimis texte și ilustraţii, un juriu format din scriitori și
ilustratori le-au selectat, iar în vara anului 2012 cei 25
de copii câștigători au plecat în tabăra de creaţie de la
Moeciu. Scriitoarele Simona Popescu, Ioana Nicolaie
și Laura Grünberg au ţinut ateliere de creativitate, au
analizat texte, au făcut cu copiii exerciţii de scriere
creativă, iar Irina Dobrescu a ţinut ateliere de ilustraţie. Textele și ilustraţiile copiilor au fost publicate în
volumul Ce poţi face cu două cuvinte. Juniorii, lansat la
Târgul de carte Gaudeamus 2012. Ce poţi face cu două
cuvinte. Juniorii a fost desemnată „Cea mai bună carte
pentru copii și tineret“ la Gala BUN DE TIPAR 2013.
Așa a început o poveste care se ţese fără întrerupere de opt ani încoace. Cu fiecare an am îmbunătăţit atelierele propuse în tabere – în afară de cele de
scriere creativă și de ilustraţie, am adăugat ateliere
de foto-video, de film, de exprimare corporală, de
jurnalism (cu cercetări de teren, studii și reportaje).
Suntem acum la a opta ediţie a concursului de creaţie
Locuiește în poveste! și sunt tot mai mulţi copii care au
aflat de el și vor să participe.
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Ediţii ale concursurilor și ale taberelor
de creaţie Locuiește în poveste!
Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia I, 2012
Tema:
Ce poţi face cu două cuvinte
Juriul: Florentina Sâmihăian (coordonatoarea
colecţiei Cărţile mele), Liviu Papadima
(coordonatorul antologiei Ce poţi face cu două
cuvinte), Ioana Nicolaie (scriitoare), Simona Popescu
(scriitoare), Irina Dobrescu (ilustratoarea colecţiei
Cărţile mele).

Concept
Conceptul care stă la baza acestui proiect este
dezvoltarea creativităţii. Că vor fi medici, ingineri,
avocaţi, artiști sau scriitori, copiii au nevoie să-și
descopere/să-și dezvolte creativitatea, să înveţe să
privească din perspective diferite, să înveţe să facă
legături între diverse domenii, să sintetizeze, să se
exprime curgător, într-o limbă română curată și nuanţată.

Tabăra de creaţie Locuiește în poveste!
Moeciu, 2012
Participanţi: 25 de copii cu vârste cuprinse între
9 și 16 ani (20 – secţiunea de scriere creativă, 5 –
secţiunea de ilustraţie)
Moderatorii atelierelor: Simona Popescu,
Ioana Nicolaie, Laura Grünberg, Irina Dobrescu
Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia a II-a, 2013
Tema:
Care-i faza cu cititul?
Juriul: Florentina Sâmihăian (coordonatoarea
colecţiei Cărţile mele), Liviu Papadima
(coordonatorul antologiei Care-i faza cu
cititul?), Florin Bican (scriitor) și Irina Dobrescu
(ilustratoarea colecţiei Cărţile mele).
Tabăra de creaţie Locuiește în poveste!
iulie 2013, Sinaia
Participanţi: 19 copii cu vârste cuprinse între 9
și 16 ani
Moderatorii atelierelor: Amandine Bănescu
(ilustrator), Florin Bican, Laura Grünberg,
Ioana Nicolaie, Adina Popescu,
Florentina Sâmihăian, Matei Sâmihăian
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Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia a III-a, 2014
Tema:
Cui i-e frică de computer?
Juriul: Florentina Sâmihăian (coordonatoarea
colecţiei Cărţile mele), scriitorii Adina Popescu
și Florin Bican
Tabăra de creaţie Locuiește în poveste!
Bușteni, 23 -26 iunie 2014
Participanţi: 20 de copii cu vârste cuprinse între
9 și 16 ani
Moderatorii atelierelor: Adina Popescu,
Florin Bican, Florentina Sâmihaian, Lea Rasovszky,
Ioana Nicolaie, Mircea Cartarescu, Mircea Pop
Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia a IV-a, 2015
Tema:
Uite cine vorbește
Juriul: Adina Popescu (scriitoare și jurnalistă),
Florentina Sâmihăian (coordonatoarea
proiectului Locuiește în poveste!), Florin Bican
(scriitor și traducător) și Mircea Pop (artist vizual).
Tabăra de creaţie Locuiește în poveste!
Sinaia, 2015
Participanţi: 20 de copii cu vârste cuprinse între
9 și 16 ani
Moderatorii atelierelor: Laura Grünberg, Ioana
Nicolaie, Adina Popescu, Simona Popescu,
Florentina Sâmihăian, Florin Bican, Mircea Pop

Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia a V-a, 2016
Tema:
Cel mai mult și mai mult
Juriul: Florentina Sâmihăian (coordonatoarea
colecţiei Cărţile mele), Lavinia Braniște (scriitoare),
Adina Popescu (scriitoare), Florentina Hojbotă
(redactor-șef la Editura Arthur), Florin Bican
(scriitor și traducător), Horia Corcheș (scriitor și
profesor).
Tabăra de creaţie Locuiește în poveste!
Bușteni, 22-26 august 2016
Participanţi: 22 de copii cu vârste cuprinse între
9 și 16 ani
Moderatorii atelierelor: Adina Popescu, Simona
Popescu, Lavinia Braniște, Alex Moldovan,
Florin Bican Ioana Nicolaie, Mircea Pop,
Anca Smărăndache, Ana Rotea, Horia Corcheș
Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia a VI-a, 2017
Tema:
Selfie
Juriul: redactorii Editurii Arthur, Laura Grünberg
(scriitoare), Florentina Sâmihăian (coordonatoarea
colecţiei Cărţile mele), Florin Bican (scriitor), Horia
Corcheș (scriitor și profesor), departamentul de
Grafică al Editurii Art, ilustratorii Mircea Pop și Dan
Ungureanu
Tabăra de creaţie Locuiește în poveste!
Predeal, 9 - 13 august 2017
Participanţi: 22 de copii cu vârste cuprinse între
9 și 16 ani
Moderatorii atelierelor: Florin Bican,
Adina Popescu, Horia Corcheș, Alex Moldovan,
Ioana Nicolaie, Mircea Cărtărescu,
Anca Smărăndache, Mircea Pop
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Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia a VII-a, 2018
Tema:
Lumea-n gamă marţiană
Juriul: Ioana Nicolaie (scriitoare), Adina Popescu
(scriitoare), Florin Bican (scriitor), Diana Zografi
(redactor-șef la Editura Arthur) și Iulia Pomagă
(redactor la Editura Arthur) și ilustratorii
Anca Smărăndache și Dan Ungureanu.
Tabăra Locuiește în poveste!
Alma Vii, august 2018
Participanţi: 25 de copii cu vârste cuprinse între
9 și 16 ani
Moderatorii atelierelor: Ioana Nicolaie, Florin
Bican, Ana Rotea, Anca Smărăndache, Dan
Ungureanu
Concurs de creaţie pentru copii
Locuiește în poveste!
Ediţia a VIII-a, 2019
Tema:
Când viitorul era mic
Juriul: Ioana Nicolaie (scriitoare), Adina Popescu
(scriitoare), Florin Bican (scriitor), Dinu
Dumbrăvician (designer de carte, profesor la
Universitatea Naţională de Arte din București),
Dan Ungureanu (ilustrator), Diana Zografi
(redactor-șef la Editura Arthur), Iulia Pomagă
(redactor la Editura Arthur
Tabăra de la Alma Vii: 26-30 august 2019
Participanţi: 20 de copii cu vârste cuprinse între
9 și 16 ani (15 – secţiunea de scriere creativă, 5 –
secţiunea de ilustraţie)
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Ateliere – moderatori:
Adina Popescu – ateliere de jurnalism
Ioana Nicolaie – ateliere de scriere creativă
Florin Bican – a telier de traduceri literare/atelier de
scriere creativă
Rodica Zafiu – atelier de limbă
Dinu Dumbrăvician – atelier de analiză vizuală
Dan Ungureanu – ateliere de ilustraţie +
analiză vizuală
Volume publicate la Editura Arthur, în colecţia
Cărţile mele. Juniorii
Coordonatorul colecţiei: Florentina Sâmihăian
Ce poţi face cu două cuvinte. Juniorii, 2012
Care-i faza cu cititul? Juniorii, 2013
Cui i-e frică de computer? Juniorii, 2014
Uite cine vorbește. Juniorii, 2015
Cel mai mult și mai mult. Juniorii, 2017
Selfie. Juniorii, 2019
Lumea-n gamă marţiană. Juniorii, 2019
La Târgul de carte Gaudeamus 2020 va fi lansat
volumul Când viitorul era mic. Juniorii.

