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APEL
de lansare a proiectului
POVESTEA VREA UN SFÂR?IT
Scrie?i dup? o idee de Ioona Rauschan*
Apelul se adreseaz? oamenilor de litere, scriitori ?i publici?ti, care vor s? î?i încerce
condeiul într-un dialog inedit cu textul romanului neterminat, Cronica rata?ilor, al regretatei
scriitoare timi?orene Ioona Rauschan. Ini?iatorii proiectului, membri ai Asocia?iei ”Prietenii
Ioonei Rauschan”, fondat de fratele scriitoarei, au selectat trei fragmente din laboratorul
romanului pe care le pun la dispozi?ia scriitorilor timi?oreni, atât în german?, cât ?i în
traducere, pentru a dezvolta o proz? original?, pornind de la acestea, folosindu-le în deplin?
libertate fie ca pretext, fie preluându-le ca atare în crea?ia lor.
Fragmentele sunt: Storyboard (arborele genealogic, rela?ia personajelor), Storyboard Irma
(loca?ii, situa?ii etc.) ?i un fragment finit de text.
Asocia?ia dore?te s? publice cele mai valoroase texte rezultate în volum ?i s? lanseze
cartea într-un eveniment public cu premierea autorilor. Evaluarea va fi încredin?at? criticilor
literari consacra?i.
Câteva repere:
Data limit? înscriere: 31 august 2016
Num?r de pagini: maxim 75
Termen limit? pentru text: 31 decembrie 2016, ora 16
Recomand?ri de redactare: Times New Roman 12, spacing 1,15
Textele preluate identic din Ioona Rauschan vor fi eviden?iate cu Italic Bold
V? invit?m s? v? exprima?i interesul pentru participarea la proiect pe adresele
brindusa.armanca@gmail.com [2], robitari@gmail.com [3]
V? vom trimite deîndat? textele ?i formularul de înscriere.
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