
Workshop Creative Writing

Înainte de a începe:
Nimeni nu știe rețeta perfectă!

Nimeni nu poate provoca talentul și nici 
nu știe cum sosesc ideile / poveștile!



De ce scrieți?



Scriu pentru că:

- Mă plictisesc;

- Vreau să agăț fetele / băieții;

- Mă distrez;

- Sunt prea singur;

- Nu pot trăi fără scris;

- Vreau să mă îmbogățesc;

- Mă macină ideile;

- Habar n-am de ce scriu…



Ce (gen) scrieți?



Scriu:
- Un jurnal zilnic;

- Poezii de dragoste;
- Un roman erotic;
- Povestiri horror;

- Amintiri din copilărie;
- Eseuri despre lume și viață;

- Lucrări științifice;
- Science Fiction & Fantasy;

- Mystery & Thriller;
- Scriu prostii;

- -Habar n-am ce scriu…



Vreau să public?
Dacă da, de ce?

- Nu vreau să public. Scriu doar pentru mine;

- Nu vreau să public, trimit poezii iubitei de departe;

- Vreau, pentru bani și faimă, scriu bestsellere!

- Vreau pentru prieteni, să le dau cărți cadou;

- Vreau, vezi întrebarea „de ce scriu”. Alte idei n-am.

- Nu știu dacă vreau să public, nu mi-am pus problema.

- Habar n-am de nimic...



Ideea. Ideile.
Succesiunea și amestecul lor.



Povestea. De unde vine?

- Stau și ascult lumea în metrou, la coadă sau 
la petreceri;

- Pun ideile cap la cap;
- Visez noaptea toată povestea;

- Citesc enorm și apoi compilez amestecând 
totul;

- Văd multe filme și extrag elementele 
comune;

- Trăiesc intens, călătoresc, fac voluntariat, 
muncesc în trei locuri simultan;

- Stau pe net 24/24;
- Habar n-am, povestea vine singură.



Când o poveste e bună?



Personajele
cele principale, cele episodice…

- Personajele sunt inventate;

- Personajele sunt oamenii din jurul 
meu, pritenii, dușmanii, trecătorii;

- Îi inventez din cap;

- Îi modelez după filme și cărți

- Pun din toate câte puțin sau mult și 
amestec.



Scheletul:
Povestea + personajele

- Am povestea pe hârtie și croșetez personajele 
printre întâmplări, pe măsură ce scriu;

- Se scrie singură;

- Știu de la început cum începe, dar și cum se 
termină;

- Știu cum începe, dar nu și cum se termină

- Povestea și personajele se dezvoltă 
independent de mine.



Manuscrisul…



Cartea




