“Te iubesc! - Ti amo!”
pasiune şi sentiment
Articolul 1
Tema concursului este iubirea. Modelul poetic, chiar și în cheie figurativă
(mitologie, alegorii, etc.) poate fi inspirat (dar nu e o condiţie obligatorie)
din operele lui Ovidiu - Amores (cinci cărți de elegii, reduse la trei într-o a
doua ediție), Heroides (eroine: elegii Pasionati în formă epistolară) Ars
Amatoria (arta de a iubi: trei cărți în cuplete elegiace), Remedia amoris
(poem elegiac) și capodopera sa poetică Metamorphoseon, Metamorfozele.
Lista de mai jos include câteva dintre cele mai faimoase mituri ale iubirii
prezente în Metamorfoze, de la care se pot inspira concurenţii: Aci și
Galateea, Apollo și Daphne, Jupiter și Io, Pan și Syrinx, Philomena și
Bachus, Jupiter si Europa, Diana si Acteon, Jupiter si Semele, Echo și
Narcissus, Marte, Venus și Vulcan, Cadmus și armonie, Jupiter si Danae,
Perseu și Andromeda, Leda, Jupiter si Antiope Jupiter si Alcmene, Jason și
Medeea, Tezeu și Ariadna, Bachus si Ariadna, Orfeu și Euridice, Venus și
Adonis, Atalanta și Hippomenes, Enea și Dido.
Articolul 2
Vor exista doua secţiuni, prima pentru autori italieni, a doua pentru autori
vorbitori de limbă română. Vor exista premii pentru primii 3 clasați în
fiecare secțiune. Pentru poemele în limba română trebuie atașată
traducerea italiană, realizată de autorul poeziei. Lungimea textului original
nu trebuie să depășească 50 de linii și să fie pregătite în format Word,
Times New Roman marimea 12. Textul nu trebuie să fie scris cu
majuscule, ci cu litere minuscule şi majuscule. Fiecare concurent poate
prezenta doar o singura operă inedită, care nu a fost niciodată prezentată
sau premiată la concursuri literare.

Articolul 3
Operele literare, fără semnătură sau alte semne de identificare – încălcarea
acestei reguli determină excluderea din concurs - trebuie să fie primite cel
târziu la ora 24 a zilei de 25 aprilie 2018. Vor fi acceptate doar lucrările
primite până la data limită indicată. Lucrările pot fi depuse și personal, în
cadrul programului de lucru al Librăriei “Punto e a Capo” din Sulmona
(Aq), sau trimise prin e-mail la versusulmona@gmail.com cu titlul Pentru Concursul literar "Te iubesc! "-, sau trimise prin poștă obișnuită la
Libreria Punto e a Capo Sulmona (Aq), Via Roma 12 - 67039 Sulmona
(Aq). Vor fi acceptate atât manuscrisele cât şi operele dactilografiate. În
ceea ce privește lucrările scrise de mână, de preferinţă cu litere de tipar,
organizatorii vor înmâna juriului fotocopii ale creaţiilor literare.
Articolul 4
Lucrările prezentate trebuie să fie creaţia proprie a fiecărui concurent, și
vor fi selectate de un juriu special constituit. Lucrarea câștigătoare va fi
premiată în prima săptămână a lunii mai din anul 2018 (5 mai 2018).
Articolul 5
Câstigătorul Concursului va primi un contract de publicare personală cu
Editura Lupi. Lucrările căştigătoare, (locurile I / II / III din fiecare
secțiune) vor primi premii constând în operele și cărțile de poezie ale lui
Ovidiu, în valoare totală de 500 €. Juriul va decide premierea altor opere
ca “menţiuni speciale”
Articolul 6
Decizia juriului este definitivă. Autorii, prin participarea la Concurs,
acceptă prevederile Regulamentului și autorizează publicarea operei în
mod gratuit. Lucrările nu vor fi date înapoi Autorilor. Organizatorii nu își
asumă nicio responsabilitate pentru erori poștale, pierderi sau plagiat.

Articolul 7
Toate operele în concurs vor fi publicate de Editura Lupi Sulmona (Aq) în
format e-book. Editorul își rezervă dreptul de a imprima și publica
lucrările câștigătoare.
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